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PROGRAMMA
FAN IT ACHTSTE FRYSK FILOLOGEKONGRES

THEMA: "TUSKEN FRYSK EN NEDERLANSK"

Woansdei noktober 1978 (Aula Provinsiale Bibliotheek, Ljouwert)

9.30 Iepening fan it kongres troch de kongresfoarsitter.
9.45 H. ENTJES, Tusken Fries en Nederlands.

10.30 N eijetear en kofjeskoft.
11.15 A. FEITSMA, Frysk ûnderwiis, taelbifoardering en ideology yn de

earse helte fan de 19de ieu.
12.00 N eipetear.
13.00 U ntfangst troch it stedsbistjûr fan Ljouwert yn it stedhûs.
14.00 Kofiemiel, troch it stedsbistjûr fan Ljouwert oanbean, yn sealen

Schaaf.
15.30 E.G.A. GALAMA, Gysbert Japicx: dream en died.
16.15 N eipetear en théskoft.
17.15 Mei de bus nei Harns en oanslutend mei de Koegelwieck nei Sky1ge.
20.00 Jounsmiel op "Schylgeralan".
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Tongeersei 19 oktober 1978 (Stifting .Schylgeralán ", HoarneJ

9.15
10.00
10.30
11.15
12.00
13.00
13.45
14.30
16.00

16.55

L. PIETERSEN, De jierren '70: in Fryske renaissänse?
Iofjeskoft,
r. BüELENS, Taelplannen.
~eipetear oer beide 1êzingen.
Lofjemiel.
~. WILTS, Nordfriesisch zwischen Deutsch und Dänisch.
~eipetear.

Fortrek fan "Schy1gera1än"; rounrit oer Sky1ge.
llntfangst troch it gemeentebistjûr fan Sky1ge yn it Natuerhistoarysk
!tIuseum, West.
Kei de Koege1wieck nei Harns en oans1utend mei de bus nei Ljouwert.

Freed 20 oktober 1978 (Lammerts van Buerenseal, Psychiatrysk Sikehûs,
Frjen.tsjerJ

,9.15 Wolkom troch de direksj e fan it Psychiatrysk Sikehûs.
9.30 H. BLüEMHüFF, En peer odderingsprincipes die et Stellingwarfs

anbelangen.
10.15 Neipetear en kofjeskoft.
11.00 H.T.J. MIEDEMA, Frysk en frjemd by foarnammen yn Frysldn.
11.45 Neipetear.
12.15 Sluting fan it kongres troch de kongresfoarsitter.
12.45 Untfangst troch it stedsbistjûr fan Frjentsjer op it stedhüs.
13.30 Ofslutend miel, oanbean troch it stedsbistjûr fan Frjentsjer, yn de

Bogt fen Guné.
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Mr. Dr. K. de Vries

IEPENING

Achte oranvêzigen,
Mei ÓI- t aamme fan it bistjür fan de Fryske Akademy, dêr't dit achtste

Frysk Filologekongres fan ûtgiet, rop ik Jimme fan herten it wolkom ta. In
spesiae1 wird fan wolkom fortsjinje de sprekkers; ik hoopje, dat itjinge hja
nei foaren bringe sille oanlieding jowt ta nijsgjirrich neipetear en dat it
kongresf'onlach in wichtige bydrage ta de Fryske Filology wurde silo

Achte oa.nvêzigen,
De Fr'ysce Akademy is oprjochte yn 1938 en bistiet dus fjirtich jier. Yn

de "koarte kronyk", dy't ik skreaun haw foar "It Beaken", stiet ünder it
jiertal 1955 ü.m.: "De Akademy organisearret in 'Frysk Filologekongres"'.
Ik wol d êr op dit plak graech hwat mear fan sizze.

Yn de aantekeningen fan de 95ste gearkomste fan it deistich bistjûr d.d.
23 jannewaris 1954 stiet: "Der hat in gearkomste Prof. Brouwer-Prof. Buma
Prof. Fo kkerna west oer it plan, de Frisici oeral wei op in kongres hjirre gear
to bringen, yn 1955. To Grins soe ek kinne, mar hjir wie better; it soe dan
oer de Akademy rinne moatte". Ut de oantekeningen fan 28 oktober 1954
docht bl iken, dat de foarsitter fan it Akademy-bistjûr, prof. dr. J.H. Brouwer,
in list makke hat fan de ut to noegjen persoanen. Yn novimber forstjûrde
dr. W. Kok, de direkteur fan de Akademy, it folgjende rounskriuwen:

"Oan de bioefeners fan it Frysk.
De geregelde of altometse bioefeners fan it Frysk sitte forspraet oer de
hiele wräld, yn Fryslän en fierder yn Nederlän, mar likegoed yn België,
Frankryk, Switserlän, Dûtslän, Denemarken, Sweden, Noarwegen, Inge
Iän en Amearika. Oars as skriftlike forbining is der ornaris tusken harren
net. Dochs soe it, nei it oardiel fan de Fryske Akademy, in skoan ding
wêze, as hja inoar ek ris to wurd kamen om yn rêstich petear oer to liz
zen oer de aktuéle prob1ematyk fan 'e Fryske taelwittenskip, har moog
likheden en methoaden. De Fryske Akademy wol der jerne harres ta
dwaen om de Fryske filologen in rêstich en guodkeap forbliuw to skaffen
foar sa'n kongres en om de die1nimmers ien en oar sjen to litten fan it
Fryske libben yn us tiid. Mar ear't hja oergiet ta de organisaesje fan ien
en oar soe hja jerne witte wolle oft foar sa'n gearkommen fo1dwaende
bilangstelling bistiet. Hja stiet der dêrom by Joop oan, foar 31 Desim
ber 1954 har andert to jaen op 'e neikommende fragen:
1. Fiele Jo yn bigjinsel foar it halden fan in Kongres fan Fryske filologen

yn1955?
2. As it andert op dizze frage 'ja' is, hokker tiid fan it jier soe dan neffens

Jo de gaedlikste wêze?
3. Hokker ûnderwerpen soene neffens Ja op sa'n Kongres aan 'e oarder

komme moatte (foarbylden: 1. Stän en tokoart fan de Fryske filology;
2. Ingvaeonen en Friezen; 3. Bistiet der in Fryske toponomy?).
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4. Some Jo sels ré wêze, in koarte ynlieding to hälden en sa ja, oer hokker
(inuerwerp?

5. l-I()k:ker talen soene de fiertalen wêze moatte op dit Kongres? Foar hok
ker hawwe losels de foarkar?

6. Soene 10 nammen neame kinne fan filologen, dy't foar it tastjûren fan
clitrounskriuwen yn 'e bineaming komme?".

Oant safier dr. Kok. Syn sirkulaire, dy't ek in oersetting yn it Ingelsk
bifette, is stjûrd nei 96 adressen yn Nederlän en 101 yn it bütenlän. It tal
skriftlike antwurden wie 32: 14 Nederlänske en 18 bütenlänske (6 ut Duts
län, 3 û( Noarwegen, 3 ut Amearika, 2 ut Denemarken, 2 ut Frankryk, 1 ut
Sweden en 1 ut Skotlän). Ik kin it net litte der efkes op to wizen, dat twa
fan d ejillgen, dy't réagearre hawwe op it inisiatyf fan 1954, ta de sprekkers
fan dit achtste Frysk Filologekongres hearre: prof. Feitsma en prof. Mie
dema ,

Alle ynkommen antwurden op de fraech "Fiele 10 yn bigjinsel foar it
hälde.n fan it Kongres fan Fryske filologen yn 1955?" wiene posityf. Dochs
is it net trochgien. Yn april 1955 krigen "de bioefeners fan it Frysk" wer in
rounskriuwen. "It hat bliken dien (skreau dr. Kok) dat it net gaedlik is sa'n
kongres yn dit jier to Ljouwert to hálden, om't forskate lju op 'e tiden dy't
foar ûs geskikt wêze soene oan oare kongressen dielnimme moasten en gjin
tiid fine koene om hjir to kommen. Dêrom like it ûs better de saek to for
skouwen nei de Peaske- of Pinksterdagen fan 1956".

It earste Frysk Filologekongres is yndied hälden yn 1956, mar hwat
letter yn 't jier, nammentlik op 29, 30 en 31 augustus. It tal dielnimmers
wie 49. Dêr wiene 17 bûtenlanners by: 11 Dûtsers, 2 Belgen, 2 Denen,
1 Sweed en 1 Luxemburger. Foarsitter fan it kongres wie prof. dr. W.l. Bu
ma. De gearkomsten waerden hälden to Ljouwert, Frjentsjer en Oentsjerk,
fan moarns njoggen ûre oant middeis healwei ienen; it tal lêzingen wie
biheind ta twa deis. Der wie gäns fordivedaesje: de woansdeitomiddeis it
Frysk Museum en in film oer Fryslän, de tongersdeitomiddeis it Coopmans
hûs, it Planetarium, it Poptaslot en in bustocht troch de greidhoeke, dêrnei
in "Fryske joun" yn Sealen Schaaf, mei in folksdounsploech, it Collegium
Musicorum en noch in film oer Fryslän.

Oant safier dit stikje bitinking. Hjoed bigjint it achtste Frysk Filologe
kongres. It duorret trije dagen en wurdt hälden op trije plakken, krektlyk
as it earste, 22 jier lyn, In oare tradysje is, dat de Fryske Filologekongressen
om 'e trije jier hälden wurde (tusken heakjes: it fjirde kongres moast for
skoud wurde fan 1965 nei 1966; dêrfandinne, dat it achtste net 21 mar
22 jier nei it earste pleatsfynt). Ien ding is spitich, nammentlik dat de foar
sitter fan 1956, dy't ek de kongressen fan 1969, 1972 en 1975 laet hat,
hjoed net efter dit buordtsje stiet. Wy wisten sûnt lêstneamd jier, dat prof.
Buma foar it achtste kongres net mear biskikber wie. Dat muoide us doe en
dat muoit us noch. Mar wy tinke mei tankberens werom oan itjinge hy en
prof. dr. K. Fokkema silger, de foarsitter fan 1959, 1962 en 1966, foar ûs
dien hawwe. En wy binne bliid, professor Buma, dat 10 sa net as foarsitter
dan dochs as dielnimmer yn üs formidden binne.
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Achte oa TI'~êzigen,

Jimme> sille it mei my dwaen moatte. Ik hoopje, dat it goed komt. Jimme
kinne der Yn elts gefal wis fan wêze, dat ik myn bêst dwaen sil. En mei dy
tasizzing forklearje ik it achtste Frysk Filologekongres foar iepene.
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Prof Dr. H. Entjes (Zuidhorn)

TUSSEN FRIES EN NEDERLANDS

Het tlerna van dit Achtste Frysk Filologekongres van de Fryske Akademy
zal wel niet - zo lijkt mij althans - voor een ieder even doorzichtig en begrij
pelijk zijn, als zijn heldere en bondige formulering doet vermoeden. Tussen
Fries en Nederlands. Zo'n formulering van het thema, waarop het kongres
nu gaat improviseren, want ik zou niet weten, wat het anders doen kan,
roept erIlstige vragen op, vragen bovendien, waardoor de inleiders zowel als
de kongresgangers in het algemeen in verlegenheid kunnen raken. Ik bedoel
dat niet als kritiek op de kongrescommissie, die immers een en ander heeft
voorbereid en dus verantwoordelijk is voor de schijnbaar gewraakte formu
lering en de verwarring, waarin zij haar gasten voorlopig achterlaat. Integen
deel, ik ben er heus wel van overtuigd, dat zij wist, wat zij aanrichtte en dat
nog opzettelijk deed ook.

Tussen Fries en Nederlands. Veronderstelt dat niet, dat Fries en Neder
lands als talen naast elkaar of misschien zelfs tegenover elkaar staan? Natuur
lijk, maar er valt in dit verband niets te veronderstellen, wij hebben alleen
maar feiten te constateren. Als wij over 'Nederlands' spreken, bedoelen wij
in de eerste plaats de officiële cultuurtaal van Nederland en Noord-België.
Er lijkt mij echter weinig bezwaar tegen te maken het begrip 'Nederlands'
aanzienlijk ruimer op te vatten, te weten in de zin van alles wat een
Nederlandstalige taalgebruiker Nederlands pretendeert te zijn. De meer of
minder sterk afwijkende variaties van onze officiële cultuurtaal, die zulke
pretenties ten gevolge hebben, worden ook in het algemene dagelijkse spraak
gebruik Nederlands of Hollands genoemd. Een even vermakelijk als typisch
voorbeeld van zulk Nederlands en de opvattingen die de gebruiker ervan
daarover heeft, is door de Groninger schrijver J. Rieterna in het Dagboek van
Mevrouw Slapsma-Tiessens, laat dat dan gechargeerd zijn, breed uitgemeten.
Over haar neef - de familierelatie is uiteraard een fictieve - Geert Teis, in
haar ogen, niet geheel ten onrechte overigens, de gangmaker van de schrijve
rij in het Gronings dialekt van zo'n 60 jaar geleden, en over het gebruik van
het Gronings heeft zij een hard en niet mis te verstaan oordeel.

" ... , hoe wou ik daar vree bij kennen hebben, heele stad is ja kompleet in
't eind komen door zijn flaauw gedoente met die schrijverij in 't plat.
Dat 's door hem begind voor een jaar of wat met die rare vertooning van
dat ding van hem met die gekke naam, hierover in Schouwburg, daar
menschen hier in Stad zich haken haast voor uit 't gat, uit heur achterste
meen ik, loopen hebben en na die tijd is 't hoe langer hoe slimmer worden.
Vent het verachtig kans zien om 't voor 'n kanner te krijgen dat hier bij
de Jagers jongens 'n blad uitkomt in dat leelijke plat, dat eigelks nergens
anders thuis hoort as op achterdeel bij boerenjongens tusschen de koeien,
maar hier, een is verachtig nog gekker as anner en dat is die Geert zijn
schuld en anders geen een zijnend. (. .. )
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Met d at beroerde plat moeten ze mij niet aankomen, daar gaan wij mee
achteruj, daar komen wij weer mee op koestal terecht en wij moeten
vooruit met 'n kanner. 't Kan mij toe grijzeln as 'k hoor hoe paartij
menscher, die heel goed fensoenlik Hollandsch praten kennen ook nog
meedoen aan dat gedoente in 't plat, maar ze kennen doen wat ze willen,
mij krijgen ze nooit zo wijd, dat wil 'k heur opslag wel beloven". 1

De taal die mevrouw Slapsma spreekt is Nederlands, dat zij Hollands noemt.
Maar Rie tena laat haar niet alleen zo spreken, hij laat haar ook in diezelfde
taal schrijven, waarmee hij haar weliswaar de oude opwekking 'schrijf, zoals
je spreekt' met alle gevolgen van dien getrouw ter harte nemen doet, maar
ook tegelijkertijd alle mogelijkheden en wenselijkheden van taalverzorging
en taalcultivering volledig op hun kop zet. Hij kon zich die luxe best veroor
loven, omdat hij in zijn schetsen nu juist de draak wilde steken met wat me
vrouw S'lapsma en haar Groninger soortgenoten onder die verzorging of
cultivering verstonden. Dat hij echter ook bereid was haar Hollands met mij
Nederlandste noemen, betwijfel ik zeer.

Het Gronings van Geert Teis noemt mevrouw Slapsma 'plat', waarmee zij
een tegenstelling tot Hollands, dat is Nederlands, tot uitdrukking wil bren
gen. Meer in het algemeen gezegd, en ik laat mevrouw Slapsma nu voor wat
zij is, een Groninger die een sterk Gronings gekleurd Nederlands spreekt,
noemt die taal Nederlands. Als hij zich daarentegen van een Gronings dialekt
bedient, en dan mag dat dialekt nog zo sterk door het Nederlands beïnvloed
zijn, dan vindt hij niet meer, dat hij Nederlands spreekt, maar Gronings en
zal hij daarzonder moeite rond voor uitkomen. Waarmee ik maar wil zeggen,
dat een nog verdere uitbreiding van het begrip 'Nederlands', zodat ook de
Nederlandse dialekten er onder begrepen worden, op bezwaren stuiten moet,
al was het maar bij de betrokken taalgebruikers zelf. Zo'n uitbreiding vindt
metterdaad plaats, als Nederlands opgevat wordt als een diasysteem van
onderling verwante dialekten, die ieder op hun beurt weer verwant zijn
met de overkoepelende Nederlandse cultuurtaal. Trouwens ook, als de
Nederlandse dialekten beschreven worden als de regionale varianten van het
Nederlands. Het Nederlands van mevrouw Slapsma-Tiessens is een regionale
variant van het Nederlands. Het kan met andere met haar taal vergelijkbare
varianten tezamen opgevat worden als een diasysteem met de officiële Neder
landse cultuurtaal als overkoepelend orgaan. Het Gronings, zoals Geert Teis
het schrijft en Groninger dialektsprekers het gebruiken, zou ik liever niet
regionale varianten van het Nederlands willen noemen, evenmin natuurlijk
als de andere Nederlandse dialekten. Zij moeten evenmin opgevat worden
als delen van een Nederlands diasysteem met het Nederlands als overkoe
pelende cultuurtaal, om in ieder geval te voorkomen, dat de Nederlandse
dialekten begrepen worden als te behoren tot het Nederlands. Dialekten
behoren niet tot een taal, dialekten zijn talen.

Goessens daarentegen is juist van zo'n diasystematische structuur van het
Nederlands uitgegaan, toen hij zich ten behoeve van de Nederlandse dialecto
logie op zoek begaf naar een praeticabele definitie van Nederlandse dialekten.
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Hij kvvan ertoe door te veronderstellen, dat er naast de officiële cultuurtaal,
die 1'Jederlands heet, een aantal dialekten bestaan "die eveneens Neder
lands genoemd worden"." Die veronderstelling lijkt mij onjuist te zijn, wat ik
hiervoor met het Gronings als voorbeeld heb trachten te verduidelijken. In
de definitie die Goossens tenslotte opstelt, is van die naar mijn inzicht
oniuis te veronderstelling ook niets terug te vinden: "Nederlandse dialecten
zijn d usde met het Nederlands verwante dialecten die gesproken worden op
het gebied waar het Nederlands - en geen enger verwante taal - de rol van
cultui.rrtial vervult". 3 Goossens merkt daar zelf over op, dat deze definitie
niet z.uirer linguistisch, maar eerder sociolinguistisch is. Het linguistische
gegeven van de verwantschap van de dialekten met de Nederlandse cultuur
taal wordt als het erop aankomt, ondergeschikt gemaakt aan het socio
lingui.stuchc van de co-existentie van de dialekten met die Nederlandse
cultutartaal, waarmee zij dus een diglossie-verhouding aangegaan zijn. Maar
dat hoeft immers niemand te dwingen de Nederlandse dialekten met het
Nederlands in een diasystematische structuur te plaatsen. Het gaat er in de
eerste plaats om in te zien, dat de dialekten en het Nederlands onder socio
logisch verschillend bepaalde omstandigheden en in verschillende situaties
met elkaar coëxisteren.

Het is nu maar de vraag, hoe het Fries zich houdt onder de overwegingen
die ik hiervoor met betrekking tot het Nederlands heb laten gelden, om uit
te kunnen maken, hoe Fries en Nederlands naast elkaar of mogelijk tegen
over elkaar staan. Er zal nauwelijks enig bezwaar tegen te maken zijn het
Fries in dezelfde zin als dat met het Nederlands gebeurd is, een cultuurtaal
te noemen. Met een klein beetje meer goede wil weliswaar, het hangt er maar
van af, hoe ernstig iemand bepaalde ontwikkelingen van de laatste jaren
neemt, kan het Fries zelfs de officiële cultuurtaal van Friesland genoemd
worden. Wie echter bereid is dat kleine beetje goede wil meer op te brengen,
moet zich er wel van bewust zijn, dat hij zich danig in de nesten werkt.
Friesland mag dan als bestuurlijke grootheid even gemakkelijk te bepalen
zijn als Nederland, binnen die bestuurlijke grootheid bestaan taaltegenstel
lingen, die het voor sommige streken in Friesland - ik wijs in dit verband
alleen maar op de Stellingwerven - onaanvaardbaar maken het Fries als
officiële cultuurtaal in eigen omgeving en voor eigen gebruik te erkennen.
Een actief gevoerde Friese taalpolitiek zal met die taaltegenstellingen en
de daaruit voortvloeiende gevoeligheden rekening dienen te houden. Het
kongres krijgt daarover bij monde van andere sprekers zeker nog wel het
een en ander te horen. Ik meen mij daarom tot het signaleren van deze pro
blematiek te moeten beperken, maar merk toch graag nog even op, dat
een taalpolitiek in Friesland of in de dialektsprekende gebieden die rekent
op een herhaling als van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlands als
onze officiële cultuurtaal met betrekking tot het Fries of enig dialekt, alle
nodige realiteitszin ontbeert.

Dat neemt evenwel niet weg, dat een verdere vergelijking van de Friese
cultuurtaal met de Nederlandse zinvol blijft en nader uitsluitsel geven kan
over wat er zich zoal tussen Fries en Nederlands afspeelt. Zoals de Neder-
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landse cv1tQurtaal coëxisteert met de Nederlandse dialekten, zo doet, kan
men ver-orderstellen, de Friese cultuurtaal dat met de Friese dialekten.
Het zal lla het voorgaande duidelijk zijn, dat onder Friese dialekten die dia
lekten verslaan worden, die nauwer met de Friese dan met de Nederlandse
cultuurtaal verwant zijn. Dialekten in Friesland, waarmee dat niet het geval
is, moeten bijgevolg Nederlandse dialekten genoemd worden. Het feit dat
in Friesland twee cultuurtalen gebruikt worden, die onderling en met de daar
gesproken dialekten verwant zijn, maakt de zaak natuurlijk wel gecompli
ceerd, maar blijkbaar niet onontwarbaar.

Hoe gecompliceerd een en ander zijn kan, komt echter pas duidelijk aan
het licht, als wij ons afvragen op welke wijze de coëxistentie van de Friese
cultuurtaal met de Friese dialekten het taalgedrag onder verschillende om
standigheden bepaalt. Het Nederlands van mevrouw Slapsma-Tiessens - ik
blijk mij aan het intrigerende gezelschap van die dame toch moeilijk te
kunnen onttrekken - is een extreem, maar wel een onmiddellijk gevolg van
het naast elkaar bestaan van de Groninger dialekten en Nederlands in Gro
ningen. Ik zal niet beweren dat een schrijver als Rieterna geen kans zou
krijgen een vergelijkbaar mengelmoes van de Friese cultuurtaal en een Fries
dialekt samen te stellen, maar ik kan het mij alleen maar met moeite voor
stellen. De coëxistentie van de Friese cultuurtaal met de Nederlandse lijkt
het taalleven in Friesland sterker te beïnvloeden en vaak ook ernstiger
genomen te worden dan die met de Friese dialekten. Het valt daarom te
betwijfelen dat de Friese cultuurtaal tegenover de Friese dialekten een even
sterke positie inneemt als de Nederlandse cultuurtaal tegenover de Neder
landse dialekten; vergelijkbaar blijven de posities van beide nochtans. Fries
en Nederlands zijn evenals Duits, Engels, Frans e.d. cultuurtalen met hun
sociaal en regionaal bepaalde varianten, die coëxisteren met in hun ver
spreidingsgebied gesproken dialekten.

Zo bezien zou er tussen Fries en Nederlands maar heel weinig ruimte zijn
voor welk taalgebeuren of welk ander gebeuren dan ook. Tussen Nederlands
en Duits of Engels of zelfs Frans speelt zich toch eigenlijk ook maar heel
weinig af. Ontleningen en barbarismen beschouw ik bij voorkeur als aange
legenheden die zich binnen de ontlenende taal tengevolge van het taalgedrag
van de eigen taalgebruikers voltrekken; liever niet als een interactie tussen
twee talen, als zou diein een soort niemandsland tussen beide aflopen. Maar
ik heb er zopas al op gezinspeeld, dat er tussen Fries en Nederlands best wat
meer aan de hand zou kunnen zijn. Tussen Fries en Nederlands zou inder
daad wel eens zoiets als een niemandsland kunnen liggen. De omschrijving
die Van Dale van het woord niemandsland geeft, versterkt dat vermoeden
alleen maar. Bij Van Dale vond ik: niemandsland, strook land tussen de
voorste loopgraven van twee tegenover elkaar ingegraven vijandelijke legers;
bij uitbreiding ook oneigenlijk waar niet bepaald van oorlog sprake is.

Nu wil ik liefst zo gauw mogelijk van die krijgshaftige terminologie af,
maar het is nu eenmaal zo dat men het er in de taalkunde, met name in de
dialectologie op het gebied van de dialektgeografie maar moeilijk zonder
stellen kan. Daar laat men immers talen met het grootste gemak oprukken
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naar vijndelijke stellingen, zware strijd leveren om tenslotte hele taalgebie
den te eroveren. En daarmee druk ik mij nog gematigd uit. Maar een term
als striju, taalstrijd is moeilijk te vermijden en ook al lang niet meer voor
behocidm aan taalkundigen.

Nu dan. Tussen het Fries en het Nederlands speelt zich inderdaad zoiets
als een taalstrijd af in wat men een niemandsland in overdrachtelijke zin,
maar met een even scherpe inhoud als de eigenlijke betekenis bij Van Dale,
noemen kan: strook land tussen de voorste loopgraven van twee tegenover
elkaar iQgegraven vijandelijke legers. Het is ook de geografische positie van
het Früs binnen de Nederlandse natie en de taalkundige positie van het
Fries te~enover, niet naast helaas meestal, het Nederlands, die aanleiding
geven zjlke gespierde taal te bezigen, om te beginnen althans.

Het Nederlands is nu eenmaal de officiële cultuurtaal van ons land, waar
van OOK Friesland deel uitmaakt. En het mag dan zo zijn, dat het Fries
meer en meer, ook van officiële zijde, erkenning verwerft, wat mij betreft
zelfs als officiële cultuurtaal van Friesland, dat verandert niets aan de positie
van het Nederlands in Nederland, waarvan Friesland, zoals gezegd deel
uitmaakt en dat zal wel zo blijven, zelfs als wij er in slaagden misschien meer
gewenste politieke oplossingen voor de daaruit voortvloeiende problemen
te vinden. De feitelijke taalsituatie in ons land, een situatie die onmiddellijk
samenhangt met de natuurlijk-politieke realiteit, waarin wij leven moeten,
laat ons geen mogelijkheid te kiezen voor welke taal dan ook tegen het
Nederlands. Natuurlijk, wij kunnen kiezen voor het Fries of voor enig
dialekt, waarvan ons het voortbestaan om allerlei geldige redenen best ter
harte gaan mag of dat wij op zeer praktische gronden bij een of ander
gebeuren menen te moeten betrekken, maar dat is onder geen voorwaarde
een keuze tegen het Nederlands. Daarom acht ik het principieel onjuist om
te spreken van een strijd, al gaat dat ons ook nog zo gemakkelijk af, tussen
Nederlands en Fries of tussen Nederlands en een Nederlands dialekt. Het
gaat in ons land immers in de eerste plaats om het naast elkaar bestaan van
Nederlands en Fries of Nederlands en de Nederlandse dialekten, wat wil
zeggen om het voortbestaan van het Fries en onze dialekten. Het voort
bestaan van het Nederlands is daarbij helemaal niet in het geding.

In de Nederlandse dialektgebieden liggen deze zaken over het algemeen
minder gevoelig en ze zijn er - ik zei het al - minder gecompliceerd, door
dat er zoiets als een cultuurtaal of een streektaal van meer algemene aard
naast, of zo men wil boven, de plaatselijke dialekten niet bestaat. Het is
mogelijk, dat er hier of daar een aanzet tot zoiets waar te nemen valt of dat
een groepje voortrekkers er een vastberaden aanloop voor neemt, maar
waar dat het geval mocht zijn, worden de problemen van interne aard meteen
aanzienlijk ingewikkelder. Welnu, in onze dialektgebieden kan wie dat wil,
het tot zijn dagelijkse ervaring maken, dat ouders voor hun kinderen en
ouderen voor zichzelf het aanleren van een zo goed mogelijk Nederlands, wat
zij daar ook onder mogen verstaan, tot de eerste wenselijkheid van alle taal
gebeuren rekenen. En natuurlijk heeft dat alles te maken met maatschap
pelijk welslagen zoals zij dat voor zichzelf en voor hun kinderen uitgestippeld
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zien, rnaar: dat wil toch niet zeggen, dat zij daardoor alleen al in het ongelijk
gesteld worGen. Zij oriënteren zich allereerst op de feitelijke taalsituatie in
ons land en op ondervindingen die hun ook van buitenaf aangereikt zijn.
Het is tenslotte de onaantastbare positie van het Nederlands als onze officiële
cultuurtaal, die ons er toe dwingt ons te bezinnen op de mogelijkheden van
het Fries en de Nederlandse dialekten om naast het Nederlands voort te
bestaan.

Misschien kan het verhelderend werken in dit verband even stil te staan
bij de taaltoestand en de taalstrijd in België. Ik verbeeld mij niet de Belgen
daarmee een verhelderend lesje te geven of mij hoe dan ook in hun proble
men te mengen, ik stel mij juist voor van hen iets op te steken, waar wij ons
voordeel mee kunnen doen. Daarbij zal ik mij ook met graagte op de opvat
tingen van Belgen dienaangaande beroepen.

Er is we] eens betoogd, dat de Belgisch-Nederlandse staatsgrens tot op
zekere hoogte tevens als taalgrens fungeert, een opvatting die in ieder geval
wel beantwoordt aan de ogenblikkelijk herkenbare ervaring van iemand die
van Nederland naar België reist." En dan slaat taalgrens niet op een bunde
ling van de voornaamste dialektgrenzen, want Goossens heeft er terecht op
gewezen dat die "belangrijkste dialectgrenzen in het zuiden - met uitzon
dering van de grens tussen het Oostvlaams en het Zeeuws - hoegenaamd niet
met de rijksgrens samenvallen, maar in noord-zuidelijke richting lopen en
dus die grens kruisen"." Neen, er bestaat zo'n min of meer algemene indruk,
dat de Belgisch-Nederlandse staatsgrens een grens tussen twee cultuurtalen
is, tussen Nederlands en Vlaams. Zo zijn er merkwaardig genoeg altijd nog
Duitsers die, hoewel ze gelet op hun pretenties iets van het Nederlandse
en Vlaamse cultuurleven te weten beter op de hoogte moesten zijn, hard
nekkig onderscheid blijven maken tussen Niederländisch en Flämisch, alsof
het daarbij om fundamentele tegenstellingen gaan zou, meer dan alleen maar
de taal betreffende trouwens. Goossens wijst het bestaan van een Vlaamse
cultuurtaal vierkant van de hand. Hij beroept zich daarbij op Geerts, die
het naar zijn oordeel "zeer gebrekkige Nederlands", dat een groot aantal
Vlamingen spreekt, een "amalgaam van dialect en Frans, Nederlands en
gallicismen, bedenksels en ouderwetsigheden" noemt. 6 En Goossens ver
volgt: "Dit mengsel is door het zeer grote aandeel van het dialect geografisch
veel sterker gedifferentieerd dan de (Noord)nederlandse cultuurtaal in haar
regionale variaties. Het is bovendien ook verticaal veel sterker gedifferen
tieerd naar de graad van intellectuele vorming en nog veel meer naar de
graad van individuele inspanning om Nederlands naar de vorm te spreken en
naar het individuele inzicht in de verhouding van dialect en cultuurtaal". 7

Het is duidelijk genoeg: Goossens en vele Vlamingen met hem menen, dat
de officiële taal van het noordelijk deel van België de Nederlandse cultuur
taal is of zijn moet en dat er naar gestreefd moet worden dat Nederlands
alom ingang te doen vinden. Het onderwijs in Vlaanderen en de Vereniging
voor Beschaafde Omgangstaal steunen dat streven krachtig. Beide hebben
ongetwijfeld succes. De taalstrijd in België, ontdaan van alle economische,
sociale, politieke en algemeen culturele aspecten, is er blijkbaar in de eerste
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plaat.s op gericht de als beschaafd Nederlands bedoelde taal van de Vlamin
gen ~ ik denk opnieuw aan de onvermijdelijke mevrouw Slapsma-Tiessens 
te h.anahaven tegenover het Frans of wat daarvoor doorgaat en die taal,
die -wij dus ten onrechte Vlaams noemen, vervolgens te doen ontwikkelen
naar de normen van de Nederlandse cultuurtaal. Het einddoel dat men
zich daarbij stelt, hoeft niet hoger te liggen, dan wat wij Nederlanders op
het stuk van taalbeheersing met onze individuele, regionale en graduele
verschillen bereikt hebben. Maar dat is uiteraard een intern Vlaamse aange
legenheid.

Het heeft er misschien alle schijn van gekregen, dat men in Vlaanderen
door de voortdurende zorg om het Nederlands het bestaan van de Vlaamse
dialekten al of niet opzettelijk vergeet. Voor de Nederlandse en Friese ver
houdingen is het echter juist van groot belang te weten, hoe men in België
denkt daarmee aan te moeten of misschien meent er niets meer mee te kun
nen doen. Het is ons immers bekend, dat er in het algemeen een groeiende
belangstelling en waardering voor wat wij dan wel de moedertaal noemen,
te konstateren valt, waarbij ik meteen opmerk, dat het ons allerminst duide
lijk is, hoe wij van die groeiende belangstelling en waardering een nuttig
gebruik kunnen maken. Het lijkt mij, dat de zaken er in België niet anders
voor staan. Daar weet men even goed als hier bij ons, dat er springlevende
dialekten bestaan en ook daar zijn mannen en vrouwen bezig te trachten
het voortbestaan van die dialekten een zinvolle inhoud te geven. Maar ik
vrees, dat zij zich bij die bezigheid net zo onzeker voelen, als dat met ons
vaak het geval is.

Maar in dit verband is er toch ook een belangrijk verschil tussen België
en Nederland. Ik kan mij voorstellen, dat een Vlaming die ons doende ziet
het gebruik van onze dialekten te bevorderen en te cultiveren, op de
gedachte komt dat een voor hem ongekende luxe te moeten noemen. Zo'n
Vlaming, die meent, dat hij streven moet naar een deugdelijk gebruik van
het Nederlands naar het voorbeeld van onze cultuurtaal in zijn land, kan
zich inderdaad, naar het schijnt, nauwelijks de luxe veroorloven nu al de
aandacht van dat streven af te leiden door ook nog het gebruik van de
Vlaamse dialekten te propageren. Wij denken daar vaak zo niet over, omdat
wij niet onze cultuurtaal, maar juist onze dialekten als in een bedreigd
bestaan ervaren. Bovendien menen wij de zorg voor het Nederlands gerust
aan vele anderen over te kunnen laten, waar onze dialekten het vooral
moeten hebben van maar weinig bevlogenen.

Naar de uiterlijke feiten te oordelen zal dat allemaal wel juist zijn, maar
ik heb hiervoor natuurlijk niet toevallig nogal sterk de nadruk gelegd op de
coëxistentie van de cultuurtaal en de dialekten. Die taalsamenleving
beschouw ik niet alleen als een bruikbaar hulpmiddel voor allerlei taal
beschrijving, maar vooral als een taalwerkelijkheid, ook als er van een cultuur
taal in wording sprake zou zijn. Die taalwerkelijkheid nu reikt ons, na
analyses weliswaar waarvan wij er nog altijd veel te weinig gemaakt hebben,
de mogelijkheden aan om de coëxisterende cultuurtaal en de dialekten naar
behoren te verzorgen en op gepaste wijze, al naar de omstandigheden het

18



vragen te gebruiken. Ik zou het daarom zelfs voor de Vlaming van. Zopas
geen onge ovloofdc luxe vinden, als hij trachtte in deze zin met zijn taal
werkelijklaeit om te gaan, ook al ziet hij in het Nederlands van Vlaanderen
niet meer dan een cultuurtaal in wording. Ik denk zelfs, dat hij er voor de
cultivering ~an die taal zijn voordeel, ja vele voordelen mee zou kunnen
doen. De Nederlander die hij met het dialektgebruik bezig zag en die meende
de zorg voor het Nederlands best aan anderen over te kunnen laten, veroor
loofde zich inderdaad een luxe, maar een ongepaste, omdat hij aan de
bestaande taalwerkelijkheid in ons land geert recht deed. Als wij met de
groeiende belangstelling en waardering voor onze moedertalen iets zoeken
te doen, dan moeten wij daar beginnen: die belangstelling en waardering
richten op een taalgebruik, dat aan onze taalwerkelijkheid beantwoordt.
Dat sluit propaganda geenszins uit, als die propaganda maar gepast en ver
zorgd gebruik van de coëxisterende talen insluit.

Maar wat nu met het Fries, alsof wij het thema van dit kongres verder
wel vergetenkonden? Fries en Nederlands.

De geografische positie van het Fries binnen Nederland leidt aan de ene
kant als vanzelf tot een vergelijking met de Nederlandse dialekten, maar het
gebruik van de Friese en de Nederlandse cultuurtaal in Friesland naast of
na elkaar maakt zo'n vergelijking tot een hachelijke onderneming. Er is
meer dan eens beweerd, dat het Fries en het Nederlands ieder hun eigen
domein hebben, die het gebruik van de ene of de andere taal mogelijk ofwense
lijk maken. Er zijn zelfs pogingen ondernomen zulke domeinen voor elk van
beide talen nader te omschrijven. Dat bracht anderen er dan weer toe er aan
te twijfelen of het Fries wel werkelijk een cultuurtaal genoemd mocht wor
den. En tenslotte werd dan het Fries op taalsociologische gronden, die in het
verlengde van de hiervoor genoemde overwegingen liggen, als dialekt aange
merkt.

Ik wil graag voorop stellen, dat ik dit kongres of enig ander niet in staat
acht een bevredigend antwoord te geven op de vraag of het Fries een taal
dan wel een dialekt is. Ik zeg dat niet, omdat ik dit kongres of welk ander
ook niet hoog genoeg zou aanslaan, maar eenvoudig, omdat de taalkunde
er maar niet in slaagt begrippen als taal, cultuurtaal en dialekt afdoende te
definiëren, zoals zij er evenmin ooit toe gekomen is ronduit te zeggen, wat
taal is of wat een zin is. Zulke vragen hebben haar alleen maar aanleiding
gegeven steeds opnieuw vergeefs te proberen algemeen geldende definities
op te stellen. Maar dat betekent natuurlijk niet, dat er niets zinvols op te
merken zou zijn in verband met de taalstatus van het Fries, die zoëven
aan de orde kwam.

Wie het Fries op grond van taalsociologische overwegingen een dialekt
meent te mogen noemen, moet niet uit het oog verliezen, dat het in verge
lijking met de andere Nederlandse dialekten een uitzonderingspositie in
neemt. Het Fries heeft een eigen naam, een naam, die samenhangt met het
verleden en op een of andere manier naar een oorsprong wijst. Dat heeft
het gemeen met cultuurtalen in het algemeen; Dialekten hebben geen eigen
namen. Zij worden nader aangeduid door een plaatsbepaling: het dialekt
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van '\Ninterswijk, of het Vriezenveens of het Winschoter dialekt. Er wordt
wel gesproken van het Gronings, het Drents en het Twents, maar daarmee
kan O1ell niets anders bedoelen dan de dialekten van de provincie Groningen,
de provincie Drente en de landstreek Twente. De differentiatie tussen
zulke: v~ak onderling nauw verwante dialekten is wel zo aanzienlijk, dat er
eigenlijk geen principieel verschil te maken is tussen een plaatselijk bepaald
dialekt en wat men wel streektalen heeft willen noemen. Heeroma, die
het onderscheid tussen cultuurtalen en dialekten ook al op deze wijze bena
derde, verbond aan de eigen naam, waarmee cultuurtalen benoemd worden,
nog het begrip taalmythe. Zo'n eigen naam zou dan een taalmythe levendig
houd en en doorgeven aan de elkaar opvolgende generaties van taalgebrui
kers. 8

Het Fries onderscheidt zich verder van de dialekt en door het feit, dat het
een taal is die geleerd kan worden en ook geleerd wordt. Voor het leren en
aanleren van het Fries staan grammatica's en woordenboeken ter beschikking
met behulp waarvan andere leermiddelen samen te stellen zijn en ook met
terdaad samengesteld worden. Ter Laan schreef weliswaar een woordenboek
van het Gronings en ook een grammatica, maar beide beschrijven de taal
van Ter Laan zelf, terwijl het woordenboek een en ander uitbreidt met gege
vens over andere streken van Groningen, dan waar hij zelf thuis was. Zulke
regionale of provinciale woordenboeken zijn lexicografieën van de betref
fende regionale of plaatselijke dialekten, van de in een regio of provincie
plaatselijk bepaalde dialekten.

Heeroma beschreef het verschil tussen cultuurtalen en dialekten graag met
behulp van de begrippen kompleet en inkompleet." Een cultuurtaal is
kompleet, omdat die taal in iedere cultuursituatie gebruikt kan worden en
alles tot uitdrukking brengen kan, waaraan een cultuurmens behoefte heeft.
Een dialekt is inkompleet, want het kan alleen maar in bepaalde situaties
gebruikt worden en is niet in staat alles uit te drukken. Toch noemt ook
hij het Fries een cultuurtaal, maar, zegt hij, als de kleinste van de westger
maanse cultuurtalen is het niet zo kompleet als het Nederlands, het Hoog
duits en het Engels, eenvoudig daarom, omdat de Friese cultuur met haar
kleine kring van cultuurdragers niet zo kornpleet :kan zijn als de Neder
landse, de Duitse of de Engelse cultuur.'? Heeroma denkt wel, dat het Fries
tegenover het Nederlands een relatieve zelfstandigheid bezit; en die zelf
standigheid heeft het scheppend weten te veroveren door in hen die Fries
spreken een taalbestaan op te roepen, dat uit zichzelf tot erkenning
dwingt.'!

Ik geef toe, dat het niet altijd even gemakkelijk lijkt deze redeneertrant
te volgen, maar wijs er toch met nadruk op, dat er meer in te herkennen valt,
dan uit mijn wel erg beknopte samenvatting waarschijnlijk blijken kan.
De relatieve zelfstandigheid van het Fries tegenover het Nederlands en de
geringere kompleetheid ervan in vergelijking met die van het Nederlands
herinneren er nog eens aan, dat aan het Nederlands en het .Fries verschillende
gebruikssferen en gebruiksmogelijkheden zouden toevallen. Maar die sferen
en mogelijkheden lijken mij minder scherp te scheiden juist door de grote,
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zij het ook relatieve zelfstandigheid, die het Fries zich verworven heeft.
En waarom zou het Fries als cultuurtaal minder compleet moeten heten
dan de Nederlandse cultuurtaal, als dat afhankelijk gesteld wordt van de
kring van cliltuurdragers, die maar klein is? Als de behoeften van die kleine
kring gro ier worden, moet een ook slechts relatief zelfstandige cultuur
taal in st.aai geacht worden aan die grotere behoefte te voldoen. De nood
zaak van ceêxistentie van Fries en Nederlands in Friesland, van twee- of
meertaligheid voor wie dat liever hoort, vloeit niet voort uit tekortkomin
gen van of een sociologisch te verantwoorden taakverdeling tussen beide
talen, maar is een eis van aanvaarding van de taalwerkelijkheid in ons land,
waarover ik eerder sprak. De zelfstandigheid van het Fries als cultuurtaal
tegenover het Nederlands doet het in vergelijking met de Nederlandse dialek
ten inder-daad een uitzonderingspositie innemen. Zoals het Nederlands
een vorm V2n het Nederduits is, die het op Nederlandse bodem tot de status
van een cultuurtaal gebracht heeft, zo is het Fries een Nederlands dialekt
te noemen, dat op Friese grond even ver gekomen is, en het is tot op de
huidige dag het enige waarvan dat gezegd kan worden.

Maar een cultuurtaal is niet alleen een taal die een status bezit, ook een
taal die een status verleent. Dialekten zijn geen van beide. In dat opzicht
lijkt het Fries wel tussen het Nederlands en de dialekten in te staan. Dat het
Nederlands als cultuurtaal een status bezit en status verleent, hoeft nauwe
lijks betoog. Het heeft nu eenmaal, als onze officiële taal, alle aanzien dat
een taal tot een deftige taal maakt en om dezelfde reden wordt het niet
alleen als een taal van de deftigen gezien, maar als de exclusieve taal van
de deftigen. Natuurlijk moet deftig in dit verband in de meest uitgebreide
zin opgevat worden. Ontstaan en ontwikkeling van het Nederlands zijn voort
durend gesteund door deze statussymboliek, die nog aanzienlijk "versterkt
werd, toen het Nederlands langzamerhand onze onbetwiste officiële taal
werd. Daarom heb ik eerder gesteld, dat een herhaling als van de Nederlandse
taalgeschiedenis, maar dan met betrekking tot onze dialekten, niet te ver
wachten is en ook niet nagestreefd moet worden. De statusbezittende en
statusverlenende steun die het Nederlands bij zijn ontstaan en in zijn ontwik
keling genoten heeft, krijgt geen enkel Nederlands dialekt, zolang het Neder
lands onze officiële cultuurtaal blijft. Ook het Fries moet op die steun niet
rekenen. Om dezelfde reden acht ik zelfs het streven naar een eenheidstaal,
een algemene taal, als die een andere dan het Nederlands zou moeten zijn,
uitzichtsloos.

En het Fries dan, nog wel als zelfstandige cultuurtaal? Als het Fries de
status van cultuurtaal bezit - en daat twijfel ik niet aan, zoals uit al het
voorgaande meer dan eens duidelijk geworden moet zijn - dan is die ge
groeid uit de literatuurtaal, die haar literaire taalstatus met het werk van
Gysbert Japiks kreeg. Dat geeft mij aanleiding op te merken, al kan het
alleen maar in het voorbijgaan gebeuren, dat de dichterlijke aanleg en het
taalscheppend vermogen van Gysbert Japiks nog geen afdoende verklaring
geven voor zijn intensieve literaire omgang juist met het Fries in plaats van
met het Nederlands. Dat Nederlands was immers in zijn tijd tot de taal van
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onze gJl)te renaissance-dichters uitgegroeid, een taal, waarmee hij toch zeker
op e""Ven goede voet stond als met het Fries. Het moet toch merkwaardig
heters. rl.at niet minder begaafde dichters uit andere streken van ons land
niet cO:p vergelijkbare wijze aan hun eigen regionale talen bouwend gewerkt
hebb en Een nadere overweging van wat de Deventenaar Jacobus Revius,
een t:ijdgenoot van Japiks, al of niet met de taal van Deventer of met de
Overîjsdse dialekten gedaan heeft, zou in dit verband best eens meer dan de
moeite kunnen lonen. Revius verzamelde tenslotte zijn dichtwerk onder
de titel Over-Hsselsche Sangen en Dichten.

De Friese literatuurtaal wist haar literaire taalstatus tot op de dag van
vandaag te behouden en de Friese cultuurtaal kan er altijd nog uit putten
en zij doet dat natuurlijk ook. Daarin onderscheidt het Fries zich niet van
andere cultuurtalen, die zich bij normering en verzorging proberen te richten
naar de geschreven taal. Literatuurtaal en cultuurtaal vormen als het ware
een twee-eenheid, die het tenslotte door wederzijdse beïnvloeding en onder
linge steun van beide hebben moet. De Friese literatuurtaal is voor het
Friese literaire leven zeker niet enkel statusbezittend, maar ook statusver
lenend geweest en gebleven, anders had zij haar literaire taalstatus niet
kunnen handhaven. Maar is de Friese cultuurtaal in dezelfde zin status
verlenend of is dat, als het er op aankomt, in Friesland toch ook alleen maar
het Nederlands? 'Ik zei al, dat het Fries tussen de dialekten en het Nederlands
lijkt in te staan: statusbezittend, inderdaad, maar niet, nog niet of nog maar
weifelend,· statusverlenend. Het hangt er voor de toekomst van het Fries
maar vanaf, hoe de verhouding tot het Nederlands gestalte krijgen kan in
overeenstemming met de taalwerkelijkheid in ons land, dus ook in Fries
land. En alles hangt natuurlijk af van de mobilisatie en motivatie van de
taalwil in Friesland. Zonder die taalwil in beweging te zetten is er in het taal
leven nog nooit iets bereikt. Tussen Fries en Nederlands speelt zich meer af
en staat ook meer op het spel dan het bestaan van het Fries tussen dialekt
en cultuurtaal. Ik hoop en verwacht, dat dit kongres dat 'meer' op over
tuigende wijze aan het licht weet te brengen.
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NEIPETEAR

Mefr. Smonides is alris stroffele oer de hälding fan 'Hollanders' foar
dialelctsuekkers oer. Dy miene dan dat se de kultuertael, Algemien Biskaefd,
sprekke en dogge leechlizzend oer it Frysk en oer minsken dêr't men oan
hearr-e lln ut hokker streek oft hja komme. En dat wylst harren eigen praet,
b.g. d atfan 'e greate stêdden, sa plat is as 't mar kin. It is hielendal net slim
dat roen hearre kin hwer't immen weikomt ; der is in algemiene kultuertael
(net it Oisit fan de 'Hollanders') dêr't ûnderskate streektalen by hearre; it
Nederlänsk hat likegoed syn dialekten en regionale farianten as it Dutsk,
Fränsk, Frysk. Dy 'Hollänske' hälding fan: "Wy prate de kultuertael en dy
oaren , TIi)U ja," dat jowt wolris ergernis.

En tie: Ik ben het wel eens met de strekking en ik heb dan ook niet willen
beweren dat ik zo hoog op kijk tegen wat er uit het westen komt. Ik heb een
bepaald taalgebruik ook wel eens een sociale variant van het Nederlands
genoemd, maar mevr. Daan heeft mij er terecht op gewezen dat je daarmee
zeker t.a.v. het Amsterdams, moet oppassen: daar kunnen oudere (dialekt)
eigenaardigheden in doorklinken, en dan zitten we natuurlijk op een ander
spoor.

Faddegon: Het is mij opgevallen dat er sprake was van dialekten die tot
een taal behoren, maar er zijn toch ook dialekten die niet tot een taal beho
ren. Bovendien lijkt het mij niet juist om het Nederlands (zoals dat in
Holland gesproken wordt) nederduits te noemen, aangezien toch de IJssel
de grens van het nederduits is. De Hollandse dialekten ten westen daarvan
zijn van een heel ander karakter, zoals ook de Brabantse dialekten van een
ander karakter zijn dan de Hollandse en Nederduitse.

Verder zou men uit uw woorden die indruk kunnen krijgen dat dialekten
uit een taal voortkomen, terwijl dat m.i. andersom is.

Entjes: Om met het laatste te beginnen: ik geloof inderdaad niet dat
dialekten uit een algemene taal of cultuurtaal voortkomen. Ik heb meer
juist tegen verzet om dialekten en cultuurtaal in één diasysteem te plaatsen,
met de algemene cultuurtaal als overkoepelend geheel. Tegen zo'n omschrij
ving hoeft misschien geen bezwaar te zijn als linguistisch hulpmiddel, maar
het bevat een suggestie die al gauw overgenomen wordt en die U zojuist
noemde.

Wat het eerste betreft: dat dialekten tot een taal behoren heb ik niet
gezegd of willen zeggen; integendeel: dialekten zijn talen. Het hangt van de
criteria af die men gebruikt om te zeggen of iets meer of minder compleet is.
Dat is wetenschappelijk-linguistisch niet vast te stellen; het is een kwestie van
afspraak of persoonlijk gevoelen. Ook ik geloof, dat dialekten niet tot een
taal behoren; alleen als je op zoek gaat naar een definitieve van Nederlandse
dialekten, zoals Goossens deed, kun je van die coëxistentie met een cultuur
taal gebruik maken. Enerzijds geloof ik dat Goossens ongelijk heeft, maar
anderzij ds ook dat het niet beter kan.

Dan die kwestie van het nederduits en de mening dat het Nederlands een
dialekt van het nederduits is dat het tot de status van cultuurtaal heeft
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gebracht; Er zijn inderdaad opvattingen dat het nederduits zich tot de IJssel
uitstrekt, naar ik vind dat het zich tot de Noordzee heeft uitgestrekt, inclu
sief het middelnederduits. Ik noem de dialekten van Brabant en Limburg
evengoed iederduits voorzover ze verwant zijn met de dialekten van de
nederrijn die nog boven de nederduits-hoogduitse taalgrens liggen. Het neder
duits zie ik dus niet als gecentraliseerd in het noordelijk deel van de noord
duitse laagvlakte, maar reikend tot de thans geldende nederduits-hoogduitse
taalgrens P "an die taalgrens verschijnt niets of maar heel weinig op Nederlandse
bodem en ~at moet mij er dus toe brengen om alles wat boven die grens
ligt neder-duts te noemen.

Homsrra Ik sit hwat mei de tsjinstelling kultuertael-dialekt (en dat rekket
de fraech hwat de sprekker ûnder kultuer forstiet). De dialekten binne eins
de oarspronklike talen, wylst de offisiële tael dy fan de boppelaech en fan
letter datum is. Hawwe nou de dialekten net krekt de measte eigenskippen
fan hwat wier kultuer is? Dat jildt ek foar it Flaemsk dat in offisiële kultuer
tael is en dl! net bidrige wurdt troch de öfwêzigens fan in Hollänsk-Neder
länske ûtspraek mar troch it Fränsk.

Hwat kultuertael neamd wurdt, is eins de offisiële tael fan in sosiale
boppelaech, dy't foreaske wurdt foar "promoasje". Soene it regear en de
multinationals earne oars sitte, b.g. yn Sûd-Limboarch, dan soe it Lim
boarchsk de offisiële kultuertael wêze. Nou binne der fansels wol farianten
fan de offisiële tael, dy't gearhingie mei de gaedlikens foar in birop. Sa moat
in fakbounsbistjûrder net folslein ABN prate en kin Prof. Entjes rêstich
east-nederlänsk prate (dat is krekt tige gaedlik foar syn wurk).

Noch ien opmerking oer de folsleinens fan in tael: dat is in relatyf bigryp
neffens my. Somlike dingen binne yn oare talen of dialekten better to sizzen
en dat is hwat dat wy Friezen tige goed wite. Der binne dingen dy't wy net
yn it Hollänsk sizze kinne, allinnich mar yn it Frysk.

Entjes: Wat je onder cultuurtaal zou moeten verstaan, heb ik zo lang
mogelijk vermeden te zeggen; het zou ook te ver gevoerd hebben dat theore
tisch uiteen te zetten. Ik ben van mening (en daarin verschil ik met U) dat
er wèl een officiële cultuurtaal in Nederland en Noord-België bestaat, zij het
ook dat die op allerlei gronden gevarieerd mag zijn. Dat is echter niet een
zaak van een groep, maar een zaak van niet alleen officieel aanvaarden, maar
ook van een officieel voorschrijven, een Nederlandse cultuurtaal die als
onderwijstaal geldt en die als officiële taal telt. Er zit wel beweging genoeg
in die taal, maar U zou nooit op welke gronden of multinationals dan ook
het Limburgs tot de officiële Nederlandse cultuurtaal kunnen verheffen,
zolang het officiële Nederlands dat niet accepteert. Iets anders is natuurlijk
of U ergens binnenkomt of een betrekking krijgt als U niet het speciale daar
gangbare Nederlands spreekt; dat zijn variaties van de officiële cultuurtaal
die toegestaan zijn en ook gepractiseerd worden.

Ik zie in een cultuurtaal niet zo'n absolute eenheid; het is een streven naar
iets. En dat 'iets' wordt m.i. afgeleid uit de geschreven taal.

Ärhammar: Aus Gründen der" weitreichendsten" Kommunikation wil1 ich
jetzt gem Hochdeutsch sprechen. Zuerst möchte ich ganz kurz sagen dass ich
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den V'onrag von Herrn Kollegen Entjes sehr geschätzt habe; ich finde das
einen sehr guten Auftakt des Kongresses dass hier der Themenkreis in
dieser entspannten und klaren Weise eröffnet worden ist durch diesen Vor
trag. D2rf ich noch kurz aus das 'Talenpraktikurn' in Gent eingehen. Ich
glaubee, das haben Sie doch nicht richtig gesehen. Es ging doch darum dass
die sü dncdcrländischen Studenten eben diese weiterreichende und notwen
dige :Kommunikationsfáhigkeit erwerben sollen. Es ist wohl allen mehr
oder weniger bekannt dass es oft schwierig ist Südniederländern, auch Stu
denten, zu verstehen; sie können sich schwer verständlich machen mit ihre
stark reElonal gefärbten niederländischen Aussprache.

Es ist eine andere Frage, ob das "Talenpraktikum" zu dem erwünschten
Erfolg führt, Die Schule scheint doch wenigstens was einen grossen Teil
dieser Gymnasiasten betrifft, nicht zum Ziele zu kommen.

In den Teil Ihres Vortrags, der das Friesische behandelt, steht zentral
die Frage, ob das westerlauwerssche Friesisch also "it Frysk" eine kom
plette Sprache (Kultursprache) ist, die in allen Domänen vollwertich funktio
niert oder gegebenenfalls nicht. Herr Sjölin hat dazu einen sehr wichtigen
Beitrag geliefert und seine Untersuchung veröffentlich in Min Frysk, und
damit hat er grosses und berechtigtes Aufsehen erregt. Im Friesch Dagblad
ist darüber referiert worden; die Überschrift laütete etwa: "Sjölin: Fries
geen volledige cultuurtaal". Das ist in der Tat auch die Konklusion zu der
Sjólin am Ende seiner Untersuchung kommt, aber dann muss man noch
sehr stark einschränkend sagen: auf Grund des von ihm untersuchten
Materials. Wir haben es aber ja heute erlebt, durch die Ansprache des Kon
gressvorsitzenden, dass das Friesische als Kultursprache funktioniert, auch
in diesem Domän als Kongresssprache. Es ist auch nicht so sehr die Frage,
ob das Friesische eine komplette Sprache ist, denn das ist sie. Und wenn in
einigen Domänen das noch nicht sprachschöpferisch nachvollgezogen ist,
ist es doch auch in den Domänen eine potentielle Kultursprache. Es kommt
nun darauf an, dass sie auch so gebraucht wird. Bei der Mehrzahl der Friesen
funktioniert das Friesische nicht als komplette Kultursprache, darin hat
Siölin sicher recht. Es kommt also darauf an es dahin zu führen durch die
Schule.

Entjes: Eigenlijk bent U met Uzelf in tegenspraak. U begint met te zeggen
dat het zeer juist was van de universiteit van Gent om met die studenten dat
talenpraktikum te doen, want ze moeten toch' dat Noordnederlands of die
officiële Nederlandse taal zo goed mogelijk leren om zich verstaanbaar te
kunnen maken. Daar ben ik het mee eens; men heeft mij dat ook uitgelegd
en we hebben ook beleefd dat het Nederlands dat op een middelbare school
in Gent gesproken was of werd, praktisch Westvlaams was en niet Neder
lands, althans niet dat Nederlands dat men zich als ideaal stelde. Brengt U
dat nu over op het Fries dan zegt U hetzelfde als wat Goossens en Geerts
en vele anderen over het Vlaams zeggen. Zij geven nl. toe dat er maar weinig
Vlamingen zijn die dat ideale Nederlands (of wat zij zich als ideaal gesteld
hebben) beheersen. Maar ze noemen dat incomplete of in wording zijnde
Nederlands Nederlands, en vooral niet Vlaams, ook al zijn ze zich er ten volle
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van bewvs! dat zij in dat Nederlands niet alles en niet alles zà kunnen uit
drukken, als iemand die in Noord-Nederland op vrij grote hoogte met die
taal heeft leren omgaan. Laten we ons echter goed realiseren dat het ook bij
ons een ideaal blijft.

Vandaar ook dat ik zopas kritiek had op Heeroma's uitspraak over de
relatieve zelfstandigheid en de betrekkelijke compleetheid van het Fries.
Dat hangt nl. af (en dat ben ik wel weer met U eens) van wie iets gebruikt
en in welke omstandigheden iets gebruikt wordt. Uw argument van het Fries
als kongrestaal gaat voor mij niet op, omdat ik niet kan kontroleren hoe
Fries het Fries van de heer De Vries, de kongresvoorzitter, is. Ik heb hem b.v.
een aantal leenwoorden horen gebruiken uit het Nederlands en het Frans;
zijn daar geen goede Friese woorden voor? (Niet dat ik bezwaar heb tegen
leenwoorden; je kunt er soms niet omheen). Het feit alleen dat Fries als
kongrestaal gebruikt wordt, is niet voldoende; de vraag is ook: hoe wordt
het gebruikt. En dat moet ik dan ter verdediging van de heer Sjölin opmer
ken: dat heeft hij nu geprobeerd na te gaan. Men denkt Fries te spreken,
maar wat voor Fries is dat dan? Hoe 'min' is het of hoe goed?

Als we taalpolitiek willen gaan werken, moeten we heel goed weten waar
de problemen precies liggen. En we komen er als dialektsprekers en Friezen
alleen maar uit als we willen uitgaan van de in Nederland bestaande taal
werkelijkheid en als we de zaken zuiver en gescheiden houden. Ik ben ervan
overtuigd dat je met het Fries zeker een congres kunt toespreken en dat er
geen enkel terrein is waar het Fries niet gebruikt zou kunnen worden.Trou
wens, ik moet meteen zeggen (als dat een argument zou zijn om het Fries of
een dialekt hoger of lager te kwalificeren): er zijn misschien gebieden die ik
met mijn dialekt niet kan bestrijken, maar er zijn in mijn leven ook gebieden
die het Nederlands niet kan bestrijken en dat brengt mij er toch niet toe om
te zeggen dat het Nederlands een incomplete taal is! Als grapje en als voor
beeld: vrijen in het Nederlands is voor iemand uit Vroomshoop absoluut
onmogelijk.

27



Prof Dr. A. Feitsma (Grou)

FRYSK UNDERWIIS, TAELBIFOARDERING EN IDEOLOGY
YN DE EARSTE HELTE FAN DE 19de IEU

Ynlieding

De lêzing dy't ik hjir hälde sil, is in part fan it ûnderwiis en it ûndersyk
oan de VU, en wol yn it ramt fan us projekt Fryske taelskiednis. It is dus
tagelyk in VU-kolleezje en in stikje ûndersyk.

It stikje ut de fryske taelskiednis dat ik jim hjirby foarliz, is net in "defi
nityf'" stik ûndersyk, it is hiel dudlik in stik "wittenskip ûnderweis". It is
ünfolslen net allinne omdat it ut de aerd fan de saek mar in lyts part bislacht
fan it gehiel, mar ek omdat ik grif net alle boarnen foun ha dêr't hwat oer
myn 'ûnderwerp to finen is, en net alle forbannen lein ha dy't fan bilang
wêze kinne. Ik hoopje dat oaren my oanfolje sille, sa't guon my ek al ske
wield hamei ynformaesje doe't ik foar dizze lêzing oan it wurk wie.

Ik hoopje ek dat der op dit kongres minsken binne dy't nou en yn 'e
takomst meidwaen wolle oan ûs projekt fryske taelskiednis. Der binne op
dat mëd noch hiel hwat foarstudzjes nedich en wy binne dwaende om de
stûdzje op dat mêd mei oaren to koördinearjen, sadat der gjin dûbel wurk
dien wurdt en sadat wy safolle mooglik fan inoars ynformaesje profitearje
kinne. Sa hoopje wy meijertiid ta in gearfetsjende publikaesje to kommen
oer de fryske taelskiednis.

De opset fan üs projekt taelskiednis is net in geniale fynst. Dochs soe it
in foarbyld wêze kinne foar de manier om rjochten, plichten en mooglik
heden to kombinearjen yn it wurk oan frisistyske projekten. Hwa't arge
waesj e hat fan ûs opset, soe sels ris oanjaen moatte hoc't it neffens him dan
better kin.

In frysk ûnderwiis-almenak foar 1816

Yn in ûnderwiis-almenak foar Fryslän foar 1816, utjown by F.W. v. B.
Smallenburg yn Snits krije de ûnderwizers "ten platten lande" de ried "om
toch vooral in de scholen het vriesch boersch niet te gedogen'". Dy ried
wurdt noch wolris oanhelle om sjen to litten hoe't guon yn it bigjin fan de
19de ieu oer it frysk op skoalle tochten. Wy ha hjir de hiele tekst fan de
Raadgevingen öfprintsie litten, omdat dy ûs yn syn gehiel gáns leare kin oer
de posysje fan it frysk (sjoch de Bylage efter dizze lêzing). Nei oanlieding
fan dy tekst wolle wy hjir neigean: .

1. hwa't de skriuwer fan dit stik west hawwe kin;
2. hwat de posysje fan it frysk op skoalle yn it bigjin fan de 19de ieu wie;
3. hoe't wy it stänpunt fan de skriuwer fan de Raadgevingen sjen moatte

yn forbän mei de taelbifoardering en de fryske ideology yn dy tiid.

De formoanning oer it frysk boersk bislacht mear as de helte fan de fiif siden
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dêr't it s-til Eenige raadgevingen aan onderwijzers ut bistiet. De Raadgevin
gen binnee aionym. Hwa kin de skriuwer west ha?

It alm erakje dêr't de Raadgevingen yn steane, hjit folût: Almanak voor
het Lage r Onderwys en de Opvoeding, vooral in Vriesland, voor het jaar
1816. Da.t almenakje is it earste fan in seary fan seis ünderwiis-almenakjes
dy't op deProvinsjale Bibleteek yn Liouwert biwarre binne. Se binne op it
omslach mei romeinske sifers fan I oant VI nûmere: de earste fiif almenakjes
binne foar1816-1820, 1821 wurdt oerslein en it sechsde almenakje is dat
foar 1822. It liket clerop dat de feart der op it lêst hwat utrekke is en dat it
almenak mi 1822 net mear ûtkornmen is. Smallenburg yn Snits, dyt de
almenakj esfoar 1816,1817 en 1818 ûtjowt, hat ek oare boeken en boekjes
foar en oer it ûnderwiis ütbrocht. Yn de titels falle de nammen fan de swit
serske pedagooch Pestalozzi en de fryske skoalle-opsjenners Nieuwo1d en
Visser op. Smallenburg joech ek wol frysk ut. De lêste trije a1menakjes
binne ûtkommen by H.C.A. Thieme yn Zutphen, in ûtjower dy't ek wol
ien en oar op syn namme hat op ûnderwiisgebiet.

Yn 18 17 foroaret de namme fan it almenak: yn 1816 hjit it noch Alma
nak voor het Lager Onderwys en de Opvoeding, vooral in Vriesland, fan
1817 of is it in Almanak voor het Lager Onderwys en de Opvoeding, uitge
geven door Leden van de Commissie van Onderwys in Vriesland. Op groun
fan de earste nederlänske ûnderwiiswet fan 1801 wiene der skoalle-opsjen
ners bineamd, dy't earst groepearre waerden yn "departementale School
besturen", letter, fan 1806 oant 1815, yn "departementale Commissiën
van Onderwij s", en fan 1815-1857 yn "provinciale Commissiën van Onder
wijs". Yn Fryslän bistie dy provinsiale kommisje fan ûnderwiis - yn 1816 
ut de ljouwerter notaris mI. Jan Daniël van der Plaats, ds. Albertus Brui
ning yn Pitersbjirrum, de menniste foargonger yn Holwert Marten Martens,
ds. Horatius Nieubuur Ferff vn Burgurn. ds. Henricus Heppener yn Drach
ten (1815 -1816 ds. Mattheus Gouverneur yn Beetstersweach), ds. Johannes
Frederik Korff yn A1deberkeap, rjochtbankgriffier mr. Jarich Tadema
Wielandt yn it Hearrenfean, ds. H.W.C.A. Visser yn Ysbrechtum en Gerrit
Buiising yn Ljouwert. Skriuwer fan de kommisje wie oant syn dea yn 1826
ta ds. Visser". Visser wie, neffens S. Talsma syn biografy yn it Jaarboekje
voor Onderwijzers foar 1850, "vooral na het overlijden van den waardigen
Nieuwold, de ziel der provinciale schoolcommissie; van hem gingen de denk
beelden uit, door hem werden dezelve verspreid of in circulaires rondgezon
den." 3.

Ut de titel fan it almenakje foar 1817 kinne wy opmeitsie dat guon ut
it formidden fan dy provinsjale ûnderwiiskommisje de redaksje foarme ha
fan de fiif almenakjes fan 1817 of. Sjoen it feit dat de seis almenakjes
troch har nümering en opset in ienheit foarmje, sil ek it a1menak foar 1816
wol ut likernöch itselde formidden fuortkomme. Yn it Aan de Lezers fan
it almenak foar 1816 is sprake fan in groep minsken dy't it a1menak redi
gearret: "de drukker geeft ons ieder eenige exemplaren", seit de skriuwer.
Yn it foaropwurd oan de "Hoog Geëerde Lezers" fan it almenak foar 1817
wurdt weromgrypt op it earste almenak: "De belangstelling, welke, in het
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voorig j ar, onze Almanach vond, strekte ons dit jaar tot vele aanrnoedi
ging.''''

In oare oanwizing foar kontinuïteit yn de redaksje is it stik dat op de
Raadgemgen folget. Dat is in oersetting fan Pestalozzi en it hyt: Iets voor
moeden, over de eerste vorming en ontwikkeling van hunne kinderen (p. 63
73). Dy oersetting is hast wurdlik gelyk oan it earste part fan de Voorrede
van de1l schrijver (s. VII-XII) yn de Handleiding tot de Vormleer, voor
Moeders en Onderwyzers, naar het hoogduitsch gevolgd van Pestalozzi, uit
gegeven door de leden van het hoofdbestuur der onderwijzers gezelschappen
in het" 8ste Schooldistrict in Vriesland , dy't yn 1817 ek by F.W. v. B. Smal
lenburg yn Snits ûtkaern.

It 8ste skoaldistrikt wie it distrikt fan Visser en it omfette rûchwei de
Südweshoeke en de omkriten fan Snits, Bolsert en Warkum.: De "onder
wijze rsgezelschappen" binne nei 1800 ûntstien en tsjinnen as in soarte
fan o efenskoallen foar de ünderwizers, Yn it almenak foar 1816 wurde se
net n eamd yn de list fan gegevens oer skoalle-opsjenners en ûnderwizers
foary n, yn 1817 wurde se al forantwurde. It haedbistjûr fan de seis ünder
wizersselskippen ût it achtste distrikt bistiet dan ut: H.W.CA. Visser,
L. Lantinga (Drylts), H.M. Reidsma (Ysbrechtum), W. van Haarst (Snits),
J.G. Krol (Snits). It seit himsels - en Talsma seit dat ek yn syn biografy
dat Visser de lieding hie fan de ûnderwizersselskippen fan syn distrikt.
Yn de Visser-biografy fan R. Zetstra (fan 1847) wurdt sels mei safolle
wurden sein dat Visser "de bekwaamsten tot bestuurders benoemde, en
deze tot een dus genoemd Hoofdbestuur vormde, van hetwelk hij zelf
voorzitter was, [... ]"14. Ut dy hoeke moat dus de oersetting fanPestalozzi
yn it almenak kommen wêze. Yn it foaropwurd fan it Pestalozzi-boek hat
H.W.C.A. Visser it oer in mienskiplik ûndernimmen fan him "met de ver
dienstelijke onderwijzers Lantinga, Reidsma, Krol en van Haarst, te YIst,
Ysbrechtum en Sneek", hwerby't "ieder een afzonderlijk onderwerp ter
bewerking op zich (nam). Een daarvan was deze Handleiding tot de Vorm
leer." Visser seit net mei safolle wurden hwa't dit "afzonderlijk onder
werp" biwurke hat, mar suggerearret yn it lêste part fan syn foaropwurd
eins wol dat dit boek fan himsels is, mei't er alhiel op 'e ik-toer giet.

De Raadgevingen

De Pestalozzi-oersetting yn it almenak foar 1816 bringt ûs dus wer by
H.W.C.A. Visser, of op syn minst syn formidden. It leit wol hw at yn 'e
reden dat Visser mei mear of minder ynspraek en meiwurking fan oaren
it almenak foar 1816 redigearre hat. Wy meiie fierder konkludearje dat
of Visser seIs of ien ût syn formidden de rie jown hat oan de ûnderwizers
om it "vriesch boersch niet te gedogen". De Raadgevingen moatte yn alle
gefallen fan in skoalle-opsjenner wêze, sjoen de passaezje op side 58-59:
"Ik heb, op sommige scholen, hiervan goede sporen gevonden, [... ]. Bij
andere konde ik daarvan weinig ontdekken". Dat de káns dat Visser seIs
it stik skreaun hat, is net sa lyts.
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Wy fin-e ~oartgelikense idéen ek yn in (oar?) stik fan Visser, mar dêr giet
it oer de "tongvallen" yn it algemien en wurdt it frysk net mei safolle wur
den nearrtd Dat stiet yn in boek fan Visser fan 1820: Verhandeling over
de Volstrekt Noodzakelijke Kundigheden, welke in de Openbare en Armen
scholen in het Koningrijk der Nederlanden behooren medegedeeld te wor
den, en de beste leerwijze voor dezelve, benevens eene vergelijking daarvan
met de Bell-Lancastersche schooltnrigttng in Engeland. s. Dêr lêze wy ûnder
mear: "Bovendien zal, zonder zoodanige kennis der taal, waarvan wij spre
ken, de gemeene man, noch de lessen van den Godsdienst, noch de bevelen
der Overheid verstaan, noch zich daarnaar gedragen kunnen. Te grooter
wordt dit belang, uit hoofde van de moeijelijkheid, welke, vooral ook in ons
Vaderland, de verschillende tongvallen, in het verstaan der taal, aanbrengen.
Van het meeste belang is het dus, dat ieder ingezeten 10. wel versta alles,
wat hem aangaat, en alzoo, zoowel de bevelen der Overheid, als de lessen
van den Godsdienst, en 20

• dat hij, in zijne gewone betrekkingen, zich door
anderen kan doen verstaan". De bern moatte dêrom wurden leare "welke
in de taal huns gemeenen levens niet gebruikt worden", en by it learen troch
it forbet terien fan flaters jildt: "Zoodanige fouten dienen bij voorkeur
verbeterd te worden, welke in het dagelijks spreken, en vooral in den tong
val, waarin men spreekt, het meest gemaakt worden".

De Boere Schrieuwer oer it nys fin de dey

Nijsgjirrich is dat it jiers dêroan, yn 1821, by F. Holtkamp yn Snits in
frysk boekje yn twa "stikjes" ûtkornt: De Bo ere Schrieuwer oer it nys
fin de dey 6, De anonime skriuwer jowt petearen wer fan in boer en boerinne
mei har buorlju, en foaral mei master oer skoalle en ûnderwiis. Hy bringt,
lykas Visser yn syn boek fan 1820, it foar en tsiin fan de ûnderwiismetoade
fan Bell Lancaster to praet (en is, lykas Visser, mear tsiin as foar), en hy lit
master de niie ûnderwiismetoaden fordigenje tsiinoer binammen de boe
rinne dy't frijhwat konservatyf is. Yn dat forbän bringt de boerinne ek it
frysk praten yn 'e skoalle op it aljemint. "Mar nog ien betingstj Master! de
ben matte boersch prate ynne schaölle", seit se tsiin master. Dan anderet
master: "Dat ken net: it boersch ken jou ben wol forstren; want dat sprekke
sy alle dagen ynne hoes. Jt is derom betterj dat sy it stéds ynne schaölle
leerej sa as de ben allegjerre dwaannej dan ken sv rek mey de stédlui prate."
En de boer bislût it petear mei de konklûzje: "Ja/ der bin ik rek net op
tjinj Master. Dwaan jou mar sa it best ss] jou en ik forstteen/ eltjèr wol." 7.

De opfetting fan master (dy't ek dy fan de auteur liket to wêzen) hat in
soad fan de rie ut it almenak: it frysk is in rem op de ûntwikkeling fan de
bern, omdat se dêrtroch it hollànsk net goed genöch bigripe. It nije ûnder
wiis sil de forljochting bringe, en as it goed soe, moast it frysk alhiel ut de
skoalle forballe wurde. En it Frysk kinne de bern ommers al fan thûs.

It is dûdlik dat de Eoere Schrieuwer net frjemd is oan idéen en formid
den fan ûs almenak 8. Hy hat ek deselde opfetting oer it frysk op skoalle,
ek al skriuwt er syn boekje dan ek yn it frysk. Der is noch hwat by de
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Boerei S~hrieuwer dat ûs it almenak yn it sin bringt. Under it Vorberugt fan
it ear-stesükie stiet: "L. den 8 Decimber 1820. De Schrieuwer." en ûnder dat
fanii: tvadde stikje: "L. den 30 Jannewaris 1821. De Schrieuwer." Urider
it Aan de Lezers yn it almenak foar 1816 stiet in soartgelikense datearring:
"L. cl. 7 September 1815." Dy oerienkomst soe derop wize kinne (mar
biwiist ransels net) dat de Boere Schrieuwer ek it foaropwurd fan it almenak
foar 1816 skreaun hat.

Na.mners, yn Ien wudje oonne laezer foar de Lltliicke torteltjes fan 1831
fornij t rle gearstaller dat de skriuwer Watze Harings, ut hwaens neilitten
papieren de forteltsjes hite to kommen, yndertiid ek yn L. wenne hat. Sa't
it no u stiet, kin ik net bisjen oft de L. yn al dy gefallen de earste letter fan
in ka nkrete plaknamme of earder in soarte fan algemien plaknamme-pseudo
nym is of wêze kin. As de forgelykbere ûnderskriften fan it almenak-foar
wurd en de Boere Schrieuwer wier tsjutte op deselde skriuwer (hwat lang
net wis is), dan komt it formoeden fan Miedema dat de Boere Schrieuwer
de ûnderwizer P.R. Buisma ut Langwar wêze soe 9, swakker to stean. Hwant,
as ek it almenak foar 1816 troch leden fan de kommisje fan ûnderwiis redi
gearre is, lykas fan de folgjende almenakkeneksplisyt oanjown 'is, dan soe
men sizze dat it foaropwurd dochs yn alle gefallen troch in skoalle-opsjenner
skreaun wêze moast. En dan soe, as de L tominsten foar in plaknamme stiet,
inkeld Jan Daniël van der Plaats ut Ljouwert yn 'e bineaming komme (skoal
le-op sjenner Gerrit Buiising ut Ljouwert kin de Boere Schrieuwer net wêze
omt er op 3 augustus 1820 forstoarn iS)10. Beide hypoteses, dy oer Buisma
en dy oer Van der Plaats, steane yn earsten swak, omdat wy fierder neat
witte fan eventuele skriuwersaktiviteiten fan de beide kandidaten.

It frysk yn it ûnderwiis

Wy geane oer nei de twadde fraech: hwat leare de Raadgevingen ûs oer de
posysje fan it frysk op skoalle yn en foar l8l6? De skriuwer neamt de ried
om "het vriesch boersch niet te gedogen" "allernoodzakelijkst". Hy seit "dat
het onnoodig, ja! schadelijk is, dien tongval aanhoudend, onder het geven
van onderwijs met hen [se. de kinderen] te spreken", hy freget de ünder
wizers: "waarom gewent gij V dan niet, om met hen over alles, wat het
onderwijs betreft, ook hollandsch te spreken, en de kinders zoo te doen ant
woorden?", en oan de ein fan it stik: "Waarom dan nog, in sommige scholen
langer uitstel genomen, om het meest belangrijkste op alle gepaste wijzen te
bevorderen! en het schadelijke en nadeelige te vermijden?" It is dudlik: it
baernt de skriuwer yn, net allinne dat ûnderwizers op it fryske plattelän
talitte dat de bern frysk prate, mar ek dat de ünderwizers sels yn petear
mei de bern wol frysk prate. De skriuwer sinjalearret in bisteande misstän
dy't sa gau mooglik de wräld ut moat.

It stedfrysk wurdt yn dit forbán net neamd. De bineaming "stéds" komt
wol foar by de Boere Schrieuwer, mar dy stiet, yn tsjinstelling ta "baerseh",
krekt faar de tael dy't de bern op skoalle àlleare moatte, m.o.w. "stedsk"
yn fryske tekst stiet as synonym foar .Jtollandsch" of .mederduitsch" yn
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hollänske tetst. Mei "stedsk" wurdt yn dit forbän dus sokssahwat as biskaef
de sprekt:ael yn de fryske stêdden bidoeld. Hoe hollänsk oft dy tael wêze
moast, en heefolle fryske idiotismen oft dêryn by it ûnderwiis tastien wierie,
wurdt ne i rjoch t dûdlik. Visser proklamearret yn syn Verhandeling fan
1820 11 in frij konsekwinte striid tsjin de "tongyallen", dat de ûnderwijs
pommerarrtei ha faeks yn har hert en yn téory in frij inge noarm foarstien.
Dat dochi: hjir en dêr ek wol bliken ut de forslaggen fan haedynspekteur
Wijnbeek u: 1837 en 1845 12

• Mar men soe jin yntinke kinne dat, mei de
ünderwize rs dy't der nou ienkear wiene, de wal it skip keard hat. It "stedsk"
fan de ûrrderwizers sil sadwaende faeks minder suver hollänsk west ha as
de ündcrwisautoriteiten wol wollen hiene. In oanwizing yn hollänske
rjochting (en net de kant ut fan it stedfrysk) soe ek wêze kinne dat de term
.Jiollandsch" sûnder eksküs of biswier brükt wurdt as synonym fan "neder
duitsch". De (of alteast guon) Friezen ha har sa to sjen dellein by de hol
länske he.gemony op it stik fan de offysjele (nederlänske) tael fan it Iän.

Oer de fiertael yn 'e skoalle yn de 17de en l8de ieu wurde by myn witten
nearne ek.splisite meidielingen dien. Wy moatte it dus fan mear yndirekte
oanwizingen ha. Us almenakje foar 1816 jowt in dudlike oanwizing dat der
earder wol frysk brûkt waerd yn 'e skoalle. En sa is der mear. Feiko Feikens
ut Liouwert hat yn hänskrift, datearre 8 oktober 1736, in Klein vers Boekjen
byinoar brocht, "Behelsende vele Mengelstoffen welke Berijmd en gebruikt
zijn tot Voorschriften ten dienste van de Kinderen in de School van Feiko
Feikens" 13. Der steane ek twa siden mei fryske ryrnkes yn.

Men soe jin yntinke kinne dat it ûnderwiis rjochte wie op it nederlänsk,
mar dat i t fan tafallige faktoaren ófhinge yn hokker tael oft master tsjin
de bern praette yn en bûten de skoalle, en dat dat gauris frysk of stedsk
(stedfrysk) west hat. De fiertael wie nei alle gedachten gjin striidpnnt en sil
wol net rounom gelyk west ha. Binammen de bern sille faek frysk praten
ha tsjin de master. Dat forskillende skoalmasters wol yn it frysk skreaun
hawwe, biwiist neat, mar it soe dochs in oanwizing wêze kinne, dat it frysk
yn 'e skoallen doedestiids tominsten net tabû west hat. It feit dat de
boerinne fan de Boere Schrieuwer it frysk praten fan 'e bern yn 'e skoalle
gewoan liket to finen, wiist deselde kant ut, hoewol't master yn syn andert
winliken suggerearret dat de bern allegearre "stedsk" leare: in byld fan de
nije bidieling?

In parallel fine wy faeks yn de tsjerketsjinst fan de balkster mennisten
dêr't it frysk de rol fan fiertael foar de gewoane meidielingen hie 14. In
soartgelikense hannelwize wurdt forteld fan ds. Rinse Posthumus dy't fan
1815 - 1859 dûmny wie yn Waeksens-Brantgum. "Johan Winkier skriuwt
oer Posthumus dat dy in tiid hawn hat "toen zyne Friesche geestdrift
op 't meeste gloeide, dat hy, by de godsdienstoefeningen in de kerke, de
afkondiging van den tekst, van psalmen of gezangen, en wat hy anders in
het byzonder aan zyne gemeente mede te deelen had, in het Friesch deed."lS.

Dat it frysk foar (en ek noch nei) de nije ûnderwiiswetten fan bigjin
19de ieu wol yn 'e skoalle brûkt waerd yn it petear tusken skoalmaster en
bern, wurdt bifêstige troch in meidieling fan J oast Halbertsma yn De Stûke
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(= 18~O), as er it hat oer de tobekgong fan it frysk en fortelt "dat de bern
op f'olle skoallen nin Frysk prate meije, dat der tofoaren sa fier of wie fan
forb eai to wêzen, dat de masters sels Frysk tsjin de skoalbern praetten." 16.

En ::Halbertsma hat noch op in "älde skoalle" west, dat dy kin it witte 17.

Haltxensma wie net sa foar de nije ûnderwiismetoaden. Dat der in stik
üntf'ryikjend sintralisme yn it nije ûnderwiis siet, sil him wol net mylder
stimd ha, as it al net ien fan de forklearringen is foar syn wjeraks yn it nije.
It si tact oer it net "gedogen" fan it "vriesch boersch" ut üs almenakje stiet
as in soarte fan anti-motto efterop it omslach fan de earste printinge fan
1836 fan Eeltsje Halbertsma syn brief fan De Noärcher Ruen aan Gabe
scroar; dat is suver hwat in protest. Wopke Eekhoff dy't it boekje yn de
Leeuwarder Courant fan 5 july 1836 bisprekt, is bang dat dy "toegift op
den omslag" "door de meesten niet als satire, maar in goeden ernst zal
worden opgevat". Hy hie "dat curieus gezegde van den Almanakschrijver
liever op eene andere plaats in zijne naaktheid ten toon gesteld en bestreden ge
zien". Ek Eekhoff sprekt him düdlik ut tsjin de stelling fan de almenak
skriuwer.

De û nderwiisautoriteiten en it frysk

Der is fierders neat fan bikend dat der yn it bigjin fan de 19de ieu, ütsein
dan fan de kant fan konservative älden, opposysje west hat tsjin it prinsipieel
ûntfryskjen fan de skoalle. De wjeraks fan dy konservative älden liket net arti
kulearre to wêzen yn in dûdlik, eksplisyt protest. Dochs liket de auteur fan
de Raadgevingen net alhiel wis fan' syn saek to wêzen. Hy ekskusearret him
hwat: "Men veroordeele tevens dezen mijnen raad niet, omdat zij vreemd
klinkt, en misschien een vooroordeel tegen mij doet ontstaan, op het eerste
lezen." Hy is sels Fries en wol it frysk perfoarst net ûtroegje, mar it frysk
wurdt wol fan älder op älder en yn it deistich gebrûk trochjown, en bliuwt
sa wol bistean. Yn it frysk binne lykwols "geene goede boeken, geschikt
voor de jeugd", en om har rêdde to kinnen, moatte de bern hollänsk leare.

It is my net bikend dat der ea in offysjeel forbod fan it frysk op skoalle
ütgien is fan hegerhän. Yn de forslaggen fan haedynspekteur Wijnbeek oer
syn reizen yn Fryslän yn 1837 en 1845 18, wurdt wolris in opmerking mak
ke oer frisismen (p. 41: yn Hylpen wurdt de klam wolris forkeard lein
(b.g. op de 0 fan "overleg"), "hetgeen ik meermalen in de scholen van
Vriesland heb opgemerkt") en oer hyperkorreksjes (p. 33: op 'e Gerdyk
waerd bisocht om "de Hollandsche uitspraak zuiver na te bootsen en verviel
(men) daardoor in het onnatuurlijke. Zoo sprak men bijv. natuurlijk dus uit:
natuurlaaik, met de klemtoon op de laatste lettergreep."). It frysk sels wurdt
lykwols net neamd, en wy wurde dus net gewaer oft der fan de kant fan it
skoalle-taforsjoch wolris kapsje makke is op it brûken fan it frysk. It leit
yn 'e reden om to tinken dat dat wol bard is.

Dochs is it faeks net tafallich dat wy oant nou ta gjin offysjele oekase
foun ha tsjin it brûken fan it frysk en dat wy it fandatoangeande dwaen
moatte mei in pear anonime stikjes mei de ried om it frysk dochs foaral
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net op skoalle to brûken. De gewoante om op skoalle de folkstael to brûken
sil net spe sifyk west ha foar üs Fryslän, mar it oansjen fan it frysk sil faeks
namsto m ea makke ha dat der gjin frontale oanfal op it frysk op skoalle
dien wurrf.e koe. De ûntfrysking fan it ûnderwiis is nammers ek dêrsûnder
slagge.

Der soee nochris better neigien wurde moatte hoe't de offysjele ûnder
wiiswräld yn Nederlän réagearre hat op it dialekt yn it algemien. It is moog
lik dat it frrsk yn dizzen in aparte posysje hawn hat. It is ek mooglik dat de
aksje tsjirr it dialekt op skoalle yn Nederlän fierd is mei "raadgevingen"
yn forharmslingen en almenakjes ynsté fan mei offysjele oekases. En dan
soe de halding foar it frysk oer yn Nederlän neat bysûnders wêze. It oansjen
fan it frysk soe dan inkeld in ekstra argumint west ha om it frysk net to hurd
oan to pakken.

Halbertsrna seit om 1840 hinne yn De Stûke dat "bern op folIe skoallen
nin Frysk prate meije", op guon skoallen is it frysk dus noch wol tastien
sa't liket. Sa goed as my ut de oerlevering bikend is, moat ek it stedfrysk
yn de doarpen by skoallen en ûnderwizers in bilangrike rol spile ha. Dat
moat ek by de dûmnys noch lang sa west ha 19.

It frysk yn it ûnderwiis yn Noardfryslän

Ek yn Noardfryslän liket it noardfrysk as omgongstael/fiertael in frij
sterk plak hawn to hawwen op de skoallen. Om 1800 hinne learde de skoal
master Thomas Martensen yn Drelsdorf de bern rekkenjen yn it frysk om it
harren better düdlik to meitsjen. En sa sil it ek op (guon?) oare plakken
wol west ha:w. Hoe sterk oft de posysje fan it noardfrysk as omgongstael/
fiertael op de skoallen wie, docht wol bliken ut de krityk fan de Dûtsker
Adam Struensee, de Generalsuperintendent yn Sleeswyk foar de deenske
kening. F aar it ûnderwiis yn Sleeswyk fungearre er as in soarte fan haed
ynspekteur. Hy makke hiel oars regaed as de almenakskriuwer ut it wester
lauwerske. Yn syn forslach oan de dûtske kanselarij yn Kopenhagen skriuwt
er yn 1764: "Da die Eltern in den mehrsten Kirchspielen der Landschaft
Bredstedt ruit ihren Kindern nicht allein fresisch reden, sondern auch, auf
ausdrückliches Verlangen der Eltern, die Schuimeister in solcher Sprache
die Kinder informiren müssen: so wird hiedurch die Unwissenheit gar sehr
gefördert."

It Oberkonsistorium yn Gottorf wie it der mei iens dat it dütsk ynsté fan
it frysk komme moast op 'e skoallen, mar stie der wol op oan dat it mei
fordrach barde, hwant de Friezen wiene 0 sa bigien op har älde tae1. Byneed,
ornearren se, koe de eigen tael fan de bern ek noch brûkt wurde, as it dütsk
swierrichheden joech by de katechese (hwant binammen mei it. each op de
dûtske preken en katechese moast it dütsk op 'e skoallen goed leard wurde).
Op 20 septimber 1765 forskynt lykwols in keninklike resolûsje, dat "in
den Schulen der Landschaft Bredstedt, wo die Einwohner friesisch reden,
die friesische Sprache nicht gebrauchet, sondern ein jeder Schuimeister mit
den Kindern Teutsch reden solle". It oarspronklike konsept wie mylder,
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dêry n vaerd de skoalmasters oplein "sich der Teutschen Sprache so viel als
mög.lici beym Unterricht der Jugend zu bedienen". Fierder wie der hwat
diskusje oer tusken de ûnderskate ynstánsjes oft ek de bern forplich te wurde
moasten om dütsk to praten.

Neffens in resolûsje fan 12 april 1768 moasten de skoalmasters yn hiele
Sleeswyk de dütske katechismus yn it dûtsk forklearje, dat is to sizzen
rourson dêr't it dütsk de offysjele tsjerketael wie. Deenske historici ha
Stru emee derfan biskuldige dat er it dûtsk bifoardere en it deensk tsjingien
hat" '. It bifoarderjen fan it dûtsk sil er faeks neat op tsjin hawn ha, en it
mei ien fan de praktyske gefolgen fan syn skoallepolityk west ha, it hoecht
net syn bidoeling west to hawwen. De deensk-dûtske taelstriid oppenearret
him eerst goed yn de 19de ieu, en it lei yn 'e reden dat Struensee yn de l8de
ieu gewoan de offysjele tsjerketael bifoardere; dat wie yn hiel hw at gemeen
ten it dutsk. Dat it deensk dêrnjonken noch as dialekt funksjonearre, hoegde
er h irn yn dat ramt net om to bikroadzjen. Mar de Dûtsker Struensee hat wol
deensk leard mei it each op. de 70 à 80 gemeenten yn syn amtsgebiet dêr't
it deensk de offysjele tsjerketael wie 22. It sil Struensee gien wêze om it
opbringen en ûnderwizen fan de bern yn de offysjele tael, om it ûnderwiis
better 10 meitsjen en de bern kundiger.

It noardfrysk as fiertael yn 'e skoallen is noch in hiel skoft aktueel en de
aksje dêrtsjin allyksa. Struensee woe mei syn rigoureuze oanpak itselde as
üs almenakskriuwer mei syn Raadgevingen. Mar foar it westerlauwerske
frysk waerd it öfswarren fan it frysk yn it ûnderwiis justjes hoedener ynlaet.
Yn it skoallereglemint foar de proasdij Ténder fan 28 april 1804 wurdt yn
§ 10 de saek nochris wer dûdlik gearfette: "So wie in den Schulen der
Marschharden der unlängst ergangenen Allerhöchsten Verfügung gemäss der
Gebrauch der friesischen Sprache nicht stattfinden darf, so soll auch über
haupt in allen Schulen der Probstei der öffentliche Schulunterricht immer
in derjenigen Sprache geschehen, in wekher an dem Orte gepredigt wird." 23.

Idéen oer frysk ûnderwiis yn de rin fan de ieuwen

De earste oantrûn ta frysk ûnderwiis safier't wy witte, komt winliken fan
Simen Abbes Gabbema dy't in learskoalle ha wol foar de álde fryske tae1.
"Konden wy", sa skriuwt er yn 1681, "onze meedelanders inprentten, dat zy,
naa 't grootmoedig voorbeeld der Engelsehe, onz' afzettelingen, die in zeeker
Klooster, van Otgaar, Graave van Denshire, by 't Steedeken Tanistooke,
gebouwt, oopenbaare leszen hebben laaten doen, in de ouwde Zakxzische,
dat is FRIESCHE, taal, meede zoodaanige oeffening-plaatzen oprichteden,
wy zouden waarlijk verneemen, wat een onooverwinnelijke schaade ons
Gemeene-beste op den hals is gevallen, in 't verjaagen der grijze moeder
spraak." De klam leit hiel dûdlik op de älde tael en de älde teksten. De
"volkoomene kennis van des Vaaderlands ouwdheeden" sil dermei tsjinne
wêze "indien de Barbaare taal der uytlanders de schop wierde gegeeven,
en de moeder-taal beneffens de bezweekke Vryheyd, in de zeetel van heur
voorig bezit en achtbaarheyd herplaatst." Gabbema sil syn ingelsk ünderwiis-
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foarbyld w olüntliend ha aan de yn 1586 (foar it earst) ûtkommen Britanrtia
fan Camden 11.

Hilaride s lomt net folle fierder as de konstatearring dat it frysk de baat
mist hat h"\Nal it ûnderwiis oangiet".

C.H. Tretz stiet vn 1746 yn neifolging fan Gabbema wer oan op in "se
minarium' '-" f()ar it frysk binammen mei it each op älde teksten, en yn alle
gefallen in vurdboek". De idéen fan Gabbema en Trotz lizze earder op it
mêd fan de filologyske erudysje as op dat fan it folksûnderwiis, Hja wize
winliken foarClt nei de histoarysk-literaire doelstellingen fan it Frysk Genoat
skip.

De patriotten brüke ut en troch it frysk wolris yn har pamfletten. Dêr
funksjonearret it frysk dus al hwat yn de politike propaganda. Ek de slogan
fan de fryskefrijheit wurdt drok brükt yn patriottyske formiddens. 27)

As yn it bigjin fan de 19de ieu de folksopfieding en de länboufoarljochtirig
oan de man bracht wurde maatte, bart dat almeast yn it hollänsk, alteast
hwat it skriftlike us oerlevere part aangiet. Dochs binne der ek wol lûden
datoangearrde yn it frysk to biharkjen. De Boere Schrieuwer oer it Nys Fin
De Dey pleitet foar ûnderwiisfornijing en fornijt yn it frysk dat it frysk
ut 'e skoalle forballe wurde maat. Yn De Roeker (1832 -1833) wurde ak
tuéle mae.tskiplike fragen bihannele 28. Ek De Paadwiser fan Rinse Posthumus
wol de rrrinsken weiwiis meitsje yn it maetskiplike. De earste trije nümers
forskine yn 1841 yn it frysk, mar de nümers IV - VII (1842-1844) hite
De Padwijzer en binne yn it hollánsk skreaun. Dat docht Posthumus mei
it each op syn lêzerspublyk, dat de ynhäld "zoo te algemeener gelezen en
te beter verstaan zoude worden. Het Frieseh, [...], is toch in een kleinen
kring beperkt, en begint af te nemen." 29. It is dûdlik: yn de stream fan de
tiid funksj onearret it frysk .mar hiel swak, ek yn it bigjin fan de 19d!i ieu.

Underwilens wie yn 1822 de Lape Koer fen Gabe Skroor fan de bruorren
Halbertsma ûtkornmen: in stikje folksliteratuer mei in dûdlike taelbifoar
deringsfunksie". Om deselde tiid hinne meitsje de Halbertsma's ek earst
har ulefelrymkes en fan 1822 oant 1832 har heilingen yn it frysk". Wy
meije oannimme dat dêrby de bidoeling foarsitten hat om de bern oan it
frysk lêzen to krijen.

Fan MI. D.H. Beucker Andreae, dy't yn 1828 forstoarn is, fortelt De
Crane nei syn dea, dat hy "het ontwerp wenschte uit te voeren, om, door
gezet onderwijs in die moedertaal [se. de Friesche Landtaal], op alle scholen
door het geheele gewest, dezelve mede algemeen te doen spreken, schrijven
en lezen." 32.

Daem Fockema hat, lykas J aast Halbertsma, eachfoar de skealike ynfloed
fan it ûnderwiis op it frysk. "Het is niet te ontkennen," sa skriuwt er yn
1836, "dat een meer algemeen en bepaald stelsel van onderwijs en eene
meerdere gelijkvormigheid in spelling en uitspraak, op de scholen aange
nomen, de tongvallen van de Nederlandsche taal veel in een zal doen smel
ten, en alzoo de onderscheiding der tongvallen doen afnemen; en dat zulks
nog meer zoude werken tot vernietiging van de op zich zelve staande
Friesche taal met de bijzondere tongvallen van dezelve." Hy is minder
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optj.mstysk oer de takomst fan it frysk yn it deistich libben as de almenak
skri-uVler: "Hoewel dan' de Friesche taal meer en meer in het dagelijksch
leven afneemt; kunnen wij nogtans zeggen, dat zij nog leeft, [...]". Focke
ma sjocht it as in taek fan it yn 1827 oprjochte Genoatskip om de site
wae sie fan it frysk to forbetterjen, en hy wol "dat dit Genootschap door
uitbreiding zal worden in staat gesteld:
1°. Om ter bevordering van het waar verstand der taal een woordenboek
te helpen daarstellen, waarin bij de woorden van de tegenwoordige Frie
sche taal de etymologie zoo veel mogelijk gevoegd wordt, ten einde
voor ben, welke dieper in de kennis der taal willen doordringen, dit werk
gemakkelijker te maken, en tevens een vaster steunpunt te hebben.
2°. On tot behoud, verlevendiging en uitbreiding der taal zeer kleine stuk
jes te ontwerpen, behelzende weinige eenvoudige grondregelen voor de
prac tische beoefening van de taal, en kleine zedelijke verhalen in die taal,
inge rigt voor het gebruik in scholen; en om bij het drukken voor den weinig
kostbaren koopprijs te zorgen." 33.

Daem Fockema wol in filologysk programma kombinearje mei in stikje
praktyske taelbifoardering, dêr't de skoallen in greate rol by spylje, It is
sa'n soarte fan programma dat minsken as Joast Halbertsma en Harmen
Sytstra, elk op syn wize, yn 'e holle hawn en ûtfierd ha. Fockema hie dy
taek oan it Genoatskip tatocht. Yn it Genoatskip ha ek wol oansetten dêrta
west, mar dat is stadichoan minder wurden, en op 'en dûr is de skiednis
fan de fryske filology en taelbifoardering foar it greatste part bûten it
Genoatskip as sadanich om gien. Oer de idéen oangeande frysk ûnderwiis
dy't in oar Genoatskipslid, Wopke Eekhoff, yn 1836 utere, komme wy
yn aar forbän noch to praet.

It Frysk Gennatskip en it frysk

It Frysk Genoatskip is in parallel fan de gelearde genoatskippen dy't foar
en nei it Frysk Genoatskip yn Nederlän fan de groun kommen binne. Yn
1790 biklage Wassenbergh him der al oer dat der yn Fryslän net lykas yn
guon oare provinsjes al, in provinsjael geleard genoatskip bistie 34. Op dat
stuit bistieneal: de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen to Haerlim
fan 1752, de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde to Leijen fan
1766, it Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen to Vlissingen fan
'1769 en it Provinciaal Utregtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschap
pen fan 1778. Sa'n op to rjochtsjen Frysk Genoatskip soe him neffens
Wassenbergh binammen dwaende hälde moatte mei de oarsprongen, de tael,
de äldheden, de skiednis en de wetten fan Fryslän. Yn forliking mei de
bisteande genoatskippen wie dy doelstelling winliken ryklik op it forline
en op de letteren rjochte. Hy komt it measte oerien mei de doelstelling
fan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde: it bifoarderjen fan
"de uitbreiding der Nederlandsche Tael- Dicht- Oudheid-ven Historiekunde"
3S

Yn syn rede oer Wassenbergh fan 25 septimber 1827, krekt 85 jier nei
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Wassenber'gh syn bertedei, hellet De Crane it stik oer it op to rjochtsjen
GenoatskiP ilt Wassenbergh syn rede fan 1790 oan. Hy sjocht de oprjochting
fan it Frysk Genoatskip yn it forlingde fan dy winsk fan Wassenbergh.
Hwat soe, ornearret De Crane, de äldman dy't sa op de letteren en it hei te
Iän steld wie (senex Literarum Patriaeque amansissimus), bliid west ha mei
dat Genoatsdp, as er noch libbe hiel De offysjele oprjochtingsgearkomste
fan it Genoatskip yn Frentsjer wie de deis nei De Crane syn Wassenbergh
rede, op 26 septimber 1827 36

• "Hiel hwat leafhawwers en bioefeners fan
de fryske letterkunde, dy't foar dat birie byinoar komd wiene, wennen ek
de rede bi', konstatearret De Crane yn de noaten by syn rede?". Der
sil dus grif forbán west ha tusken de persoan, it formidden en de idéewräld
fan Wassenbergh en it yn 1827 oprjochte Provinciaal Friesch Genootschap
ter beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Dat Genoat
skip hie as doel "het onderzoek van al hetgene, dat de Geschiedenis, Oud
heden, Grond, Taal en Letterkunde van dit Gewest betreft." 38. Ek al is
de tael yn de namme hwat nei efteren skoud yn forhälding ta Wassenbergh
syn formulearring, ek immen as Daem Fockema sjocht de tael as in bilang
ryk elemint yn it wurk fan it Genoatskip. Net allinne moat de tael bistu
dearre wurde, hy moat ek biwarre en bifoardere wurde. Daem Fockema
sjocht yn 1836 it Genoatskip as "eene vereeniging van Friesen [...], om die
taal te beschermen, staande te houden, en aan te kweeken" , en dan seit
er: "het strekt mij tot genoegen, thans Lid van dat Genootschap te zijn."
Daem Fockema wol derop oan "om die taal te behouden, te bestendigen
en weder uit te breiden" 39. Fockema wol dus sa't liket dat wer mear mins
ken yn Fryslän frysk bigjinne to praten. Dat sit ek al hwat yn it "ontwerp"
fan Beucker Andreae. Dy woe der neffens De Crane op ut om troch skoalle
ûnderwiis it frysk "mede' algemeen te doen spreken, schrijven en lezen".
Binammen it praet-ûnderwiis sil yn dy tiid dochs wol hast foar net-frysk
taligen ornearre wêze.

Yn de Wetten fan it Frysk Genoatskip fan 1827 stiet it hwat hoedener
yn artikel 14, dat giet oer de taek fan de fjirde öfdieling fan it Genoatskip:
"De Vierde Afdeeling, voor Taal- en Dichtkunde bestemd, selt zich voor:
a. De Grammaticale beoefening der Friesche taal, in hare volle uitgebreid
heid;
b. De verzameling van alle verspreide stukken, welke men mag achten een ge
deelte der fraaije letteren van Friesland uit te maken;
c. De taalkundige opheldering derzelve;
d. De instandhouding van het nog aanwezige der Friesche volkstaal;
e. De beoefening der Friesche prosa en dichtkunst. ~'40.

It programma fan de fjirde öfdieling is wer düdlik in minging fan filology
en taelbifoardering. Mar dy taelbifoardering biheint him hjir ta it hanthaven
ien fan it (noch) bisteande. It is gans minder azzressvf as de "programma's"
fan Daem Fockema en Beucker Andreae, dy't it gebrûk fan it frysk ut
wreidzje woene.
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Fricschlierboeckjen 1829 -1835

Dods is de praktyk fan it Genoatskip yn 't earstoan folle aktiver as de
Wettenit sizze. J.D. Ankringa die al yn de rin fan it earste Genoatskipsjier
in ut: stel ta in frysk jierboekje. "Daar, bij den grooten overvloed van Alma
nakkenoî Jaarboekjes, die ieder jaar in het licht komt, het echter aan zoo
danig en Jaarboekje, geheel en al Friesland geëigend, ontbreekt, en daaraan
eene wezenlijke behoefte is, werd door den Heer J .D. ANKRINGA voorge
steld de vervaardiging van zoodanigen Almanak of Jaarboekje voor den
beschaafden stand, bevattende in de Friesche taal:
1°. Eel! kalender of tijdwijzer, met bijvoeging bij iederen dag van eene
gebeurtenis uit de Friesche Geschiedenis, in plaats van de Roomsche feest
dagen.
2°. Eere korte Geschiedenis van Friesland, van het jaar 1813 af.
3°. Mengelwerk in de Friesche volkstaal, naar verkiezing des Schrijvers
in ge 'bonden of onge bonden stijl.
Het oogmerk des Voorstellers is, niet zoo zeer de Landbewoners, als wel
voornamelijk de Stedelingen smaak voor hunne veel vergetene moedertaal in
te boezemen."

De forwêzentliking fan it utstel fan Ankringa, in minging fan taelbifoar
dering en skiednis, wurdt opdroegenoan fjouwer man: J. van Leeuwen en
Mr. A. Deketh ut de earste öfdieling (de öfdieling dy't him dwaende häldt
mei "Friesche Staat- en Letterkundige Geschiedenis, de Staatsinrigting
en Regeringsvorm, zoo wel van vroegere als van latere tijden") en J.D.
Ankringa en MI, A. Telting ut de fjirdc'".

It Friesen Jierboeckie foar 1829 foldie neffens it Genoatskipsforslach
1828 - 1829 (fan F. Binkes) "aan het verlangen des Voorstellers en dien
des Genootschaps" ; der miste inkeld noch de "korte Geschiedenis van
Friesland, sedert 1813". "Alzoo dan is de poging des Genootschaps, om
de te veel vergetene Friesche taal vooral onder de stedelingen (want voor hen
is deze Almanak voornamelijk ingerigt) te doen herleven, reeds aanvankelijk
in werking gekomen, [...]. Wij vertrouwen, dat deze eerste proef, op een
weinig bearbeid veld genomen, de goedkeuring onzer landgenooten zal
wegdragen, en den lust opwekken tot verdere beoefening der Friesche taal."
Mr. A.A. van Boelens hat it jierboekje 1829 sels oan de kening oanbean,
"hetwelk door Z.M. met de opregtste blijken van welwillendheid is aange
nomen, met toezegging van steeds de bedoelingen en werkzaamheden des
Genootschap te zullen beschermen. "42.

Yn it Genoatskipsforslach 1832 - 1833 fan A. Telting wurdt nei oanlie
ding fan it Jierboeckjen 1833 opmurken "dat dit boekje steeds in belang
rijkheid toeneemt, door het schoone overzigt over de Friesche Geschiedenis,
hetwelk het bevat, van den verdienstelijken Geschiedonderzoeker Mr. A.
VAN HALMAEL Jr.; [... ]". Ek yn it forslach 1833 -1834, ek fan Telting,
wurdt de tastän fan it jierboekje noch optimistysk bisjoen; de kommisje
fan it Jierboeckjen "mag zich voortdurend verheugen over de belangstelling,
die zij in haren arbeid ondervindt." Der wurdt binammen wiisd op "de
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weldoorwochte Verhandeling over de spelling van den Heere J. HALBERT
SMA" yn it Jierboeckjen 1834, nammers it iennichste hollänske stik dat ea
yn de se isierboekies forskynd is! 43.

Yn Telllng syn forslach oer 1834 - 1835, is de toan oer it jierboekje yn
ienen hiel somber. "De Commissie voor het Friesch Jierboeckjen heeft
wederom aan hare opgenomene verpligting vodaan, zoo goed zij konde; gaarne
had zij iei~ volkomeners, en dit meer tijdig, geleverd, doch het ontbrak haar
daartoe aan. al die medewerking, die tot de redactie van zoodanig jaarboekje in
de eerste plaats vereischt wordt. Dankbaar jegens de verdienstelijke schrij
vers, die !teeds volharden met eenig stukje uit hunnen voorraad voor het
Jierboec kkn af te zonderen, moet zich toch de Commissie beklagen over
eene grcrole laauwheid ten dezen bij vele anderen, wier lettervruchten het
publiek met niet minder genoegen in deze jaarlijksche verzamelingen zoude
aantreffen Misschien is het voor de laatste maal geweest, dat het Jierboeck
jen in deszelfs oorspronkelijken, en tot dusverre gevolgden, vorm, voorzien
van eenen kalender, en dus aan eenen vasten tijd van uitgave gebonden, in
het lich t verschenen is." 44.

Yn Telting syn forslach 1835 -1836 folget de einkonklûzje: "Het Friesen
Jierboeckjen, waarvan achtervolgens, sedert den jare 1829 tot den jare
1835, zes jaargangen zijn in het licht gekomen, zal in het vervolg niet meer
worden uitgegeven. In de plaats daarvan zal er een Geschied-, Taal- en Oud
heidkundig Mengelwerk, bij nummers, en zonder verbindtenis van tijdsbe
paling, worden in het licht gegeven, waarin stukken van allerlei aard -zullen
kunnen opgenomen worden.V'".

De kommisje dy't it nije Geschied-, Taal- en Oudheidkundig Mengelwerk
tariede soe (J. van Leeuwen, J.G. Ottema, F.D. Fontein, J.D. Ankringa en
A. Telting) hie der (op Fontein nei) op ut wollen dat alle kopij yn it frysk
tastjûrd wurde soe, mar dat is neat wurden?". Yn it Genoatskipsforslach
oer 1836-1837 skriuwt Telting dêroer: "Wel had men, gelijk wij in ons vorig
Verslag hebben vermeld, besloten, om, in stede daarvan, een mengelwerk in
de Friesche taal uit te geven, doch dezelfde oorzaak, welke het Jierboeckjen
had doen kwijnen, had ook de. uitvoering van dit besluit tot nog toe ver
ijdeld. Ook twijfelde men er aan, of, bij de weinige bekendheid onzer landtaal
in andere Gewesten, de bekendheid met het Genootschap, door de uitgave
van zoodanig in het Friesch geschreven mengelwerk, buitenaf wel merkelijk
zoude worden bevorderd." Der wurdt bisletten "tot de uitgave, kosteloos
voor de Leden, van een mengelwerk in de Nederduitsche taal, strekkende
tot opneming van kleinere stukken, verhandelingen, bijdragen en ophelde
ringen, betrekking hebbende tot de Friesche Geschiedenis, Oudheden en
Taal, alsmede van stukken, zoo wel in prosa als dichtmaat, in eenig oud of
nieuw Friesch dialekt opgesteld. Het vroeger genomen besluit, tot uitgave
van een Friesch mengelwerk, werd daarbij tevens, als nu overbodig, inge
trokken."

Yn de redaksje binne foar de earste kear bineamd Jacob van Leeuwen,
MI. Albartus Telting en Jr. MI. Montanus Hettema, en as titel wurdt De
Vrije Fries oannommen. "Mij is het een bijzonder genoegen," skriuwt de
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frisiast Telting, "de uitgave dezer Mengelingen, bij het begin van het tweede
tienjarig tijdvak van ons genootschappelijk bestaan, te mogen aankondigen,
daar het mij toeschijnt, dat dit de eerste schrede is, met welke ons Genoot
schap veer het grootere Nederlandsche publiek te voorschijn treedt."?".
Nei dy' forskouwing yn tael en stof rekket de tael en de taelbifoardering
yn it G'eroatskip hy1tyd mear op 'e eftergroun.

De oallset ta in aktive taelpolityk yn it jierboekje mei mear .forhevene"
en me ar "naïve" (folksaerdige) literaire bydragen en mei saeklik histoarysk
proaza yn it frysk, foun blykber net genoch wjerklank. Dat it Jierboeckjen
mei syIl saeklik histoarysk proaza yn it frysk syn tiid foarût wie, blykt wol
ut it feit dat Halbertsma syn stikken oer de stavering (yn of bûten it jier
boekje) altyd yn it hollänsk skreaun hat. It blykt ek wol ut it feit dat hiel
hwat kopij troch de redaksje forfryske wurde moast. Ut de stikken kin men
lêze dat de lytse enthousiaste klub dy't him foar it jierboekje ynspand hat,
it op "en dûr net hälde koe troch tomin meiwurking fan oaren. It is net
hielendal düdlik oft guon fryske skriuwers net mear woene, of dat der tomin
nijsgjirrige stoffe ynkaem - itsij yn it frysk, itsij yn it hollänsk,

It is miskien net tafallich dat de mismoedigens fan redaksje en bistjür
oer it jierboekje gearfa1t mei it ûntbrekken fan it forfolch op it sa bilang
ryk achte skiednisoersjoch fan Van Halmael, dy't "trog aemptssorgen for
hindere" wie, yn it jierboekje fan 1835. Dat oersjoch hiene stikken fan stien
vn de jierboekies fan 1831. 1833 en 1834: it doel hie west om dat oersioch
yn fiif stikken ûtkomme to litten'". Yn dat skiednis-oersjoch wie narnmers
ek omtinken jown oan de skiednis en de sibskip (mei it ingelsk) fan de
fryske tael ":

Yn de rounten fan it Frysk Genoatskip en by de fryske intelligentia yn
it algemien liket in soarte fan algemiene fryske idéology to hearskjen mei in
sterk forbän tusken fryske tael en skiednis. It wie gjin tafal dat it Genoat
skip him sawol op de tael as op de skiednis rjochte. De taelynteresse hie
in filologyske en in taelbifoarderjende kant. It liket derop dat dy taelbifoar
derjende kant net by elkenien like sterk west hat. Dat is to sizzen: elkenien
woe it frysk biwarje; ek de skriuwer fan de Raadgevingen ut ûs ûnderwiis
almenakje foar 1816 wol graech "met de vaderlandsche deugden, ook onze
vaderlandsche tongval [...] behouden, en men verdenke mij dus niet, dat ik
de vriesche tongval wil uitroeijen, neen! die is te schoon, en het is jammer,
dat men geene goede boeken, geschikt voor de jeugd, heeft, om dezelve
zuiver te kunnen bewaren." De skriuwer fan it almenakje wol it frysk dus
wol biwarje, mar hy konstatearret dat der gjin goede boeken yn it frysk
binne foar de bern, en dêr lit er it by, en dêr leit er him by del.

Wassenbergh, it frysk, it latyn en it nederlänsk (taelgebrûk en taelbifoardering)

Wassenbergh hat it der yn it foaropwurd fan syn anonime Waatze-Grib
berts-utiefte fan 1820 ek oer "dat 'er in den eigentlyken Tongval des Lands
zoo weinige Boeken en Geschriften voor handen zyn! welke denzelven voor
Verbastering, Inkorting, of wel langzamen gehelen Ondergang kunnen
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hocden. En het is even daarom, dat het geen 'er nog, tot genoemde einden
bruikbaar, wordt gevonden, met de meeste zorgvuldigheid verdient te wor
den be""""""~a.rd, of somwylen ook, door nieuwe, kan het zyn verbeterde,
Uitgave; wederom voor ieder een verkrygbaar gemaakt." Mar Waatze Grib
berts is fansels net ien fan de "goede boeken, geschikt voor de jeugd" dy't de
almenalc-slriuwer fan 1816 yn it frysk miste, of ien fan de "kleine zedelijke
verhalen", "ingerigt voor het gebruik in scholen", sa't Daem Fockema letter
woe. Dat wit Wassenbergh ek wol. Hy bringt Waatze Gribberts anonym ut,
"aangezien de Inhoud, [...], zoo zeer in het ultra-boersche valt, en de
Auteur uit kortswyl, en met opzet, het ruwe, lompe, onbeschaafde en gortige
[...] van sommige zyner Landlieden zoo onmatig overdreeven heeft." Dochs
jowt Wassenbergh Waatze Gribberts ut, omdat "na de Gedichten en overige
Werken van Gy sbert Japiks, daarby niets in Zuiverheid van den echten
Frieschen Tongval halen kan!" It libben fen Aagtjen Ysbrants ,,(hoe zeer
voor het Zedelyke van uitstekende waarde!)" komt mei oare "grootere en
kleinere, in het Friesch geschreevene, Geschriften" net yn 'e bineaming
omdat it "zoo onzuiver, en met Onfriesch als overladen" is so. Wassenbergh
hat mei oare wurden binammen it each op de taelsuverens by syn praktysk
taelbifoarderjend wurk. Hy wol om sa to sizzen syn filologyske idéen oer it
frysk yn 'e praktyk bringe. It folksopfiedings-elemint misse wy by Wassen
bergh.

Yn syn rede fan 1790 fordigenet er nammers it gebrûk fan it latyn by it
ûnderwiis oan de universiteit. Hy is fan bitinken dat by it priizgjen "fan üs
heitelän binammen neamd wurde moat, dat de latynske tael, dy't ienris
mienskiplik west hat foar alle gelearden yn hiele Europa, by üs op de publike
en private kolleezjes noch altyd yn eare stiet, en dat al dyjingen dy't op ûs
universiteiten ünderrjochtsje, disputearje of skriuwe, dy tael plichtsje to
brûken: wylst se yn oare lannen, ek al ha se it oer saken dy't net ien bigrypt
as er net goed gryksk of latyn kin, dochs suver altyd de länstael brûke.
Wassenbergh achtet it m.o.w. in greate fortsjinste fan de nederlänske uni
versiteiten dat dêr it latyn noch brûkt wurdt op de kolleezjes. Hy hellet mei
ynstimming in sekere Dicaiophilus oan dy't mei èfgriis konstatearret dat men
yn Dûtslän "genoegzaam alle Wetenschappen, tot zelfs de Grieksche en
Latynsche Letterkunde, in het Hoogduitsch verhandelt". Dat kwea komt
neffens him fuort ut de bernlike gewoante om heech op to sjen by alles hwat
ut it bütenlän komt en dêr tsjinop to bieden, mar it hat oant dan ta ûs
universiteiten noch net oantaest. Hy hopet dat derop tasjoen wurde sil dat it
net fierder wreidet ". De eigen tradysje fan it heechhàlden fan it latyn mei
net troch frjemde moaden forkrongen wurde.

Yn 1797 waerd by de nije regeling fan it ûnderwiis oan de frjentsjerter
akademy foarskreaun dat guon fakken yn it nederlänsk jown wurde moasten:
"IV. Dat deze voorgemelde Wetenschappen zullen worden geleerd in die
vreemde Taalen waar in men zulks gewoon is te doen, op dat de Geleertheid
voor derzelver Beminnaaren aan deze Academie, tot de hoogste trap en
uitgebreidste wijze aldaar kan worden beoeffend. Dat boven dien, ter be
vordering der spoedige algemeene Volksverlichting, ter aankweeking en
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uitbreiding van waare wijsheid en verhevene deugden, en ter bevestiging der
RepubIiciinsche Regeeringsfonn, aan deze Hooge Schoole, de volgende
Wetenschappen in de Nederduitsche Taale zullen worden geleerd, als: [ ...]".
By dy 'Iêäe fakken heart ek de "Nederduitsche Taalkunde" 52.

Fan dy tiid (dus fan 1797) of tekenet Wassenbergh kolleezjes oer it
nederlämk (yn it nederlänsk) op yn syn studinte-album. Neffens W.B.S.
Boeles soed er al yn 1790 "geheel uit eigen beweging een collegie over de
Nederfanlsche taal" iepene ha. Tominsten, sa heakket er dêr oan ta: "De
Curato ren gaven hem althans daartoe verlof'. Der stiet net by yn hokker tael
aft er dy kolleezjes dan jown hawwe soe. Fan "nederlanske" kolleezjes foar
1797 ha wy gjin inkeld spoar foun yn it studinte-album.

Op ,.e P.B. is fierder in map dy't yn de katalogus oantsjut wurdt as Dicta
ten Nederduitsche taal- en letterkunde.Franeker ca. 1770 -182(J fan Wassen
bergh.De datearring fan de P.B.-katalogus suggerearret sahwat dat Wassen
bergh faa it bigjin of ek yn it nederlänsk kolleezje jown hat, mar op de
twadde bondel nei (Dichters en dichtstukken), dy't oan de ein, ûnder it
lêste stik, de datum draecht fan "d. 23 Iunii 1809", is it net fuortdalik dûdlik ut
hokker tiid dy diktaten stamme. It is net ûnmooglik dat al dy diktaten fan
nei 1797 binne.

Guon uteringen yn dy map lizze op syn minst it aksint even aars as de
rede fan 1790. Sa sit der b.g, yn de fjirde bondel fan dy map (Spraakkunst
a.d. hand V. L. v. Bolhuis) in los bledtsje. Op dat bledtsje dat fan nei 1797
wêze maat omdat yn dat jier Matthijs Siegenbeek as earste in learstoel foar
nederlänsk krijt yn Leijen, bigjint Wassenbergh sa: "Onder de wezenlijke Ver
beteringen, en roemwaardige Inrichtingen, welke wij in de laastelijk verloope
ne Jaaren hebben daar zien stellen, behoort voorzeker het vestigen van open
bare Leerstoelen ter verkrijginge en uitbreidinge eener geregelde Kennis
onzer overschoone Moedersprake, welke in Kracht, Rijkheid en Welluidend
heid voor geene andere behoeft onder te doen." En hy biklaget him deroer
dat "de Vaderlandsche Jeugd op lagere en hoogere Scholen" inkeld mar
latyn en gryksk leard hie of dat oaren wol frjemde talen mar net "haare
eigene Moedertale" learden. Dy uteringen hoege net yn striid to wêzen
mei syn eardere fordigening fan it latyn op de universiteiten (hy priizget
de klassike talen ek nou noch hiel utdruklikl), mar it liket der wol op dat ek
Wassenbergh syn opfettingen yn de rin fan de tiid en fan de foroaringen fan
dy tiid dochs net alhiel deselde bleaun binne 53. It is yn alle gefallen wol
düdlik dat Wassenbergh net in pionier wie foar it ynfieren fan it nederlänsk
as wittenskiplike tae1.

Wassenbergh fordigene yn syn rede fan 1790 ek dat it binammen foar
de skriuwers ut in lyts lán as Nederlän it gaedlikst is om yn it latyn to
skriuwen. Hoe minder as us skriften yn oare talen oerset wurde, namsta
mear moatte wy sels yn it latyn skriuwe, ornearret er, en dy tael moat der
bliuwe as mandeguod fan de gelearden. Hy stiet de iene Respublica, it
iene Gemienebêst fan alle gelearden foar, sa't dy by älds hearske 54. Dat
de akademyske forhanneling oer Gysbert Japiks fan 1793 yn it latyn
skreaun wie, sil dan ek gjin tafal of needhelp west ha foar Wassenbergh 55.
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Doehes bat er ek altyd wol stikken yn it nederlänsk skreaun: yn 1 774
(anonyrrx) syn Verhandeling over de eigennaamen der Friesen, yn 1 779
syn Verhandeling over de nietigheid der beschuldiging tegen de oude Bata
viers, afgeleid uit zekere plaatz' van den puntdigter Martialis (dat ûtkomrnen
is yn de [erhandelingen van het Provinciaal Utregtsch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen fan 1781; mar dat Genoatskip publisearret by
foarkar yn it "Nederduitsch", dus it nederlänsk yn dat boek hoecht net
in idé fan Wassenbergh to wêzen); yn 1783 Neêrlands heldendaden ter zee
(Amsterclan-Harlingen 1783, 2 dln.), en mei H. Bosscha in nederláriske
oersetting fan Plutarchus yn 13 dielen (1789 - 1809). Neffens Boeles wurdt
ek it anonime boekje Aanmerkingen over den oorsprong en verderen voort
gang der Rederduitsche Taale (Franeker 1780) wol oan Wassenbergh ta
skreaun 56. Wassenbergh hat dus fan it bigjin of oan ek de minsken dy't
gjin klassike talen koene, mei ynformaesje gerive wollen.

Yn 1802 forskynt it earste diel fan syn Taalkundige Bydragen. Dêr stiet
in nederl árske oersetting yn fan de latynske forhanneling oer Gysbert Japiks
fan 1793. "De genoemde Verhandeling," skriuwt er oan it bigjin fan it
Verhaal aangaande Gysbert Japiks en deszelfs Gedichten, "in de Latijnsche
Taale geschreeven, en maar aan weinige Geleerden, Liefhebbers van Weten
schappen en goede Vrienden, zo verre de Afdrukzeis strekten, ten geschenke
medegedeeld onderging daardoor het gewoon Lot van soortgelijke Acade
mische Schriften, naamelijk dat van over het algemeen weinig bekend, en
voorzeker niet geleezen te worden van de zulken onder onze Landgenooten,
welke ge ene kennisse hebben van het Latijn: terwijl 'er, nochthans, daar
onder een groot aantal is van de zodanigen, die den Friesehen Puikdichter, en
de voortbrengzeis van dat wonder fraai Vernuft op den rechten prijs weeten
te waardeeren.v ". Biskiedend foar Wassenbergh by de kar fan de tael
foar syn forhannelingen liket mear it to forwachtsjen publyk to wêzen as
de opbou fan de tael of de ütwreiding fan de aksje-radius fan de tael, al hoe
tige oft er ek de lof sjonge kin fan de wearde fan dy talen. De forhanneling
oer de eigennammen fan 1774 en de oersetting fan dy oer Gysbert Japiks
(lykas de oare stof yn de Taalkundige Bydragen) wurde sa to sjen gaedlik
achte en ornearre ek foar de net-latynkundige lêzers.

Dat Wassenbergh gjin Iorhannelingen oer it frysk yn it frysk skreaun hat, is
sioen syn foarkar foar it latyn en syn publykrjochte taelgebrûk neat gjin niget.
Hy achtet de oerienkomst fan it frysk mei it ingelsk "algemeen erkend" en
hy hat mei klam de eare fan de "Friesche Landtale", "de oorspronkelijke
Friesche spraake" fordigene (hy seit ek dat dy "de flaauwe uitspraak ten
minsten van het in Friesland gewoon Nederduitsch zeer verre te boven
gaat"). Elkenien yn Fryslän wit "dat bijkans alle onze Inboorlingen dezelve
gemakkelijk spreeken, ten minsten verstaan kunnen; dat zij, tot op den dag
van heden, de TaaIe des Landaarts is en blijft; dat zij zelfs in de kleenere
Steden nog van zeer velen onder de Burgers gebezigd wordt: r...1". Boppe
dat is de tael yn de rin fan de tiid "meer beschaafd en geleenigd" wurden 58.

Sa't wy ek ut de forantwurding fan de Waatze-Gribberts-ûtjefte al seagen,
de bilangstelling fan Wassenbergh jildt foargoed ek it frysk fan syn eigen
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tiid e~ 1t fuortbistean dêrfan. Dochs bliuwt dy bilangstelling yn haedsaek
filologysk. fan aerd. Foar it ütwreidzjen fan de gebrûkssfear fan it frysk
en foar lt ûnderwiis fan it frysk op 'e skoallen liket er amper each hawn
to hawven, tominsten hy liket gjin erch hawn to hawwen yn de praktyske
midde: Isdêrta.

Wassenbergh wurdt gauris bisköge as de greate fornijer en ynspirator fan
frisistyk en taelbiweging yn it bigjin fan de 19de ieu. Hy sil sûnder mis
gans ynrroed hawn ha, ek al troch it feit dat er gans in skoft professor wie
yn Prentsier. Dy professorstitel en it greate kwantum oan akademysk print
wurk fan en oer Wassenbergh sille ek makke ha dat syn bitsjutting yn syn
eigen tiid en dêrnei oerskat is. Hy wie in fuortsetter fan de älde tradysje
fan filologyen Gysbertforearing, en dêrmei hat er düdlikernöch oanklang
foun by syn studinten en oaren. Mar by de fryske aktiviteiterï ut it bigjin
fan del9de ieu rint er perfoarst net foaroan. Dêr docht syn glorieuze op
treden as in soarte fan "éminence grise" op it Gysbertfeest neat oan of
of ta.

De idéen fan Wassenbergh oer aerd en skiednis fan de fryske tael fine
wy in ein hinne werom by minsken as Anne Ypey en Ecco Epkema, de klam
op en it primaet fan de skriuwtael is allyksa in mienskiplike trek 59. Sawol
de Gysbert-stavering fan de Wassenberghers as de äldfryske stavering fan
Epkerna, De Haan Hettema en Harmen Sytstra wiene logyske konsekwinsjes
fan de etymologyske staveringsopfettingen ut dy tiid en earder, sa't Wassen
bergh dy fordigene. Ek minsken lykas Telting en Behrns, dy't sa fier net
geane as Hettema en Sytstra, geane yn wêzen wol fan deselde taelopfetting
ut.

Ek de aktive taelbifoardering fan redaksje en formidden fan it Jierboeck
jen kin sjoen wurde yn it ramt fan de Wassenbergh-skoalle, mar dizze man
nen dogge der in aktive diminsje by, hja wolle it frysk brûke as in
folweardige skriuwtael, ek foar de hegerein. De redaksje fan it Jierboeckjen
bistiet alhiel ut Constanter-leden. Yn dat formidden hiene se faeks in soarte
fan literair idéalisme skipe of kultivearre, ek hwat it frysk oangiet ". Dat
Ankringa, Telting en Deketh ut de stêd kamen (Ljouwert, Frjentsjer, Hams)
en Van Leeuwen sels hielendal gjin Fries wie, past ek goed yn it byld. Hja
koene as bitreklike bûtensteanders hwat it frysk as folkstael oangiet, de
pretinsjes fan en foar it frysk as skriuwtael mei namsto mear klam nei foaren
bringe.

It trijemanskip fan 1827

Dochs lykje dy taelaktivisten net representatyf west to hawwen foar it
Genoatskip as gehiel. Yn it earste jierforslach oer 1827 - 1828 set de earste
Genoatskipsskriuwer F. Binkes de taelstüdzje yn in hiel oare toanaerd.
Neidat er him wakker biklage hat oer de treurige tastän fan de skiednis
stüdzje en oer de ûnbikendens fan de "nog in Friesland voorhandene over
blijfselen van oude gedenkstukken" seit er dit oer de taelstûdzje: "Ofschoon
de beoefening der oude Friesche taal, die nog als een eerwaardig overblijfsel
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staat op de puinhoopen der verwoeste Oud-Duitsche talen, een gelukkiger
lot getroffen, en hare vlijtige beoefenaars, als WASSENBERGH, TEN BROE
CKE HOEKSTRA, EPKEMA, HALBERTSMA, HOEUFFT en anderen,
gevonderi !leeft, is echter dit vak nog niet uitgeput; en ook thans is de
oprigting 'Van een Genootschap, ter uitbreiding van dezen belangrijken tak
van wetenschap, eene wezenlijke behoefte."?'. Dat is in frijhwat optimistysk
lûd, mar Gat koe ek, omdat Binkes it hjir inkeld hat oer de filologyske
kant fan de saek en sels "de instandhouding" fan de tael hjir net neamd
wurdt.

It liket derop dat de trije initiatyfnimmers ta it Genoatskip yn 1827,
F.D. Fontein ut Hams, F. Binkes ut Snits en H. Amersfoordt ut Snits, mear
filologysk as praktysk taelbifoarderjend oriëntearre wiene. Yn de ûtnoeging
dy't de t.rie mannen op 18 july 1827 oan in lytse 30 persoanen forstjûrden,
lei de klam tige op it histoaryske. P.C.I.A. Boeles is fan bitinken dat Amers
foordt n.ei it forstjerren fan Visser mei hwa't er yn 1824 it earste die! fan
it Archief voor Vaderlandsche, en inzonderheid Vriesche Geschiedenis,
Oudheid- en Taalkunde ûtbrocht hie, forlet hie fan in foriening foar dit
soarte wurk. In seker forbän tusken Genoatskip en Archief leit Amersfoordt
mei safolle wurden yn syn Voorberigt fan it tredde stik fan it Archief, fan
1828, as er dêr skriuwt: "Een uitgebreider Archief zal veelligt het gevolg
zijn der pogingen van het thans bestaande Provinciaal Genootschap, voor
welks bloei en roem wij steeds de beste wenschen koesteren, en gaarne, zoo
veel ons vermogen toelaat, zullen trachten werkzaam te zijn." De argumin
taesje fan de ütnoeging fan de Genoatskipsoprjochters hat ek in soad fan dy
yn it foarwurd fan it earste diel fan it Archief. De breklike steat fan de bi
oefening fan de fryske skiednis stiet yn beide sintrael, en it ûtjaen fan boar
nen en forhannelingen wurdt yn beide oanjown as gaedlike remeedzje-".

Datselde doel foar hiele Nederlän proklamearret Kening Willem I yn syn
bislût fan 23 desimber 1826, dêr't wy ûnder mear lêze: "Er zullen middelen
daargesteld en aangewend worden, om de bronnen der Nederlandsche
Geschiedenis, voor zoo verre die tot nog toe onbekend of nog niet volledig
bewerkt mogten zijn, te doen opsporen, nader te onderzoeken, en, zoo
veel noodig, in het licht te geven". De kening freget fierder om in plan foar
in "Algemeene Nederlandsche Geschiedenis". Dat dat "per gewest" barre
moatte soe, sa't Boeles seit, is net wier, it stiet der yn alle gefallen net.
Wol skriuwt Binkes yn syn earste forslach dat de "noodzakelijkheid" (fan it
oprjochtsjen fan it Genoatskip) "thans nog zeer vermeerderd" is, "sedert
Z. M. Besluit van den 23 December 1826; dewijl alleen eene Maatschappij,
die met vereenigde krachten werkzaam is, kan medewerken tot de verwezen
lijking van het doel, dat onze geëerbiedigde Koning, bij dat, voor de weten
schappen, en vooral voor de geschiedkunde onzes Koningrijks, zoo weldadig
Besluit, zich heeft voorgesteld. Het besef dier dubbele noodzakelijkheid
bragt, in het midden van het afgeloopene jaar, eenige beoefenaars der
Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde op het denkbeeld, eene poging
te wagen tot verwezenlijking van een ontwerp, dat reeds in de ziel van den
voortreffelijken WASSENBERGH en den der Maatschappij te vroeg ont-
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roofden H.W.C.A. VISSER gevormd was."63. Archief, kening Willem en
it GB nonskip stribje dûdlikernöch nei itselde doel. Dy binammen histoa
ryske trend is ien fan de pylders fan it Genoatskip en wurdt op 'en dür
hast de iennichste.

Dë.mel is net sein dat Fontein, Binkes en Amersfoordt net "foar it frysk"
wiene>. Freark Durks Fontein, in harnzer keapman dv't libbe fan 1777 oant
1843:> wie in great freon fan Joast Halbertsma 64, Franciscus Binkes (ut
Amsterdam) waerd yn 1811 ynskreaun oan de frjentsjerter akadeemje,
en no-clris yn 1816 oan it Athenaeum en hat ek kolleezjes by Wassenbergh
folge 65. Hendrik Amersfoordt wie berne yn 1796 yn Amsterdam en stoar
as rektor vn Snits vn 1843. Neffens Wumkes ha Amersfoordt en Binkes
beide har meiwurking oanbean foar De Roeker fan Tsjalling Halbertsma'".
NeffensMiedema hat Amersfoordt vn Snits frysk leard en yn 1825 hat er in
frysk jierdeirym makke?". Oan de oare kant, as der in Geschied-, Taal- en
Oudheidkundig Mengelwerk yn it plak fan it Jierboeckjen komme moat, is
fan de tariedingskommisje inkeld Fontein derop tsjin dat alle kopij foar dat
Mengelwerk yn it Frysk tastjürd wurdt?". Foar Fontein, Binkes en Amers
foord t hat praktyske taelbifoardering faeks net in greate rol spile, mar ek
hja ha diel hawn oan de algemiene fryske idéology dy't en tael en skiednis
omfette.

Ds. H.W,C.A. Visser

Dat sil ek it gefal west ha mei ds. H.W.C.A. Visser. Der wurdt yn it
Genoatskipsforslach 1827 - 1828 sein dat it "ontwerp" ta it Genoatskip
"reeds in de ziel van den voortreffelijken WASSENBERGH en den der
Maatschappij te vroeg ontroofden H.W.C.A. VISSER gevormd was." 69. Visser
wie net fan frysk komaf. Hy wie as Annae Parochiae Frisius yn 1789 oan de
frjentsjerter akadeemje ynskreaun; hy stie letter noch yn briefwiksel mei
Wassenbergh, en hy wurdt dan ek gauris as Wassenbergher en as frisiast
oantsjutten. Dat is al en net wier. Hy hat fan 1789 -1794 kolleezje roun
by Wassenbergh, en hy leveret Wassenbergh letter noch inkelde fryske
dialektteksten: Mattheus VI yn it molkwardersk en de sûdhoekster oerset
ting fan de Vrymoedygheit van en huisman, en in gedicht ut Hylpen (yn it
hylpersk?). Hy jowt Wassenbergh ek ynforrnaesje oer fryske (dialekt)wurden
dy't noch yn gebrûk binne 70. Hy hat dus wol bilangstelling foar studzie
fan de eigentiidske tael, mar hy hat it frysk by myn witten nea seIs bioefene,
yn de sin fan: literair brûkt. Yn it programma foar it Archief voor Vader
landsehe, en inzonderheid Vriesche Geschiedenis, Oudheid- en Taalkunde, dat
Visser en Amersfoordt togearre utjowe (1824), nimt de taelkunde net it bilang
rykste plak yn, By itMengelwerk foar itArchief dat yn it foaropwurd oankun
dige wurdt, kin men by de taelkunde rekkenje: "4. Mededeelingen van ver
ouderde, doch nog in dezen of genen oord min of meer in gebruik zijnde woor
den, en snreekwiizen". en "5. Mededeelina van volksverhalen en liederen. uit
vroegeren tijd" 71. It taelkundige programma fan itArchiefis dûdlik filologysk,
en hat gjin inkeld forbän mei it aktyfyn stän hälden of bifoarderjen fan it frysk.
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Miederria. i~ fan bitinken dat Visser syn stipe oan de dichterlike skoal
masters Sal-verda en Windsma tsjut op bilangstelling foar fryske tael en litera
tuer by Visser 72. Dat kin wol sa wêze, mar it hoecht net. En it is de fraech
hoe'n great:.e rol oft it frysk dêrby yn dat gefal spile hawwe soe. Visser sil
alderearst 50cht ha om kundige skoalmasters; hy sil ek noch wol oaren as
Windsma en Salverda stipelearre ha. Visser moat Windsma holpen hawwe
om fan skuoamakker skoalmaster to wurden. Yn Windsma syn grêfskrift
op Visser wurdt de forstoarne priizge om syn warberens en forstän, om syn
wurk as dûrnny, mar binammen om syn wurk as ûnderwiisman. It fers is
yn it frysk , nar ut it fers blykt neat fan fryske aktiviteiten fan Visser ?". Der
is in goed fsjûgenis fan Visser oer de ûnderwizer Salverda bikend fan
29 - 6 - 1816. Mar dat slacht op syn ûnderwizerskapasiteiten en dat hoecht
op himsels neat to krijen to hawwen mei wurdearring foar it fryske dichter
skip fan Saherda. Salverda syn frysk fers by de dea fan Visser syn soan
liket wol t o tsiutten OP in persoanliker ban. mar' ek dat ho echt noch net
sa folle to sizzen oer wurdearring fan Visser foar Salverda syn frysk wurk 74.

Salverda en Windsma

It is net sa dat it frysk yn ûnderwizersformidden net bioefene waerd.
Net allinne, dat der, lykas yn earder ieuwen, wol frysk skreaun waerd troch
ûnderwizers, sels op de ûnderwiisfeesten waerd wol yn it frysk deklamearre.
B.L. van Albada forhellet fan it diner nei it ûntbleatsjen fan it monumint
foar J.H. Nieuwold yn de Greate Tsjerke yn Ljouwert op 12 oktober 1820
ûnder mear dizze episoade: "ZExc. de Gouverneur, een hartstochtelijk voor
stander van de landstaal der Friezen, wist op eigenaardige wijze den beoefe
naars daarvan optewekken, wat inzonderheid Dr. J. Halbertsma zich... aantrok,
die met zijne gewone boert en naïviteit smakelijke piquante saus aan den
maaltijd ten beste gaf. Nevens dezen verrastte de Onderwijzer Salverda van
Wons de aanzittenden met diens doorwrochte bekendheid met die taal, en
wel in schoonklinkende coupletten, die in 't bijzonder door ZExc. den
Gouverneur werden toegejuicht." 7S. It wondere is dat dy fryske bydragen
fan Halbertsma en Salverda yn it offysjele forslach fan H. Heppener net
neamd wurde: "Niet alleen hoorde men nu de gedichten extempore van
de Heeren ROBIDÉ VAN DER AA, SURINGAR en DE WAL, maar ook
een aantal verdienstelijke onderwijzers als een BURGGRAAF, FOLKERT
SMA, METER en KITZ, bewezen, in deze edele kunst geene vreemdelingen
te wezen, gelijk de gedichten zelve bevestigen kunnen." En inkeld fan dy
yn it forslach neamde dichters fine wy de hollänske fersen efteryn it boek.
Ek yn Visser syn Verhaal van de oprigting van het Monument voor J.H.
Nieuwold wurde de fryske fersen net neamd. De fryske bydragen fan Hal
bertsma en Salverda hearden sa to sjen net byit offysiele part fan it feest.
Halbertsma en Salverda wurde ek net neamd by de ütnoege persoanen,
mar Halbertsma kin ûtnoege west ha as f'ortsjinwurdiger fan it departe
mint Bolsert fan it Nut en Salverda as ûnderwizer en faeks wol as öffurdige
fan syn "onderwijzersgezelschap" , dêr't er bistjûrslid fan wie. As sadanich
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kinne se meiroun ha yn "de trein" en oan de "eenvoudige maaltijd" efternei
oaosilten ha 76.

TVI{l jier letter, op 17 oktober 1822, moat Sa1verda yn Ljouwert, "by
it rmrl op de fierdey fen de forbetteringe fen de opfiedinge ijnne schoallen
fen de bern" syn fers De Friezen foarlêzen ha 77. Der is my giin forslach
fan dat feest bikend. Foar it Gysbert-feest, in jier letter, op 7 july 1823 hat
Salveda ek in fers makke: Yen Liedjen, dat muwlck wol nuynte wirde koe,
by de ontbleatinge fen it Giisberts Bijld, mar op dat feest hat Sa1verda
sels ret west, en syn fers is dêr ek net songen. Wol stiet syn Liedjen yn
Hulde I; dêr folget it op Halbertsma syn Gezang ten slotte der plegtigheid 78.

De ûnderwiisfeesten en it Gysbert Japiks-feest lykje in soad op inoar qua
opse t en ek qua oanwêzige pommeranten (it Nut!). Byldhouwer P.J. Gabriel
hat sawol it monumint foar Nieuwold as it boarstbyld fan Gysbert Japiks
makke 79.

Et is winliken hwat wûnder dat Salverda op de ûnderwiisfeesten yn it
iepenbier hulde bringt oan .Nieuwold, de greate Pestalozzi-ymporteur. Yn
it û nderwiisalmenak foar 1819 wurdt er neamd as "secretaris" fan it "tweede
(onderwijzersjgezelschap" yn it 8ste skoaldistrikt (fan Visser) en yn 1820
en 1822 seIs as foarsitter. Sa op it each docht Salverda dus aerdich mei oan
de ûnderwiisfomijing fan syn dagen. Dochs fortelt Halbertsma dat Salverda
wakker op de metoaden fan Nieuwold en Prinsen tsjin wie, en dat moat
men ek wol hast lêze ut Salverda syn fers De droage dat er wyslik net printsje
litten hat ". Windsma hat in frysk loffers skreaun op Visser yn it bysûnder
as ünderwiisman, en wurdt yn de Jaarboekjes 1846 en 1847 neamd as
bistjûrslid fan it ,,(onderwijzers)gezelschap IJsbrechtum" 81. It foarbyld
fan Salverda leart ûs Iykwols dat wy ut sokke tsjûgenissen net to gau bislute
meije dat Windsma in fûleinich foarstanner fan it nije ljocht yn it ûnderwiis
wie.

Minsken as Salverda en Windsma ha har sa't liket sûnder protest dellein
by it forbaljen fan it frysk ut de skoalle yn it nije ûnderwiisbistel fan nei
1800. Halbertsma protestearret dertsjin dat der op hiel hwat skoallen net
mear frysk praten wurde mei. It is my net bikend dat er it frysk ek as fak
ynfiere woe, lykas Beucker Andreae en Fockema. Hy fynt, liket it, de
sitewaesje mei it hollänsk as fiertael ûnecht en healwiis, en fansels ek skealik
foar it frysk. De prinsipieelste fordigening fan it frysk ûnderwiis op didak
tyske grounen komt fan Wopke Eekhoff, mar ek dêr komt gjin aksje ut
fuort 82

• As wy it petear yn De Boere Schrieuwer as typearlend foar de
sitewaesje sjen meije, dan wiene gans älden der doedestiids op tsjin dat it
frysk net mear brûkt wurde mocht op skoalle. Mar de ûnderwiisautori
teiten achten it konsekwint brûken fan it hollänsk op skoalle needsaeklik
om de kennis fan it hollänsk en dêrmei de ûntwikkeling fan de bern op peil
to bringen. Dy trend wie yn de 19de ieu net mear to kearen, sa't liket,
hy is alteast net keard. SeIs frysksinnige ûnderwizers lykas Salverda en
Windsma ha har, sa't liket, net forsetten. Dochs hiene minsken as Windsma
en Salverda mei har diehtsjen yn it frysk wol foargoed in taelbifoarderjend
doel".
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Underwiis enfrysksinnigens

Mar ek ûnderwiisautoriteiten lykas ds. Visser wiene frysksinnich, en ek
hja hiene oP har manier respekt en bilangstelling foar de fryske tael. De alrne
nak-skriuwer fan 1816 wol "gaarne met de vaderlandsche deugden, ook onze
vaderlandscle tongval [...] behouden". In kom binaesje fan frysksinnigens
en moderrre ûnderwiisidéen fine wy ek yn it plan foar in ierdrykskunde
boekje oer Fryslän foar de skoallen, dat yn it almenak oer 1816 neamd
wurdt. Wemch voor Vriesland onontbeerlijk stiet derboppe: "Mogt eens
een bekwaam man in Vriesland, de vriesche schooljeugd den belangrijken
dienst bewijzen, om haar een bevallig geschreven aardrijkskundig leesboekje
in handen te geven, waarin de gelukkige ligging, de voortbrengselen, de oud
heden, het karakter en merkwaardige van ieder stad en ieder dorp van Vries
land gevonden werd, opdat ieder kind ter dege bekend wierd met zijnen
eigenen geboortegrond, eer hij tot de kennis van andere landen overging!
Ik beloof hem de dankbare hulde van alle regtschapene Vriesen, die dezen
wensch he t eerst en waardiglijk zal vervuld hebben." 84.

Yn itselde almenakje fine wy efteryn Mengelingen over Vrieslands uit
gestrektheid, bevolking, vrugtbaarheid en voortbrengselen. Yn it almenakje
foar 1817 wurde soartgelikense en ek histoaryske saken bihannele yn it
Mengelwerk efteryn. En yn de almenakjes foar 1818 - 1820 stiet hyltyd
in rubryk Geschied-, aardrijks- en natuurkundige bijzonderheden, vooral
betrekkelijk Vriesland. Yn it fjirde almenak (foar 1819) wurdt de kwestie
fan it ierdrykskunde-ünderwiis nochris opikkere yn Een Gesprek tusschen
eenen Heer en eenen Onderwijzer der jeugd oer de fraech Waarom moet
een Onderwijzer der jeugd in Vriesland in zijn onderwijs over de Aardrijks
kunde me t Vriesland een begin maken? As morael fan it forhael is oan
de ein nochris de Wensch ut it almenak fan 1816 hast wurdlik gelyk oer
nommen 85. Ek de skiednis (gauris ûntliend oan de bikende fryske skied
skriuwers) nimt in bilangryk plak yn yn ûs almenakjes. Al mei al in hiel
geakunde-programma yn wurding. Dy stof yn de almenakjes past goed
by ds. Visser syn wurk (om 1819 hinne) oan "in äldheitkundige, skied
kundige en ierdrykskundige biskriuwing fan Fryslän, dêr't de ûnderwizers
him tige by holpen hienen", dêr't Kalma it oer hat. De bidoeling wie nef
fens Kalma "in soarte fan geakunde to jaen, dy't op de skoallen brûkt
wurde koe" 86. De geakundige bilangstelling yn de almenakjes wiist dus
ek al wer yn de rjochting fan ds. Visser as ien fan de skriuwers dêrfan.

Yn it foaropwurd fan it earste diel fan it Archief wurdt sein dat "een
onzer [= Visser"] zich sedert vele jaren bepaald -had op de beschrijving
van de Geschiedenis der Vriezen". Op groun fan de breklikens fan it biskik
bere histoaryske materiael woed er lykwols leaver earst hwat m.ear boarnen
en forhannelingen ûtbringe. De ûtjowers wolle de fryske skiednis yn in hwat
breder ramt sette, en neame har tvdskrift dêrom "Archief voor Vader
landsche, en inzonderheid Vriesche Geschiedenis, Oudheid- en Taalkunde" 87.

Dat strykt goed mei de titel fan it mingelwurk yn de almenakjes 1818 - 1820:
"Geschied-, aardrijks- en natuurkundige bijzonderheden, vooral betrekkelijk
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Vriesland". Yn de namme fan it Archief komt dêr noch eksplisyt in nasio
nael-ddologysk trekje by: "vaderlandsche geschiedenis" is net synonym
mei ~;vriesche geschiedenis". Neder1än is hjir ûndûbelsinnich it "vaderland"
wurcfen

De iléology fan de ienheitssteat komt ek düdlik ut yn it stikje Iets over
de A arcweeking van 't Nederlandsch Volkskarakter, yn it fjirde almenakje,
foar 1819. Binammen de tael is bilangryk, en dan foaral de tael mei "kenne
lijke regels", hwant dat jowt "geene geringe aanmoediging [... l, om dezelve
te bezi~en": "eene eigene taal is zeker van veel meer gewigt dat eene eigene
kleedin~, om verband bij een volk te onderhouden", mar ek yn oare opsich
ten is "het meerdere aankweeken van eigenaardigheid en het versterken
van een zelfstandig nationaal karakter" fan great bilang 88.

In pear anekdoates yn it almenakie foar 1817 leare hoe ûnbiskaefd en hoe
hertolers oft it fryske boerefolkje is. De anekdoates binne wier bard, sa seit
de skriuwer, en steane net apart. It stikje Boere Opvoeding bislut sa: "In
sommige oorden van Vriesland, is vrij algemeen de opvoeding van den
landman aldus. Van waar ook anders zoo vele woeste en weerspannige
menschen?" It stikje De zeden en gewoonten der Vriezen ut it almenakje
foar 1818 häldt it hwat algemiener en komt ek hwat mear mei stereotype
ûtspraken foar it ljocht. It meast frysk-idéologysk op dit mêd is it Uittrek
sel uit eene Redevoering over de zeden en gewoonten der Vriezen, zoo als
dezelve voor bijna 300 jaren waren; uitgesproken in een Vriesch Dorp ut
it almenakje foar 1819. De ynlieder, "zelf geen Vries zijnde", bigjint mei
in lofprizing fan it eigenaerdige dat de Friezen yn de rin fan de tiid biwarre
hawwe, en jowt dan in biskriuwing fan de eardere seden en gewoanten,
ûntliend aan Cornelius Kempius 89.

Ien en aar foarmet in bûnt gehiel oan idéologyske eftergrounen. Mar
Visser kombinearret dat ta in harmoanysk gehiel yn syn Redevoering over
het karakter en de vorming van een waarlijk Wijs, Goed en Sterk Volk by
gelegenheit fan it .Vriesche Volksfeest" foar it ûnderwiis, fan 18 oktober
1821. Hy priizget dêr Fryslän as "woonplaats van een in vrijheid, naam,
erf en deugden grijs geworden Volk". Dat Fryslän moat nou ek it foarbyld
jaen "eener vereeniging, die op ware verlichting en volksgeluk doelt!" En
it doel fan dy feestdei is dat "de vorming van Vrieslands jeugd overvloedig
strekke, om de Nederlandsche Natie een wijs, goed en sterk Volk te doen
worden, en te doen blijven !" 90. Fryslän is bilangryk, mar stiet yn tsjinst
fan de forljochting en de nederlänske ienheit. De redefiering is opdroegen
"Aan den Hoog-Edelen Gestrenzen Heere Jr. J. Aebinga van Humalda.
Kommandeur van de Orde van den Nederlandsehen leeuw, Gouverneur
der provincie Vriesland." De Gysbert-forearder Aebinga van Humalda hat
it faeks ek noch wol iens west mei Visser syn idéology. Sa't de fryske frijheit
in pear ieuwen earder oerroun yn it nederlänske Uny-bisef, sa wurdt de
frysksinnigens nou omfoarme neffens it mal fan de nederlánske ienheits
steat dy't ûnkearber syn gong giet.
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Underwiiss YIL it frysk

As biswieren tsiin it frysk by it ûnderwiis bringt de skriuwer fan de Raad
gevingen yn dat "men geene goede boeken, geschikt voor de jeugd, heeft,
om dezel.ve zuiver te kunnen bewaren", en fierders "om dezelve grondig
te leeren kennen, ontbreekt het aan goede boeken, en bekwame onder
wijzers. Men heeft er ook te lang van afgezien, en het is dus onmogelijk,
deze tongval, (... ], wederom en grondig te kunnen onderwijzen, zoodanig
dat men zijlLe brieven enz. daarin konde schrijven." It hollänsk is de tael
fan it nij e [ocht, net it frysk. Mar as de fryske bern op 'e doarpen to min
hollänsk kinne foar offysjeel en tsjerklik gebrûk, dan is der fansels ek in oare
mooglikheit de bern ûnderwiis jaen yn it frysk, dat se àl goed kinne.

Winlike-n hat Wopke Eekhoff it frysk yn it ûnderwiis it düdlikst en it
prinsipieelst fordigene, tominsten safier't ûs materiael nou rikt. Yn syn
al earder neamde sköging oer de Noärcher Ruen fan Eeltsje Halbertsma
yn de Leeuwarder Courant fan 5 july 1836 skriuwt Eekhoff oer de ried
ut it almenak fan 1816: "Het is waar, bij eenig nadenken valt de dwaasheid
van den raad gereede1ijk in het oog, om toch vooral op de scholen ten
platten lande de Land-Friesche taal niet te gedoogen, omdat het duidelijk
schijnt, dat niets het onderwijs meêr bevorderlijk zoude zijn, dan wanneer
men de kinderen onderwees in de taal, waarin zij denken, en hun de klanken
leerde, welke zij spreken, terwijl zij nu met het leeren lezen te gelijk eene
andere taal moeten leeren;" mar hy is oan de oare kant fan bitinken dat
"het denken en de zelfstandige uitvoering van aangenomene beginselen
zulke moeijelijke zaken zijn, en den raad van verstandigen, schijnbaar in
ernst gegeven, op de beginselen zoo grooten invloed heeft", en dêrom hied
er de ried leaver net sûnder kommentaer op it omslach fan de Noärcher
Ruen sjoen.

De mooglikheit om yn it frysk to ûnderwizen wurdt hjir en dêr (büten
it skoalle-ûnderwiis) ek oangrypt. Ds. W. van Borssum Waalkes dy't fan 1844
oant 1866 yn Goaijingea stie, hat it Markus-evangeelje yn it frysk oerset,
om dat to brûken by it fraechlearen: "Hy mirk det de measten, dy't by him
to fraechlearen kamen, better it Frysk as it Hollänsk forstienen; dêrom for
taelde er it Markus-Evangeelje yn dy tael, lies it hjarren by parten foar, en
forklearre it hjarren ek yn 't Frysk." 91. J.T. Eekhoff fortelt yn 1883 (oer
Johanna Frederike Rutgers): "In 1876 werd mij door een jonge dame, die
zich zwaar intresseerde voor Christelijk onderwijs in 't Friesch aan kinderen,
het verzoek gedaan om een goedkoope editie te geven van Ha1bertsma's
vertaling van Mattheus, daar zij die wilde gebruiken bij haar onderwijs,
en ter aanmoediging voegde zij er bij: "Het· koninkrijk der hemelen zal in
Friesland niet eerder nederdalen, voor het Evangelie in hun landtaal tot de
menschen komt."". Johanna Frederike Rutgers häldde seIs yn Hallum sneins
skoalle yn it frysk.

It is my net bikend dat der yn Fryslän in diskusje oer it foar en tsjin fan
de fryske preek ûntstien is, sa't dat hjir en dêr yn it platdütske taelgebiet
it gefa1 west hat yn de 19de ieu, mei as probleemstelling: moatte wy, om-
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wille fin it godstsiinstige ünderrjocht oan de minsken it platdûtsk brûke of
krejctcirsom it platdutsk öfskaffe? Nettsjinsteande it feit dat guo n evan
geeljes yn it frysk oerset waerden, witte wy net mei wissichheit dat der
frys1<epreken hälden binne yn dy tiid. Ek fandatoangeande is der hwat mear
libben yn it platdütske taelgebiet. Wy witte dat dêr yn de 19de ieu wol
platdulske preken hälden binne 92.

El< yn Iänbourounten waerd dochs, sa't liket, wol it forIet field fan ûnder
wiis yi it frysk. Yn it forslach fan it sawnde Nederlandsche landhuishoud
kundig congres, yn 1852 yn Ljouwert, lêze wy dat de foarsitter fan de tredde
öfdieling (Land- en staathuishoudkunde), MI. RW.A.E. Baron Sloet tot
Oldlrus ut Swolle de fraech foarstelt, "of het niet wenschelijk ware, om lees
boekjes over den landbouw, in het Friesch op de scholen in Friesland in
te voeren; het komt hem waarschijnlijk voor, dat vele benamingen van
gereedschap en zaken, den landbouw betreffende, door de Friesche land
lieden beter in hunne eigene taal dan in het Nederduitsch begrepen zouden
worden. Friesche leesboekjes, op de volksscholen zouden ook nog het nut
hebben, om een der oudste Germaansche taaltakken, voor den ondergang
te helpen bewaren.

De Overijsselsche vereeniging tot ontwikkeling van provinciale welvaart,
hoopt in den loop van dit jaar een schoolboekje over de mestmakerij uit te
geven, en zal waarschijnlijk niet ongenegen bevonden worden, om, wanneer
dit verlangd werd, aan de Maatschappij van landbouw in dit gewest, de ver
gunning te verIeenen tot eene vertaling daarvan in het Friesch.

Door vele leden werd ook dit denkbeeld ondersteund, en het nut van zoo
danige boekjes nog nader ook daaruit aangetoond, dat het Friesche land
bouwende gezin slechts spreekt en denkt, in de Friesche taal, waarnevens
de Nederlandsche taal bij den Friesehen landbouwer slechts den rang inneemt,
welken ieder vreemde aangeleerde taal bekleedt bij den Nederlander, die alleen
in zijne moedertaal spreekt en denkt, en die het gelezene in deze laatste
taal, zich diensvolgens oneindig gemakkelijker en grondiger toeëigent (dit
is het woord, hetwelk het geheele nut van het medegedeelde denkbeeld
schijnt uit te drukken) dan hetgeen hij in eene vreemde taal leest, of hem
daarin wordt medegedeeld. Men denke hier vooral aan de waarheid: dat de
waarde der woorden door het gebruik wordt gekend." 93.

De Secretaris fan de tredde öfdieling wie Mr. Jan van der Veen fan Ljou
wert. It is my net bikend oft der ek noch in forfolch kommen is op de hjir
werjowne dikusje. .Fryske lêsboekjes oer de Iänbou binne der by myn witten
yn alle gefallen net ut fuortkommen.

De fraech fan de foarsitter op dizze gearkomste hoecht üs net sa to for
nuverien, as wy bitinke dat dizze foarsitter deselde Sloet tot Oldhuis is dy't
30 jier lang bifreone west hat mei J oast Halbertsma en dy't yn 1837 in stik
publisearre hat oer de fryske dichter J.C.P. Salverda yn de Algemeene en
Nieuwe Konst- en Letterbode. Sloet tot Oldhuis hat Halbertsma ek wolris
in listje mei dialektwurden biskikt ?". It liket dus dochs wol sa to wêzen
dat it binammen "frysksinnige" minsken wiene dy't each hiene foar it
scsiale en didaktyske bilang fan it frysk.
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It Seiskip 1.8~4 en it frysk skoalle-ûnderwiis

It Selsk-ip foar Fryske tael en skriftekennisse hie, neffens artikel 1 fan
de Wetten fan 1845, foar, "it serieuwen yn 'e Frysce teal foart to helpen
in to stypj en it laesen in de kinnisse fen Frysce teal in scriften mear gemien
to meitsien" Doel en middels wurde yn de rin fan de tiid ütwreide, mar
earst yn 1 901 wurdt "it bifoarderien fen ûnderwiis yn de Fryske tael" yn
it karbrief apart en mei safolle wurden neamd 95,

Yn syn .Joarlesing" foar it Seiskip op 26 july 1845 (Hwet habbe da
fryske scriûers yn acht to nimen?) bipleitet Harmen Sytstra dat de skoal
masters Ieafde ta it heitelan en de memmetae1 oan de bern bybringe moatte.
Gans skoalrrasters "spanne [...] 01 hiar kreften yn, om ûs tael to fordylg
jen". Dat sloperswurk moat keard wurde. En as dan de bern frysk leare
en thûs fryst lêze, dan sille de älden ek wer mear bilang krije by it frysk.
De foarm dy't sok ûnderwiis ha moat, wurdt net neijer konkretisearre.
Wurdt hji.r binammen doeld op it lêzen learen fan it frysk? It ûnderwiis
yn it frysk is boppedat fan bilang foar de bioefening fan it hollänsk, ornear
ret Sytstra. Op groun fan it frysk fynt men maklik it ûnderskie tusken ij
en ei; en 'tusken inkelde e en 0 en dûbe1de e en 0 oan de ein fan in wurdlid.
In soad fr'oulike wurden geane yn it frysk ut op in koarte e, en dat is ek
maklik faar it ûtfinen fan it slachte yn it hollänsk'". Sytstra konkreti
searret de saek fierder net. Hoe't Friezen it ûnderskie ei-ij fine kinne, is
sûnder mear dûdlik. Hwat de e-ee en 0-00 oangiet, nim ik oan dat in hol
länske dû bele ee vn it frysk gauris in telii is en in hollänske 00 vn it frysk
gauris in eaiie. De inkelde e en 0 yn it hollänsk komme ornaris net mei
frysk ie/U en ealie oerien. Yn syn Inletding tot de Friesche Spraakkunst
brûkt Sytstra fierder noch it argumint dat Friezen, dy't ornaris fan jongs
of twatalich binne, gauris sa'n "juist taalkundig oordeel" ha. "Dit moest
in de scholen versterkt worden. Men behoorde de leerlingen friesche opstel
len in 't hollandsch te laten overbrengen." 97.

Yn hoefiere oft Sytstra hwat fan syn idéen forwêzentlikje kinnen hat yn
syn skoalle, wurdt net hielendal dûdlik. Sytstra seit yn syn Inleiding fan
1854 dat syn frysk berneboekje Gelukkig Hansje fan 1846, "gelijk de onder
vinding zulks voldoende geleerd heeft, den jeugdigen lezers, waarvoor het
bestemd is, zelfs geene noemenswaardige moeijelijkheid oplevert". Mar dat
biwiist noch net dat it ek op skoallen brûkt is. Yn it foaropwurd fan De
stellene kersen fan 1847 neamt er Gelukkig Hansje "foar seoalbern scriuen,
ef alteast foar sokke, der fen én master to riuchte holpen wirde kenne",
dat relativearret it idé fan in skoallelêsboekje al hwat ". Yn in brief fan
19 - 12 - 1845 oan Tiede Dykstra skriuwt er optein oer syn skoalle-opsjenner
Behrns: ,,'t Liket my ta, dat ik hier fulle wille mei de Hear Behrns krye
seil; hy heth én riuchte sin foar üs tae1, end seil my én bulte helpe om
se yet ris op én krasse menear oppa seoalen yn to fieren. Hy is, lyk as Y wite
seille, scoalopsjugger." 99. .

It kontakt fan Sytstra mei Behrns is ek ynteressant om in mooglik for
ban tusken Sytstra syn idéen en Behrns syn artikel fan 1840 Over de Twenth-
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sche Vocalen en Klankwijzigingen. Behrns lit sjen dat in koarte twintske
e (of' ö) omaris bianderet oan in hollänske koarte e of "zachtlange ee" (dy't
oan de ein fan it wurdlid mei ien e stavere wurdt), wylst de lange ee yn it
twin tsk gauris mei de hollänske dûbelde ee oan 'e ein fan it wurdlid oerien
komt. Sa komt de twintske koarte 0 gauris oerien mei de inkelde 0 oan 'e
ein far it wurdlid en de lange 00 mei de "scherplange 00" dy't dûbeld
staveere wurdt oan de ein fan in wurdlid. Ek konstatearret Behrns "dat de
Twenthenaar altijd weten kan, welke woorden met ij en welke met ei moeten
gesp eld worden", omdat foar de hollänske ij yn it twintsk in "zuivere lange
i-klank" sein wurdt. Behrns konkludearret dat yn it twintsk noch "vele
oorspronkelijke vocalen bewaard gebleven (zijn), die in het eigenlijk Hol
Iand sch reeds voor eeuwen gewijzigd of geheel veranderd zijn geworden".
Dêr binne guon by "wier waren aard men van tijd tot tijd door taalverge
lijkende nasporingen heeft leeren kennen. Dit geldt inzonderheid den oor
spronkelijk langen en korten klank der e en o. In zoo verre nu de Twenth
sche uitspraak de regels van Ten Kate en Siegenbeek bevestigt, kan het den
Nederlmdschen taalgeleerden niet onverschillig zijn, met die uitspraak
bekend gemaakt te worden." 100.

Hamen Sytstra syn arguminten foar it bilang fan it frysk foar it ûnderwiis
yn i t hollänsk komme op it punt fan ij-ei, e-ee en 0-00 oerien mei hwat
Behrns seit oer it bilang fan it twintsk foar de nederlänske taelkunde op dy
punten. Ek Siegenbeek en Ten Kate ha nammers al wiisd op it feit dat guon
dialekten dy ûnderskieden noch biwarre ha 101.

Der is my neat fan bikend oft it kontakt tusken Behrns en Sytstra yndied
gefol gen hawn hat foar it frysk ûnderwiis. E.B. Folkertsma hellet in mei
dielirig fan Waling Dykstra oan dat Harmen Sytstra yn de fyftiger jierren yn
him orngean lit, oft it net mooglik is hwat frysk op syn skoalle to ûnder
wizen. "Ek dat is ne at wirden. Hat it skoalletaforsjuch, dêr't Sytstra der mei
oer prate scoe, it forbean?" freget Folkertsma him öf. Waling Dykstra kon
kludearret dat der yn de fyftiger jierren noch oer frysk berne-ûnderwiis
prakkesearre wurde koe, "mar hwa doar der nou noch oer praktesearje?" 102.

Waling Dykstra sels hie yn it bigjin fan de fyftiger jierren inkelde berne
boekjes skreaun, mar dy wiene dûdlik ornearre foar de frije sektor l?".

Fan H.G. van der Veen wurdt wol sein dat er yn skoalle faek frysk praette
tsiin 'e bern ("neffens guon tsjügen") 104. Neffens Gerben Postma wie Van
der Veen "ien fen de héél weinigen en ien fen de earsten, dy't ut ljeafde
for de tael skoallelessen - buten de gewoane - joech yn Frysk" lOS. SeIs
seit er yn syn Nutspreek Allinne genietsje is nin geniet: "By ûnderfining
wit ik, dat it behoffenjen fen 't Frysk yn 'e skoallen sels, in goed sinjowt
ûnder de bern en de ban twiske skoalle en hûs tige steveget." 106. Wadman
tinkt dat dat "behoffenjen" net sasear de foarm hie fan fryske les, mar earder
bistien hat ut frysk praten of fortellen. Van der Veen hat fryske feestlieten
makke foar de skoalbern by it 50-jierrige bifrijingsfeest op 17 novimber
1863, wylstde bern op 5 oktober 1880 Van der Veen syn fers Op 'e earste tram
rit yn ûs Fryslàn, fen Dockum op Feanwàlden, de fyfte fen Wynmoanne
1880 sjonge moasten 107.
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Frysk (JJ'f ûntwikkeling?

Al rrs ei al sil der wolris hwat oan frysk op skoalle dien wêze, ek yn de
19de ieu, mar it hearde sa to sjen net by de regel, en ek skoalle-opsjenners
as Beh:cns, Evertsz en oare ek hwat de tael oangiet tige frysksinnige lju
ha op i t nêd fan de skoalle sa't liket ne at foar it frysk dwaen wollen of
kinnen.

De almmakskriuwer fan 1816 sjocht as ien fan de oarsaken fan it tokoart
oan üntwkkeling by de bern it feit dat se net genöch hollänsk kinne. Troch
it hollä nsre skoalleûnderwiis sil it frysk it biliie, sizze Fockema en Hal
bertsma . De omkearde stelling leit dan foar de hán: hwat minder kennis
fan it rrvsc, hwat mear ûntwikkeling. Halbertsma leaut dêr net sa oan, mar
dat hlriget fansels foar in part gear mei syn skepsis foar it nije ûnderwiis
systeem oer: "Ik mei lije," skriuwt er yn De Stûke, "en dat mien ik yn myn
hert, dat it frysk mei ham en gram fortiget, as de fryske berntsies der mar
wizer en better troch wurde; mar ik haw noch nearnse bimerke kind, dat
ljuwe, dy nei de nije manier oanfokke wiene, trouwer en oprjochter binne
of mear karakter en geleardheid habbe as wy, dy yn it abieboek mei de
hoanne en it slim skoalboek en fierders yn de krante en de bibel it lêzen
en yn Bartjes ûs rekkenjen leard habbe.Y'?", Dochs liket al dat ûnderwiis
yn it hollänsk yn de rin fan de 19de ieu noch net sa'n soad ûthelle to haw
wen. Wy ha sjoen dat foar sneinsskoalle en fraechlearen wolris frysk brûkt
is fanwegen de forsteanberens, en dat ek op it gebiet fan it Iänbou-ünder
wiis al ris aan it frysk tocht is.

Oebele Stellingwerf seit yn it earste nûmer, it "Proefblad" fan it Friesch
Volksbladfan 25 juny 1876: "Dat wij ook plaats zullen geven aan stukken
in de Friesche taal, zal aan velen onzer gewestgenooten, meenen wij, niet
ongevallig zijn, al weten we, dat de Friesche taal ook in Friesland tegenstan
ders heeft." Hy fordigenet it gebrûk fan it frysk op in hiel kurieuze manier:
"Wij meenen groote voorstanders te zijn van volksonderwijs, van voldoend
lager onderwijs. Wij zien verlangend uit naar den tijd waarop ons openbaar
lager onderwijs zal worden opgeheven uit den benarden toestand, waarin
het thans verkeert, door het gebrek aan personeel in zeer vele scholen. Komt
eenmaal die tijd, misschien zullen dan de gezamenlijke onderwijzers in Fries
land het spoedig zoover brengen, dat ieder Fries van 't platte land evenzoo
goed de Hollandsche boekentaal verstaat als zijne moedertaal. Zoolang het
niet zoover gekomen is, meenen wij dat het zijn nut kan hebben voor het
Friesche volk in 't Friesch te spreken en te schrijven. Het laatste zullen wij
ook in ons Volksblad doen." 109. Ik kin my nammers hast net foarstelle dat
Stellingwerf hjir hielendal mient hwat er seit. Soe der net in stikje irony
sitte efter de takomstfisy fan de folslein hollänskkundige Friezen?

J.'T. Eekhoff sjocht yn 1883 hiel düdlik wol in ûntwikkeling yn de kennis
fan it hollänsk. Oer it forlet fan in fryske oersetting fan de Bibel skriuwt
er: "Hoe langer zoo meer toch zal ook de behoefte (als die wezenlijk bestond
voor het godsdienstig leven) verminderen door het verbeterde onderwijs en
de daardoor vermeerderde ontwikkeling, zoodat in die behoefte evengoed
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door een Hollandsche vertaling kan worden voorzien, en blijft zij alleen
bestaan uit een letterkundig oogpunt" 110.

Yn 18~3 liket de kennis fan it hollänsk by de arbeiders lykwols noch
net boite great to wêzen. R. van Zinderen Bakker skriuwt oer it fryske
arbeide rsjublyk ûnder mear: "Bovendien kan ik mij zoo voorstellen, dat,
wanneer in onze provincie een meer zuidelijke inwoner b.v. voor het eerst
voor de ten of andere Afdeeling hier als spreker optreedt, en hij hoort na
afloop z~ner rede gehoorde bespreken en beoordeelen in een taal, welke
hij slechts voor een vierde deel verstaat, dat hij dan wel den indruk moet
krijgen dat hij 'onder een hem vreemd volkje verkeert.

En waarom?
Het is inderdaad een gebrek van verreweg de meeste Friesche arbeiders,

dat zij slechts in hun dialect, in de volkstaal, bij machte zijn zich behoorlijk
uit te drukken. Vandaar, dat velen, die gaarne een gesprek met den spreker
zouden amknoopen, dit vermijden, of het althans zoo kort mogelijk maken,
omdat het hun inderdaad zoo moeilijk valt hunne gedachten in de Neder
landsche taal weer te geven.

Ik ken er menigeen, die het aan vaardigheid niet ontbreekt, .om in het
Friesch zijne gedachten flink en ferm, ja, met veelzeggende uitdrukkingen te
uiten, en die toch tegenover een Hollandsch partijgenoot met den mond vol
tanden staat, als hij met dezen in gesprek komt." 111.

Bislut

Wy soene bisykje kinne en karakterisearje de ûntwikkelingen oangeande it
frysk yn de earste helte fan de 19de ieu yn it ramt fan algemiene europeeske
streamingen. De forljochting en de wil ta opfieden en Iearen ha as regel nei it
hollänsk ta wurke. Mar hiel inkeld liket it frysk brûkt to wêzen yn tsjinst fan
it ûnderwiis of yn it algemien it bilearende. De romantyk fine wy binammen
yn it forhearlikjen fan de fryske folkstae1 troch Joast Halbertsma: de wear
den wurde omkeard: net it klassike model en it foarbyld fan boppen, mar de

.autenticiteit fan it eigene en fan it gewoane folk is de noarm. Dêrneist wurdt
ek de älde l Sde ieuske tradysje fuortset yn it stribjen nei in fryske skriuw
tael; dat is de lijn fan Wassenbergh, Gysbert-neifolgers lykas Posthumus,
Salverda, Windsma, jierboekje-redakteuren as Ankringa en Telting en bou
wers aan in äldfryske taelnoarm lykas De Haan Hettema en Harmen Sytstra.
Alle triie rjochtingen ha it bêste foar mei de minsken en wolle de gewoane
minsken üntwikkelje, gefoel fan eigenwearde jaen, emansipearje.

De forljochters wolle de Friezen like tûk meitsje yn it hollänsk as de
Hollanners. Hja wolle de minsken forbetterje troch oanpassing oan in net
fryske noarm fan tael en faeks ek wol fan hälden en dragen. De fryske
taelnoarmbouwers wolle foar it frysk in eigen skriuwtaelnoarm, sa't it
hollànsk dy ek hat. Hja wolle it eigene sadanich oanpasse en ûntwikkelje
dat it itselde prestige krije kin as it frjemde, konkurrearjende en dominear
jende foarbyld; it frysk hat yn forliking mei it hollänsk hwat yn to heljen.
Yn de Renaissance-tiid hat Gysbert Japiks, him konformearjend oan de
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bisteande noannen, in efterstán ynhelle, of alteast hwat ynroun, foar de
fryske tael en literatuer. Sa woe Harmen Sytstra, him konfonnearjend oan
de eask.en fan syn tiid, in efterstän ynhelje foar it frysk hwat de skriuw
taelnoa.rrn aangiet. De iennichste dy't, yn oerienstimming mei de geast fan
de Rorrrartyk, tsjin de bisteande regels fan de hearskjende klassen yngiet,
de ienn.iclste révolûsjonair yn dit selskip, is Joast Halbertsma. Dêr dagge
al syn réaksjonaire politike tinkbylden neat oan of. Inkeld Halbertsma
doarst de saken yn Fryslän op 'e kop to setten: foar him wie de fryske
folkstael rnear wurdich as de deftige hollänske skriuwtael mei syn regels
fan boppen of.

De t rije hjir neamde rjochtingen komme ut de aerd fan de saek yn de
praktyk vinliken nea yn suvere foann foar, mar yn alderhande mear of
minder ynkonsekwinte mingingen. Dochs hat it sin om de trije linen to ün
derskieden en to brûken as oriëntaesje by in biskriuwing fan feiten en
ûn twiklcelingen,

In oare kwesje dy't wy by it bioardieljen fan de fryske biweging en binam
men fan de frysksinnigens by de doetiidske fryske hegerein yn it each
hälde moatte, is de sosjael-ekonomyske en politike eftergroun. De klam
dy't der yn Fryslän leit op de nasjonale gloarje fan eartiids en op skiednis
en tael liket hast hwat in kompensaesje to wêzen foar it forlies fan praktysk
alle machtsposysjes yn de nederlänske ienheitssteat. De réaksje dêrop is ûnder
oaren u troun op frysksinnigens en fryske biweging.

Hwat de praktyske risseltaten foar it frysk oangiet: der wiene yn it. bigjin
fan de 19de ieu idéen genoch oer it frysk; hwat miste wie de birette plaech
dy't dy idéen ütwurkje en yn 'e praktyk bringe koe en woe, en dy't foarin
oar krije koe dat it frysk wer meitelde yn it maetskiplik libben fan doe.
It ûntbrekken fan dy ploech sil net tafallich west ha: de maetskippij hie him
fan it frysk of üntjown en it ûnderwiis hie, letterlik en figuerlik, de doar
ticht dien. En de frisiasten seagen werom nei it län forline. Ik wit net rjocht
oft dat doe wol oars kinnen hie. It hat yn alle gefallen net oars wêze meijen.
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p. 34- 3S: "Quaedam quoque Regiones Belgicae huiusmodi Societate prorsus des
tituuntur: in quarum numero etiamnunc Frisiam esse nostram, aegre, immo perrno
leste ferimus!
Utinam vero ea mihi facundiae vis esset, qua Civibus meis persuaderem, ut hanc a
se propulsare velint ignominiam; in eiusmodi autem coëant Societatem, quae cum
alla, turn verG in primis FRISIAE huius Origines, Linguam, Antiquitates, Historiam,
Leges spectaret: in Sociis autem coöptandis omnes ad se invitaret, quos aut Scien
tiarum praeclarissimus amor, aut ipsa commendet Eruditio!"

3S. R. Visscher, Honderd Jaren uit de Geschiedenis van het Friesch Genootschap van
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde (yn: De Vrije Fries 28 (1928), p. 177 - 198),
p.178-179.
De Wetten van de Maetschappye der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. [14
7 - 1767].

36. Jo. Guil. de Crane, Narratio de Vita et Scriptis Ev. Wassenbergh V. Cl. (Franequerae,
G. Yprna. 1828), p. 18-19 en p. SS, noat 20.

37. J.G. de Crane, o.c., p. SS, noat 20:
Multi vero, qui hujus consilii participes convenerant, Literarum Frisicarum Fautores
et Cultores, inter auditores aderant.

38. Wetten van het Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefening der Friesche Ge
schied-, Oudheid- en Taalkunde, art. 2. (yn: Verslagen van het Provinciaal Friesch
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Genool~chap ter beoefening der Friesche geschied-, oudheid- en taalkunde. 1828
1841. Leeuwarden. G.T.N. Suringar, p. 1.).
Forl"ykje mei de doelstelling fan it Frysk Genoatskip it doel fan de "friesische Ge
schicht!gesellschaft" dy't Nikolaus Falck om 1820 hinne foar Noardfryslän oprjocht
sje -cvce, Sjoch : Johannes Jensen, Nordfriesland in den geistigen und politischen
StröXlllltlgen des 19. Jahrhunderts (1797 - 1864) (Neumünster 1961), s. 21.

39. Daarn Iockema, O.C., p. 7, 11.
40. Wet1::en, art. 14. (yn: Verslagen,p. 3 -4).
41. Verslag der Handelingen [... ] gedurende het jaar 1827 tot 1828, gedaan in de

vergadering, gehouden te Sneek, den 23 Junij 1828. (yn: Verslagen, p. 26 - 38),
p.34-)5.
Sjoch oer Genoatskip en Jierboeckje ek: Jan Tj. Piebenga, Om it Fryske Genoatskip
hirme (yn: De Tsjerne 18 (1963), s. 349-362).

42. Tweede Verslag der Handelingen 1828-1829 (yn: Verslagen, p. 49-70), p. 55.
43. Vijfde Verslag der Handelingen 1832-1833 (yn: Verslagen, p. 120-124), p. 123, en

Zesde "Verslag der Handelingen 1833 - 1834 (yn: Verslagen, p. 128 -142), p. 134.
44. Zevende Verslag der Handelingen 1834- 1835 (yn: Verslagen, p. 159-170), p. 165

166.
45. Achtste Verslag der Handelingen 1835-1836 (yn: Verslagen, p. 171-180), p. 176.
46. B. Folkertsma, De stavering fan it westerlauwerske frysk yn de njoggentjinde ieu

(Grills 1973), s. 124.
47. Negende Verslag der Handelingen 1836-1837 (yn: Verslagen, p. 185-195), p.

193 - 194.
48. Friesch Jierboeckjen foar it jier 1835. trog it Friesch Genoatschip foar Schijd-,

Ádheyte- in Tealkinde. Sechste jiergong. (Lieauwerd, G.T.N. Suringar), s. II:
De fortjienstelijke Serieuwer fen it Kirt Oersicht oer Friesläns Schiidnis, koe, trog
aemptssorgen forhindere, sijn wirk foar disse jiergong net forfo1gje.
Friesch Jierboeckjen foar it jier 1831. trog it Friesch Genoatschip foar Schiid-,
Ädheyte- in Tael-kinde. Tredde jiergong. (Lieauwerd, G.T.N. Suringar), s. Ill, noat:
IJn fijf jiergongen, Lezzers! sill' wij jimme, az 't GOD bljeaft, dit heele oersich t , dat
de fortjienstlijke schrieuwer op uwz bea foar uwz jierboekjen makke het, ijn druwk
oerjaen, eltz jier ien tijdromte. De Forgearers.

49. Friesch Jierboeckjen foar it jier 1834. trog it Friesch Genoatschip foar Schijd-,
Ádheyte- in Tealkinde. Fijfdejiergong. (Lieauwerd, G.T.N. Suringar), s. V. XXI-XXII.

50. Waatze Gribberts Brillo ft , Kommeedje fen acht Uitkomsten: rjeucht formeitse1yk
om te lezzen Yn it Län-Friesk. dy oorde, folIe bettere druwck. (Liauwert, by de
Widdou C.L. fen Altena, 1820), Voorbericht, p. IV - V, XXIV-XXV, V- VI.

51. Everwinus Wassenbergh, Oratio 1790, p. 21 - 22:
Illud etiam in recitandis Patriae nostrae 1audibus cum primis extollendum esse, neque
hic praetermittendum iudico, quod Latinae Linguae, quae quondam doctorum
omnium, universa Europa, fuerat communis, apud nos in Lectionibus, tarn publicis,
quam privatis, suus etiam hodie durat honor, eaque quotquot in Academiis nostris
sive docent, seu disputant, seu scribunt, uti consueverunt: quum alibi terrarum,
tarnetsi de rebus disserentes, quas nemo hominum, nisi Graecè ac Latinè probe doe
tus, intelligat, linguarn tarnen vernaculam ferme adhibeant.
p. 22-23, noat: Quod si ulla raione prohiberi poterit, quo minus malum istud, a
puerili peregrina quaevis admirandi, aemulandique more profectum, quod Academias
tarnen nostras nondum infecisse dicebarn, latius serpat, utique WATERI, V. CL.
huiusque similium prohibebitur intercessione.

52. Proclamatie van het decreet van 9 Junij 1797, tot herstel der Academie (yn: W.B.S.
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Boeie!, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. 1 (Leeuwarden
l878),p. 489-494), p. 490-491.

53. Album der studenten van prof. Wassenbergh 1768 - 1826 (P.B. hs. 1323).
W.l3.S. Boe1es, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. Il
(Leeuwarden 1889), p. 573.
Ev. Wassenbergh, Dictaten Nederduitsche taal- en letterkunde. Franeker ca. 1770
1820 (P.B. hs. 1331). Op de map sels stiet: Nederduitse Spraakkunst.

54. Ev. Wassenbergh,Oratio 1790, p. 31:
Qu antI) autem minus nostra alibi vertuntur, tanto rnagis Latinè nobis scribendum
arbitror, atque haec Lingua eruditae Civitati communis est servanda.

55. Gerardus Benthem Reddingius [defendens], Specimen Philologiae patriae academi
cum, quo narratio exhibetur de vita, moribus et carminibus clarissimi poetae Frisii
Giseberti Jacobi F. et eiusdem carmina cum poetis antiquis, Graecis ac Ro rnanis,
quos imitando expressit, conferuntur. [...] praeside Everwino Wassertbergh. Frane
queerae, Apud Viduam Gulielmi Coulon, 1793.

56. Verhandeling over de eigennaamen der Friesen. Met ses bijlagen, daar toe betrekke
lijk. En eene toelage van Friesche spreekwoorden. (Franeker, H.D. Lomars, 1774).
Verhandelingen van het Provinciaal Utregtsch Genootschap van Kunsten en Weten
schappen. I. Utregt 1781.
p. XI·XIV: Schikkingen op de Prijs- en andere Verhandelingen. Der mei y nstjûrd
warde yn "Nederduitseh, Franseh, of Latijn"; de noarm (mei ûtsûnderingen) by
pu blikaesje is: "Alles zal in het Neerduitsch gedrukt worden".
W.B.S. Boeles, o.c. n, p. 572.

57. Ev. Wassenbergh, Taalkundige By dragen tot den Friesehen tongval. I. Leeuwarden,
D. v.d. Sluis 1802. Il. Franeker, D. Romar 1806. It sitaet stiet yn diel I, p. 173 - 174.

58. Verhandeling over de eigennaamen der Friesen (yn: Ev. Wassenbergh, Taalkundige
Bij dragen lI), p. 1-11.
Cf. Verhandeling 1774, f.* 2r.* 2v (mei net alhiel identike tekst).

59. A. Ypeij, Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Ta1e. (Groningen, 1. Oomkens.
1812), p. 148-164,300-303,368-374,418-427,510-529.
A. Ypeij, Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Taal; Tweede deel; Bijvoegsels
en aanmerkingen behelzende. (Groningen, J. Oomkens, 1832), p. 106 -136,326 - 340,
394-400,436,453-466,476-477.
E. Epkema, Woordenboek op de gedichten en verdere geschriften van Gijsbert J apicx.
(Leeuwarden, Johannes Proost, 1824), Inleiding, p. XLI-XLIV.
Sjoch: B. Folkertsma, De stavering, s. 36 en 99 - 101, en A. Feitsma, Tussen volkstaal
en schrijftaal (LjouwertjLeeuwarden 1978), p. 26 - 28.

60. B. Folkertsma, De stavering, s. 105 - 108.
61. Verslag der Handelingen 1827 - 1828 (yn: Verslagen; p. 26 - 38), p. 27 - 28.
62. De Vrije Fries 28 (1928), p. 350-351.

p.e.J.A. Boeles, Prof. Wassenbergh en de oprichting van het Friesch Genootschap
(yn: Friesche Courant 30- 9 - 1942).
Archief voor Vaderlandsehe, en inzonderheid Vriesche Geschiedenis, Oudheid- en
Taalkunde, bijeenverzameld door RW.C.A. Visser en H. Amersfoordt. I (Leeuwar
den, G.T.N. Suringar, 1824), Voorberigt.
Archief III (Leeuwarden, RC. Schetsberg. 1828), Voorberigt, p. VI.

63. Nederlandsche Staats-courant. Donderdag, 4 J anuarij. 1827. No. 4.
P.C.J.A. Boeles, o.c.
Verslag der Handelingen 1827-1828 (yn: Verslagen, p. 26-38), p. 28.

64. Sjoch : J.J. Kalma en Y. Poortinga, Fluit en doedelsek, s. 54- 55.
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65. S.J. Fod~ma Andreae en Th.J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekeren
sis (15 25· 1811, 1816 - 1844) 1. Naamlijst der studenten. Franeker [1968], nr. 14551
(4-6- 1811), p. 405, en nr. 14593 (28-2-1816), p. 407.
Wasscrabegh, studinte-album, P.B. hs. 1323 (1811: SophoclisTragoediaE1ectra; 1816:
Eurip: P~Denissae, 1817: Bucolici Graeci, en Nederd. Spraakkunst.).

66. G.A. Wumkes, Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), s. 485.
67. P.B. Ljouwert, hs. 1334, Friesche en Nederduitsche Verzen van Prof. E. Wassen

bergh: H Amersfoordt, Op de Iierdey fen mijn Sweager de fijfentwintigste fenne
Simme r-noanne 1825.
Sjoch: nr.J. Miedema, De Wassenberghers, s. 130.

68. Sjoch .rioit 46.
69. Sjoch .nou 63.
70. S.J. Fcrckema Andreae en Th.J. Meiier, Album studiosorum Academiae Franekerensis

I, nr. 140~9, p. 391 (aug. 1789).
Wasserrbergh, studinte-album (P.B. hs. 1323).
Brieven I1.W.C.A. Visser oan Wassenbergh (P.B. hs.1326) fan 1801 (?), 11 okt. 1802,
19 en 29juny 1803,1807 (?), 28 maert 1807.
Sjoch ek:J.J. Ka1ma, Dit wienen ek Friezen I (Ljouwert 1964), s. 71.

71. Archief I (I8 24), p. VIn - IX.
72. H.T.J. Miedema, De Wassenberghers, s. 130.
73. R. Windsma, Grref-schrift oppe eere-wirdige in tijgge-bewittenschippe H.W.C.A. Vis

ser, Betjienner fen Goads wird in Schoalle-op-sjeanner to IJsbrechtum. Stoarn ijnne
Hearst-moanne fen 't jier 1826. (yn: Friesch Jierboeckjen foar it jier 1831, s. 39 - 40).

74. Sjoch: J. Knol, It sam1e dichtwurk fan J.C.P. Sa1verda (Ljouwert 1977), s. 236.
Oon de äders fen yen jong feyntjen, dat ijn 1825 onder it baeyen de krimpe krijgge,
in so ijn it wetter sijn libben forlear. (yn: J.C.P. Sa1verda, Hiljuwns Uwren (Ljeau
werd, G.T.N. Suringar. 1834), s. 27-30).
Sjoch: J. Knol, o.c., s. 63 - 66 en 209.

75. RL. vanAlbada, Uit de oude en nieuwe doos. Herinneringen uitdeschoo1enhet1even van
een 80-jarigen oud-hoofdonderwijzer. Ernst en Luim (Groningen 1875), p."! 24- 125.
Sjoch ek;J. Knol, o.c., s. 10-11.

76. [H.W.c.A. Visser], Plegtige Toewijding van het Monument, gestigt in de Groote
Kerk te Leeuwarden, aan J.H. Nieuwo1d, in leven Predikant en Schoolopziener
te Warrega. Op den 12 October 1820. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck. 1822.
p. 39- 52: Concept Verslag van de p1egtige toewijding van het Monument aan J.H.
Nieuwo1d, op den 12den October 1820, in de Groote Kerk in Leeuwarden. Ingediend
bij de Provinciale Kommissie van Onderwijs in Vriesland. (tekene: H. Heppener). It
sitaet stiet op p. 51 - 52; sjoch ek p. 45 en 47 - 49.
p. 1- 20: Verhaal van de oprigting van het Monument voor J.H. Nieuwo1d (skreaun
fanH.W.e.A. Visser). Sjoch p. 12-13 en 16-17.

77. J.C.P. Salverda, Hiljuwns Uwren, s. 45 - 46.
Ek yn: J.e.p. Salverda, IJtlijcke Friesche Rijmckes (Snits, F.W. v. B. Smallenburg,
1824), s. 1-4. .
Sjoch ek: J. Knol, o.c. s. 92-93 en 210.

78. J.c.P. Salverda, Hiljuwns Uwren, s. 40-42.
Ek yn: J.C.P. Salverda, IJtlijcke Friesche Rijmckes, s. 18 - 20;
en yn: Hulde aan Gysbert Japiks bewezen, in de Sint Martini Kerk te Bolsward,
op den 7 Julij 1823. Eerste Stuk. (Bolsward, A. Hessing 1824), p. 43-45.
Sjoch ek: J. Knol, o.c., s. 209-210.
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79. p'legtige toewijding, p. 41 en Hulde I, p. xvj-xvij.
v n syn Redevoering over het oprigten van gedenkteekenen ter vereering der nage
d achtenis van groote en bij uitstek verdienstelijke mannen, uitgesproken in eene
Vergadering van het Departement Franeker der Maatschappij: Totnutvan 't Algemeen
1 823, neamt Wassenbergh foar Fryslän de "gedenkteekenen" fan Caspar Robles (De
S.iiennen Man) yn Hams, fan Menno van Coehoom yn Wikel, fan Sicco van Goslinga, en
aS lêstedat fan Gysbert J apiks. Mei syn persoanlike blidens dêroer bislût de redefiering.

80. J _H. Halbertsma, It libben fan de dichter J.C.P. Salverda (P.B. hs. 262; ûtj own yn :
J .J.Kalma en Y. Poortinga, Fluit en doedelsek, s. 60-88), s. 76-77.
J _ Knol, o.c., s. 202- 203 en 223.

81. Sjoch noat 73.
Sjoch ek: Jaarboekje, betrekkelijk het schoolwezen in de Provincie Vriesland. Voor
het jaar 1846. Eerste Jaargang. Leeuwarden, Burggraaff, Jr. & Swarts, op 'e lêste
side foar it Mengel werk.
Jaarboekje, betrekkelijk het schoolwezen in de Provincie Vriesland. voor het jaar
1847, op 'e op twa nei lêste side foar it Mengelwerk.

82. Sj och noat 16 en W. Eekhoff yn Leeuwarder Courant fan 5 -7 -1836.
83. 1. CP. Salverda, IJ tlijcke Friesche Rijmekes.

Yn de Voorrede stiet ûnder mear: Bevindt men, dat zij [se. de gedichten], als zoo
danig, eenige verdienste bezitten, en wekken zij den Fries op, tot warme deelneming
aan den opbouw zijner te jammerlijk verwaarloosde taal, dat zal mij hoogst aan
genaam zijn, [... ].
R. Windsma, Friesch Blom-koerke, zef: Grijmanck fen ijtlijcke rijmckes, in hette oare
k äterye. Snits, F. Holtkamp. [1829].
Y n In pear wirdkes [oar-tef sprekt Windsma de hope ût dat syn Blom-koerke ûnt
f'ongen wurde si! "az in lijtse, mar naet alle-heel onwirddige by-dreage to de ijn-stän
hädinge fen uwz oer-äde memme-teal".

84. Almanak voor het Lager Onderwys 1816, p. 108 - 109.
85. Almanak voor het Lager Onderwys 1816, p. 115 -129.

Almanak voor het Lager Onderwys en de Opvoeding, uitgegeven door Leden van de
Commissie van Onderwys in Vriesland, voor het jaar 1817. Sneek, F.W. V.B. Smallen
burg. p. 89 - 112.
Almanak voor het Lager Onderwys L.l Voor het jaar 1818. Sneek, F.W. v. B. Sma1
lenburg. p. 77 -116.
Almanak voor het Lager Onderwijs [...]. Voor het jaar 1819. Zutphen, H.C.A. Thie
me. p. 83 - 112.
Almanak voor het Lager Onderwijs [...]. Voor het jaar 1820. Zu tphen, H.C.A. Thie
me. p. 81- 106.
Almanak voor het Lager Onderwijs 1819, p. 42- 53.

86. J.J. Kalma, Dit wienen ek Friezen. I, s. 71.
87. Archief I (1824), Voorberigt, p. VI- VII.
88. Almanak voor het Lager Onderwijs 1819, p. 25 - 28; sitaten op p. 26 - 27.
89. Almanak voor het Lager Onderwys 1817, p. 79 - 80. Op p. 81 - 82: Boere medelijden

met de onderwijzers hunner kinderen.
Almanak voor het Lager Onderwys 1818, p. 88- 91.
Almanak voor het Lager Onderwijs 1819, p. 83 - 99.

90. H.W.C.A. Visser, P1egtige viering van het Vriesche Volksfeest aan het onderwijs
en de opvoeding in Vriesland gewijd, gevierd te Leeuwarden Op den XVIII October
1821. (Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel. 1822), p. 5 -41. Sitaten op side
6-7; opdracht op side 3.
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91. P. de Clercq, Ynlieding by it ûtjaen fen Ds. Waalkes' forfrysking fen it Markus-evan
geelj e (rn: Yn ûs eigen tael IV (1912), s. 113 -114), s. 114.
Sjoelt ek: G.A. Wumkes, Bijbel-friesch. Toespraak gehouden te Amsterdam op de
jaarv enadering van het Nederlandsch Bijbelgenootschap (Sneek 1917), p. 17.

92. J.T. Eekhoff, Friesche Bijbelvertaling (yn: Nieuwsblad voor de Boekhandel 1883,
No. 21.)(oerprintsel op P.B. Ljouwert, s 495 TL), p. 1.
A.I. Biouwer-Prakke, Hja libben foar de neiste. Koarte skets fan it laech Ru tgers
yn ~t: bysünder oer libben en wurk fan Johanna Frederika. (Assen 1960), s. 25 - 26
en s, 81.
Sjoeh oer it platdûtsk: Johann Diedrich Bellmann, Niederdeutsch als Kirchen
sprache im 19. Jahrhundert (yn: Schlewig-Holstein 1978, nr. 6, S. 10-13.

93. Versdag van het verhandelde op het zevende Nederlandsche Landhuishoudkundig
Congres, gehouden te Leeuwarden, in Junij 1852. (Leeuwarden, D. Meindersma,
Wz. 1852), Bijlage No. 7 (p. 174-184): Verslag van het verhandelde in de derde
afde.eliag: Land- en Staathuishoudkunde, van het Zevende Landhuishoudkundig
Congres te Leeuwarden, 1852. Sitaten op p. 181-182 (ûnder it kopke: b. Friesche
Schoolboeken.). De ûntdekking fan dit fragmint komt op it konto fan drs. P. Breuker.

94. Mr. B'w.A.E. Baron Sloet tot Oldhuis , Brief over Dr. J.H. Halbertsma (12 april
1869) (yn: De Vrije Fries XII (1873), p. 39 - 49).
B.W.A.E. Baron Sloet tot Oldhuis, Iets over den Vrieschen Dichter J.C.P. Salverda
(yn: Algemeene en Nieuwe Konst- en Letterbode 1837, p. 338-343, 354-357 en
370 - 374).
Sjoch ek: Joast Hiddes Halbertsma 1789 - 1869. Brekker en bouwer (Drachten
1969),s. 7, 22, 131;
J. Knol, o.c., s. 24;
G.A. Wumkes, Bodders, s. 420.

95. Tinkboek fan it hûndertjierrich bistean fan it Seiskip foar Fryske tael en skrifte
kenriisse 1844 -1944 (Ljouwert [1948]), s. 82 - 84.

96. Harmen Zijlstra, Hwet habbe da fryske scriûers yn acht to nim en end hwet ken ma
for-ol ynnath deistich libben dwaen om us tael to biforderjen? (Leauwerd, D. Mein
dersma, Wz. 1846), s. 17 - 18.

97. H.S. Sytstra, Inleiding tot de Friesche Spraakkunst (Leeuwarden, D. Meindersma,
Wz. 1854), p. XX.

98. H.S. Sytstra, Inleiding, p. Il.
[H.S. Sytstra], De Stellene Kersen. Toaneelspil foar jonge ljeäfhabbers fen 'e fryske
tael. Ut it hollansk fen M. van Heyningen Bosch forfryske (Frentser, Th. Ypma.
1847), earste side fan it foaropwurd.

99. J.H. Brouwer en J.J. Kalma, Winst ût forlies, Briefwikseltusken T.R. Dykstra, J. van
Loon en H.S. Sytstra ût 'e jierren 1841- 1847 [Liouwert 1962], s. 122.

100. J .H. Behrns, Over de Twenthsche vocalen en klankwijzigingen (yn: Taalkundig
Magazijn, of Gemengde Bijdragen tot de kennis der Nederduitsche Taal: bijeen
verzameld door A. de Jager. III (Rotterdam 1840), p, 329-390), p. 345-348, p.
353-355,p.350,p.384-385.

101. Matthys Siegenbeek, Verhandeling over de Nederduitsche Spelling, ter bevordering
van eenparigheid in dezelve, Amsterdam, JohannesAllart, 1804.
p. 66: Wij kunnen niet voorbij, hier te doen opmerken, dat zij, die, in de woorden
blijven, schrijven, mijn, zijn, bij de uitspraak den klank der enkele en dubbele
i doen hooren, als de Vriezen, Zeeuwen, Geldersehen, Overijsselsehen en Gronin
gers, blijkens het voorgestelde, de echte en oorspronkelijke uitspraak dezer woor
den behouden hebben.
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1'.127: Het is waar, dat hetzelve [sc. it forskil tusken "lange harde en zachte e en
.0"1 thans in de uitspraak van vele Nederlanders, bijzonderlijk der Amstellanderen,
is rerloren gegaan; doch daarentegen laat het zich op de tong der Maaskanters,
Zeeuwen, Groningers, en andere bewoners van ons Vaderland, duidelijk hooren.
Ja, hoe verbasterd in dit opzigt de uitspraak der Amstellanderen ook zijn moge,
heeft echter die van het lage gemeen het kenmerk der harde scherpe é nog bewaard,
zeggende, volgens een Vriesch dialekt, ien voor één, bien voor béén, stien voor
stéin, wiek voor week (molUs), gien voor geen (nullus) ; terwijl de zachte ee in week
(hebdomas), geen ihic, We), bij de uitspraak nimmer in ie overgaat.
Sjcch ek de forlykjende listjes e-ee en 0-00 op p. 120 - 122.
.Lanbert ten Kate Hermansz., Aanleiding Tot de Kennisse van het Verhevene
Deel der Nederduitsche Sprake. 1. Amsterdam, Rudolph en Gerard Wetstem. 1723.
p. 155: [... ] kan ik u zeggen ten opzigte van het Onderscheid van Klank tussen
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BYLAGE

ALMANAI« voor het/ LAGER ONDERWYS/ en del OPVOEDING,/ vooral
in/ VRIESLAND,/ voor het jaar 1816./ "'/ Te SNEEK, bijl F.W. v. B.
SMALLENRURG.

L5~ EENIGE RAADGEVINGEN AAN ONDERWIJZERS.

Ieder, die zich op het geven van een goed en doelmatig onderwijs heeft
toegelegd, en zulks nog dagelijks doet, ondervindt meer en meer de nood
zakelijkheid, van, zelfs van het eerste begin, dat men met de ontwikkeling
van de verstandelijke vermogens der kinders maakt, vooral daarop te letten,
dat den kinderen niets in handen worde gegeven te lezen, hetgeen voor
hunne vatbaarheid te hoog of te ingewikkeld is. Het is hier mede als met
de spijzen voor het ligchaam: men moet hunne magen niet opvullen met
spijzen, die voor eenen arbeider geschikt zijn, en die hunne magen niet
kunnen verteeren, maar noodwendig moeten bederven.

Men zorge dus vooral voor de eenvoudigheid, en dat zij vooral ~door een
mondeling onderwijs of gesprek over het gelezene, zoolang worden bezig
gehouden, tot dat men volkomen zeker is dat zij het gelezene wel verstaan
en begrijpen.

Ik heb, op sommige scholen, hiervan goede sporen gevonden, namelijk,
dat de onderwijzers, de noodzakelijkheid be- f5§j vattende, hiervan nu en
dan hun werk maakten. Bij andere konde ik daarvan weinig ontdekken, en
de kinderen hoorden als of hun water in de ooren werd gegoten, wanneer
ik met hun over het een en ander wilde spreken. Voor beiden wil ik mijnen
raad mede deelen. /1/

Op scholen alwaar men dit volstrekt onontbeerlijk onderwijs nog niet
heeft ingevoerd, is mijne welmeenende raad, dat werk dadelijk te beginnen;
en daar bestendig mede aan te houden; men zal de goede gevolgen, die spoe
dig zullen gezien worden, gewaar worden, en de onderwijzer zelfs zal, in
de kunst van duidelijk en kinderlijk te spreken; van dag tot dag aanwinnen.

Ijl Meermalen heb ik bespeurd, dat de mindere gelegenheid, welke kinderen, in vele
plaatsen, hebben, om andere menschen te zien en te spreken, oorzaak is, dat zij veelmalen
ongeoefender schijnen, dan zij werkelijk zijn. De Uitgever.
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Op s~holen, alwaar men dit werkelijk nu en dan doet, vare men bestendig
voorr , en make zich dus doende meer en meer nuttig, en vermeerdere de
kennis der kinderen.

Aa.nbeide.ja: aan alle onderwijzers g§j ten platten lande, moet ik eenen
anderen en allernoodzakelijksten raad geven, namelijk deze: om toch vooral
in de seholen het vriesch boersch niet te gedogen. Men veroordeele tevens
dezen mijnen raad niet, omdat zij vreemd klinkt, en misschien een voor
oordeel tegen mij doet ontstaan, op het eerste lezen. Men oordeele dan of
ik U niet welrade.

Ik zeg vooraf, dat ik zelfs een Vries ben, en eene warme liefde voor mijn
vaderland bezit, dat ik gaarne met de vaderlandsche deugden, ook onze
vader'landsche tongval wil behouden, en men verdenke mij dus niet, dat ik
de vriesche tongval wil uitroeijen, neen! die is te schoon, en het is jammer,
dat men geene goede boeken, geschikt voor de jeugd, heeft, om dezelve
zuiver te kunnen bewaren.

Het boere vriesch wordt van de ouders op de kinders voortgeplant, en naar
de onderscheidene oorden, waarin dezelve wonen, is de tongval onder
scheiden. De kinderen dus komen met de kennis van deze hunne moedertaal
ter school, en dagelijks wordt onder hen, in de huizen, gIl in de verkeering
met anderen, die taal voortgezet, zoo dat men, om deze taal te leeren spre
ken, geenen onderwijzer noodig heeft, en, om dezelve grondig te leeren
kennen, ontbreekt het aan goede boeken, en bekwame onderwijzers. Men
heeft er ook te lang van afgezien, en het is dus onmogelijk, deze tongval,
al was men op dezelve nog zoo zeer gezet, wederom en grondig te kunnen
onderwijzen, zoodanig dat men zijne brieven enz. daarin konde schrijven.
Men moet dus tot de nederduitsche taal, om zich in alle betrekkingen te
kunnen redden, zijne toevlucht nemen. Hierin zullen wij het volkomen
eens zijn, en indien gij mij toestaat, dat de kinders de vriesch boersche
taal van zelfs leeren, zonder school te gaan, en ook dat zij, als koopman,
hand werksman, schipper of wat van dien aard zij, met de Hollandsche taal
zich moeten redden, dan ook moet gij mij toestemmen, dat het onnoodig,
ja! schadelijk is, dien tongval aanhoudend, onder het geven van onderwijs
met hen te spreken.

Zijn de boeken die gij hun geeft niet alle hollandsche boeken? en daar gij
reeds !lil lang overtuigd zijt, dat zij die boeken goed moeten verstaan,
waarom gewent gij U dan niet, om met hen over alles, wat het onderwijs
betreft, ook hollandsch te spreken, en de kinders zoo te doen antwoorden?
Moet dit geene gelegenheid geven, om na dat zij gewend zijn, zich goed
in die taal uittedrukken, ook die taal goed te kunnen schrijven? - en ik her
haal nogmaals, komen zij ter school om vriesch boerseh, of nederduitsch te
leeren?

Het antwoord hier op is bij een ieder gereed. Waarom dan nog, in som
mige scholen langer uitstel genomen, om het meest belangrijkste op alle
gepaste wijzen te bevorderen! en het schadelijke en nadeelige te vermijden?
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NEIPETEAR

Ph.H. .Bnuker: It is in bûtengewoan lestige saek om nou krekt to rekon
struearjer'i hwat dy lju yn it bigjin fan 'e foarige ieu wollen hawwe mei har
dwaen eri Itten. Faeks dat der op twa punten in hwat oare ynterpretaesje
mooglik is.

Foarst dy kwestje fan de prinsipiële üntfrysking fan de skoalle. Op himsels
sille Jo datwol goed formuleard hawwe, mar it moat, tinkt my, earder sjoen
wurde yrr i! perspektyf fan it dûdliker bisykjen om it ûnderwiis to forbetter
jen: net sasear primair prinsipiële ûntfrysking as wol primair ûnderwiis
forbetter.ing, Foar 1800 wie der hast neat to lêzen yn 'e skoallen, en hwat
der wie, wie Hollänsk en dat moasten dy bern uteraerd lêze. De measte
bern gongen mar 2 jier nei skoalle en learden allinnich mar lêzen. Under
inoar ha se fansels de hiele dei Frysk praten. Mooglik dat de master ek wol
hjir of d êr Frysk praten hat mei de bern, mar sa faek kamen de bern net
by him aan tafel (as it goed gong twakear deis, mar soms ek hielendal net),
wylst ek hioeddedei de ûnderwizers noch wol Frysk prate mei de bern.
Ik sjoch net rjocht yn hoe't jo yn dy tiid in grins lizze kinne.

In twadde opmerking giet oer de aktive taelpolityk fan it Frysk Jier
boekje. Ek dêr is it de fraech oft jo dy saken sa dûdlik tsjininoar oer stelle
kinne. Dy lju skreaunen like goed (en sels folle mear) Hollänsk as Frysk;
hwat yn it Frysk yn it Frysk Jierboekje stiet, binne gelegenheitsbydragen.
Se hiene oare wegen genach om har Hollänsk wurk kwyt to reitsjen. Foar
't neist koe foar harren it Frysk vn frede mei it Hollànsk libje; mooglik dat
der hwat fan in Fryske ideology wie, mar dat wie dan amper in anti-hol
länske bi weging.

Feitsma: Ik ha bisocht om ütkomme to litten dat dy dingen ek wol neist
inoar bis tienen. Oer 't generael wie it in hiel great konglomeraet fan idéen,
dêr't wy achteraf fan sizze: dat is dochs allegearre yn striid meiïnoar, mar
dat doedestiids yn harmony meiïnoar libbe haf. Ik leau yndied ek net dat
dy jierboekjemannen harsels sa anti-hollänsk of revolusionair sioen ha.

De biskriuwing fan de Fryske skoallen fan foar 1800 en fan it Frysk dêr
yn, moatte wy fansels foarsichtich mei wêze: de biskriuwers ut 'e 19de ieu
fierden faeks ek propaganda en sille der dus bilang by hawn ha dy skoallen
hwat ûngunstiger foar to stellen. Breuker: Dy biskriuwing komt ut birop
brieven ut dy tiden sels, dus 17de- en 18de-ieuske biropbrieven. Feitsma:
Dat sille dan wol bitrouberder boamen wêze as dy ut letter tiid by Visser
c.s., mar it hoecht net yn striid to wêzen mei myn foarstelling fan saken.
Ik ha de yndruk dat krekt dat spontane Frysk praten de almanakskriuwer
hindere hat, mei't er der kennelik fan ûtgien is dat de bern, om it Hollänsk
goed to learen, yn 'e skoalle ek altyd Hollänsk prate moatte; oars waerd it net
sa'n soad. En dat is ut ûnderwiiskundich eachpunt, as jo jo as doel stelle
dat Hollänsk praten sa bilangryk is, einliks ek net to bistriden. Mar der
moat, as ik de teksten lês, dochs wol forset tsjin west ha. It hat mei dy
ûnderwiisforbettering ek grif net de bidoeling west it Frysk ut to roegjen,
mar it wie hinderlik en se hawwe de oplossing fan it forbieden nommen;
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de OSIreoplossing, ntl. Fryske boekjes foar de jeugd meitsje, ha se op de ien
of OSIre manier amper sjoen. In platdûtske parallel: der hat in hiele diskusje
west oft it platdutsk yn de preek nou krekt öfskaft wurde moast mei it
each op it bigripen fan de preek of just bifoardere.

Ta mmtnza: Mei't ik yn de Ds. H.W.C.A. Visserleane (net:-laan) wenje,
fiel ik my wol bitrutsen by hwat prof. Feitsma sein hat. Opfallend is it
feit dat in man as Visser frisiast wie, mar dat er de forbining tusken syn
frisia.sme en syn ûnderwiiswurk net lizze koe. Hy kaem ek ut in ne t-frysk
talich formidden en sil syn enthousiasme foar it Frysk as literatuertaal
wol skipe hawwe yn Frjentsjer by Wassenbergh; dêrfandinne wierskynlik
ek syn yntekenjen op de G.J.-utjefte fan Epkema. Hy hat trouwens ek yn
tekerre foar de "Leesbibliotheek van de onderwijzersgezelschappen", hwat
mooglik in hint is dat er it wichtich foun dat de ûnderwizers ut syn 8ste
distrikt mei G.J. yn 'e kunde kamen. Mar dat hat gjin konsekwinsjes hawn
foar i t ünderwiis.

Itselde jildt eins ek foar minsken as Salverda en Windsma, dy't (wierskyn
lik of mei wissichheit) ek ut net-frysktalich formidden kamen en hwa't ek
pas op letter jierren it Frysk bybrocht is. By harren is gjin aversy to for
nimmen tsiin figueren as ds. Visser of syn opfolger, hja hawwe in rol spile
yn 'e departeminten fan it Nut, by harren ek it bifoarderjen fan it Neder
länsk en op 'e eftergroun mooglik de Aufklärungsgedachte. Oan 'e oare
kant fielden se har ek frisiasten, mar konsekwinsjes foar it brûken fan it
Frysk yn 'e skoalle, né.

Feitsma: Ik kin it in ein hinne mei Jo iens wêze. Faeks leit it by Salver
da h wat problematysker as by Windsma, hwant Halbertsma seit fan de
earste dat er 0 sa op de nije ûnderwiismethoaden tsjin is. Nou hat Halberts
ma der fansels wol bilang by dat er dat seit, mar dêrom moatte wy der
noch net alle wierheitsgehalte oan ûntnimme. Maetskiplik sjoen maat it foar
dy minsken ek slim west ha om har tsjin de autoriteiten to forsetten; faeks
dat Salverda en Windsma hiel foarsichtich west ha. Der sit by harren hwat
dûbelds, dêr't ik net hielendal ut kom; 't bliuwt mooglik dat se der hinder
fan hiene dat der fan de autoriteiten gjin Frysk praten wurde mocht. It sil
wol in toer wurde om dêr sûnder mear of oare gegevens hwat dûdlikers
fan to sizzen.

De Vries: Even in lytse oanfolling oer Windsma: dy is myn oerpake fan
memmekant. Yn 'e famylje giet it forhael dat de skuonmakkersfeint Wind
sma troch Visser nei de skoalle helle is en sûnder de stipe fan in skoalle
opsjenner waerd sanien fansels ek nea ûnderwizer. Der hat dus in tige
persoanlike relaesje tusken dy beiden west.

Feitsma: Ut it feit dat Visser Windsma nei de skoalle helle hat en dat er
Salverda in goed tsjügenis jown hat, konkludearret Miedema dat er dus hiel
frysksinnich wie. Mar neffens my giet dy konklûzje to fier: Visser hie fansels
forlet fan goeije ûnderwizers; it is heel goed mooglik dat er hwat sjoen hat
yn Windsma en Salverda, hwant minsken dy't yn dy. tiid Frysk dich
ten, dêr moast wol hwat yn sitte. Tamminga: Doc't Visser Windsma
ûntdiek yn Boalsert, hie Windsma as skuonmakkersfeint al gedichten
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makke, rmr dy wiene yn it Nederlänsk, doe wie er noch gjin skoalmaster.
Mefr. lifenks-Wallinga: It liket my ta dat dy hálding fan Salverda en

Windsm zi: wol frysksinnich mar gjin tapassing dêrfan yn 'e skoalle, net
sa frierrrd is. Alles komt stadich. Harmen Sytstra en de oprjochters fan
it SeIskip b.g. briefken earst ek meiïnoar yn it Hollánsk. En pas njoriken
lytsen ha ~e fêst tocht: as wy sa foar dat Frysk opkomme, moatte wy it
yn it earste plak sels tapasse.

Der is sein dat de ûnderwizers foar it ûnderwiis opkamen en dan stie it
Frysk harren yn 'e wei. Dat is in forskynsel dat net allinnich yn 'e 19de
ieu spilet, mar ek noch yn 'e net sa lang foarbije tiid. Tink b.g. mar aan
'e aksje dy't der (foar 1948) west hat op 'e famkes-HBS: it waerd de Iear
lingen fortean om Frysk tsjininoar to praten. Ek by learaersgearkomsten
yn it fuortset ûnderwiis wie faek to biharkjen dat de flaters dy't de bern
makken, op it Frysk skoud waerden. En doe't ik noch op 'e legere skoalle
wie, ha wy it net yn 'e holle helle om tsiin master Frysk to praten; ek ha
ik net Ien meimakke dy't bûten skoalûren Frysk tsjin ûs praette, ek al
koenen hja it wol. Dat is nou yn alle gefallen wol in hiel stik forbettere,
mar wy binne der noch lang net.

Feitsma: Dat it allegearre sa stadich giet, bin ik hielendal mei Jo iens.
It is, leau 'k, ek in yllustraesje fan it feit hoe fier oft it Frysk al ut it sintrum
fan 'e maetskippij weirekke wie en hoe fier oft it yn it bigjin fan 'e 19de
ieu al yn 'e marge stie: jo koene der eigenlik neat mear mei. Ik ha jierren
lyn ris yn Oksitanië west. Al dy Oksitaenske biwegers praetten mar Fránsk
tsjininoar en doe frege ik: "Is dat net forkeard foar it Oksitaensk?" Dat
wiene se hielendal mei my iens; mar de tradysje wie dêr dus ek noch net
safier dat se foar harren konversaesje it Oksitaensk brûkten. Sa moatte
jo jo dat ek foarstelle yn it bigjin fan 'e 19de ieu yn Fryslän: der waerd
gewoanwei net oer prakkeseard. Namsto eigenaerdiger is it dus, dat de
redaksieleden fan it jierboekje sa mei dat Frysk bigoun binne. It moat
earne in hwat kultureel ideael west ha om it Frysk krekt sa to brûken as it
Nederlänsk, wol dûdlik yn it forlingde fan it kultuerstribjen ut 'e l8de ieu.
It sil wol romantyske ynfloed wêze dat se dat sa konsekwint tapasse woenen
op it Frysk. Sa is der trouwens yn 'e 19de ieu wol mear dien oan taelbou by
sokke minderheitstalen as it Frysk en dat yn konkurrinsje mei de hearskjen
de talen.

Straatsma: Der is niis sein dat it net tastean fan it Frysk yn 'e skoallen
yn it bigjin fan 'e 19de ieu net op anti-fryskens hoegde to tsjutten, mar
dat dat wie fanwege de ûnderwiisfornijing. It liket my de fraech oft dat sa
sein wurde kin en dan lûk ik in parallel mei de situaesje yn it leger birops
ûnderwiis fan hjoeddedei. Yn in petear mei ien fan 'e ynspekteurs dêrre oer
it ynfieren fan it fak Frysk yn it leger biropsûnderwiis, waerd dat öfwiisd
mei it argumint dat der al safolle Frysk praet waerd (troch leararen yn de
praktykfakken en troch de learlingen ûnderinoar) dat it Nederlánsk dochs
al net syn gerak krige. En om dan noch it Frysk ek as fak yn to fieren,
dat soe net goed wêze. Nou leau ik al dat de situaesje hwat dat oangiet
hwat foroare is, mar dat pleitet dan net foar it Frysk. Ommers, de bern
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wurde- nei safolle Nederlänsk oergetten, dat it Frysk einliks net m ear in
bidriginl foar dat Nederlänsk is. En as dat sa is, dan soe it nou wolris hwat
gunstiger wêze kinne foar it Frysk om yn it fuortset ûnderwiis mear brûkt
to wu rdtn. Ik woe wolris hearre oft prof. Feitsma dat ek sa sjocht.

Entje: Nog niet zo lang geleden is er een dissertatie geschreven over de
uitwerking van de onderwijswetgevingsidee zoals die bij de centrale overheid
in de provincies leefde. Het gaat in dit geval om de provincie Gelderland.
Het blijkt dan dat de centrale overheid zoekt naar nieuwe organisatievormen,
niet meer overeenkomend met de veel vrijere organisatie van voor het begin
van de vorige eeuw èn naar een inhoud voor die nieuwe vormen, waar pro
gramma's voor worden opgesteld. In dat verband past de vraag die gesteld
is: hoe is het geweest met de scholen in de dialectgebieden en is er een ver
bod gekomen om dialect te spreken. Voorzover mij bekend, is er nooit een
verbod geweest; daar blijkt althans niets van in de onderwijswetgeving tot
begin 1850.

Er z~n wel duidelijke aanwijzingen over dialectgebruik. Niet bepaald
dat schoolopzieners of onderwijscommissies klagen, maar er worden af en
toe in de verslagen van schoolbezoeken opmerkingen gemaakt in de trant
van: op die en die school spreekt de onderwijzer zo goed Nederlands, of: op
die school kon de onderwijzer het Nederlands eigenlijk niet zo goed han
teren. Nergens wordt echter gezegd: daar moet verandering in komen. In de
onderwijzersgezelschappen sprak men over de organisatie van het onderwijs;
de bijeenkomsten waren ook bedoeld om de onderwijzers beter geschikt
te maken voor die nieuwe onderwijsvormen, en dan kwam ook de vraag
wel aan de orde hoe men met dat Nederlands moest omgaan.

Voor de dialectgebieden Groningen, Drenthe en Overijssel heb ik ook niets
gevonden van de idee dat dialect zo slecht is en uit de school geweerd moet
worden, maar evenmin van het omgekeerde, nl. dat het dialect bevorderd
moet worden. Het dialect wordt ook niet bevorderd. Dan vinden we in
Friesland dus een heel merkwaardig andere benadering. Kijken we dan naar
de almanakliteratuur uit het begin van de vorige eeuw, dan zien we alleen
in Overijssel een Halbertsma die een theoretische toelichting geeft op het
Overijssels van die tijd, maar 0 zo filologisch. Nergens zegt hij dat de mensen
dat dialekt ook moeten gebruiken. Verder fungeert de dialektliteratuur in
al die almanakken eigenlijk maar als een romantisch grapje en meer niet.
De toestand in Friesland en de houding tegenover het Fries en het Neder
lands waren dus totaal anders dan in andere dialect-gebieden.

Feitsma: Hwat it lêste oanbilanget, ik bin bliid mei dy oanfoljende ynfor
maesje. Wy moatte lykwols mei de ûnderwiisidéen fan Halbertsma hwat
foarsichtich wêze: dy lizze by him oars as by Beucker Andreae en Fockema,
dy't mear it kultueridéael fortsjintwurdigje. Dêrfan is mooglik ek wol hwat
by Halbertsma oanwêzich, wylst Beucker Andreae en Fokkema ek wol hwat
fan it folkstaelidé ha, mar de greate lijn by Halbertsma is dochs: krank
sinnich dat jo net mear Frysk prate meije. Sa soe hy it nei alle gedachten ek
heel bilachelik faun ha as bliken dwaen soe dat yn Oerisel yn 'e skoallen gjin
Oeriselsk mear praet wurde mocht. Hwat de fraech fan Straatsma aangiet:
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dat in swakkere posysje fan it Frysk de mooglikheden yn it ünderwiis
greater Jl12tket, sil sûnder mis wier wêze. Jo freegje jo dan fansels wol öf
hoefolle effekt oft dat ûnderwiis dan noch hat.

Hoe't dat nou mei dy ûnderwiisfornijing en dy anti-fryskens krekt sit,
wit ik n e t.Faeks leit it noch wol hwat oars. In man as Van Borssum Waalkes
hat grif frrsksinnich west: hy hat it Markusevangeelje oersetten omdat by
it fraecralearen brûke to kinnen. It aldermoaiste gefal is einliks dat fan
Sloet tot Olthuis. Dy komt mei it idé (hy wennet yn Swolle) dat jo
dochs ei.nliks bêst fryske boekjes hawwe kinne faal' it Iánbou-underwiis.
As jo dan lykwols tinke dat dy man sa'n sosiael gefoel hat omdat er sa foar
it Frysk is) dan moatte jo der wol by bitinke dat er in 30 jier lang freon
west hat mei Joast Halbertsma! Dan kriget dat 'sosiale' gefoel foar it Frysk
ek in Frysk ideologyske achtergroun. Oars sein: dat bigryp hawwen foar de
sosiale posysje fan de fryskprater hinget gear mei in ideologyske achter
groun. ren dy't net sa foar taelbifoardering is, sjocht de sosiale problemen
fan de f'ryskprater ek net en oarsom. In minske sjocht hwat er sjen wol
en bigrypt hwat er bigripe wol;jo nimme noait suver objektyf waer.
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Prof Dr. E. G.A. Galama (Hilversum)

GYSBERT JAPIKS, DREAM EN DIED

Yn de forneamde Forhanlinge fen Libbjen in fen Stearen lêze wij bij
Gysbert Japiks: Wij hawwe wol eagen, mar mei f1uezen bidutsen. Us tinkt:
wij sj en, mar dat is troch in dream, dy ûs neat dan leagen foar 'e eagen
güchelet Al ûs habben en witten is neat as idelheit en bidroch1

•

Gysbert hie it blykber net sa botte stean op dy dream. Wolle wij sien,
dan sil dat hjir net wêze. Hij forfettet: De dea allinne mei ûs it libben en
it sjeri jaen. Mar wij binne sa ûnforstannich, dat wij miene dat ûs dat nou
krekt dêr troch binommen wurdt", En dan bigjint de preek oer it ivich
libben rei de dea. r

Wij sile dy preek hjir net fierder folgje, mar, alhoewol't Gysbert de dream
blykber net sa heech hie, wij wolle nou dochs efkes stilstean bij Gysbert
syn d resm en syn died.

De dream yn letterlike bitsjutting, bûten de sliep, kinne wij omskriuwe
as it ti t de wurklikheit weireitsjen. Men hannelet sûnder acht 1'0 slaen op
itjinge der rounom jin bart. Men siocht nimmen en neat, en men is wei yn
in hiel oare wráld as de wurklike. Men is ut 'e skroeven, men is as yn trance,
yn ekstase.

Der is ek in figuerlike bitsjutting fan dream. Dy kinne wij omskriuwe
as it gehiel fan oertinkings dy't men yn de geast, yn de forbylding troch
libbet , stäl jowt en dy troch har ûnwurklikheit oan in echte dream tinken
docht. Yn sokken dream foarmet men fantastyske takomstbylden.

San dream yn dy figuerlike sin fan it wurd kinne wij yn it libben fan
Gysbert oanwize en merkbite.

Nei syn jongfeintejierren yn Wytmarsum, doe't er as troud man him
definityf nei wenjen sette yn Boalsert, yn in kreas en rom boargerhûs oan
'e Snorkstrjitte, forroun syn libben as "Nederduytsch schoolmeester en
voorzanger in de Nederduytsch Hervormde Kerk" sa't wij ûs dat yntinke
kinne fan de modale skoalmaster yn de l 'Zde.ieu".

Boalsert wie doe in stêd mei in kultureel libben dat op heech peil stie.
It wie in stêd mei nivo. De biwizen dêrfan binne eltsenien wol bikend" .
De oerheit, sûnder mis stipe fan de boargerij, boude in stedhûs dat oant
hjoed de dei ta wräldforneamd bleaun is as in spesimen fan renaissanse
boukunst. De achtbere hearen fan it stedsbistjûr neamden harren wurkplak
seIs wol "het Palleijs van onse Stadt"" .

Ek it oare wräldforneamde monumint fan de Gysbert-stêd stie yn dy
tiid net to forsuterjen op 'e eastein fan Tsjerkestrjitte en Dylakkers". In
ynmitsele tinkstien ut 1647 fornijt ûs, dat de fálden dan de Martini-tsierke
hawwe "verbetert ende gewit?". Dêrbij binne allicht de midsieuwske fres
co's, dy't nou wer de rom fan de tsjerke mei utmeitsje, noch better ûnder
de wytkalk bidutsen; en in kulturele boppeslach soene wij dat nou net
neame, al hoe bigryplik it ek is yn it ljocht fan 'e tiid. Mar yn dyselde snuorje
tsjûget foar de kunstsin fan dy tsjerkebistjûrders, dat hja oan de Boalserter
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kunstner Gerben Wopckesz opdracht jowe ta it meitsjen fan de tekeningen
foar dat pronkstik yn 'e tsjerke, dat de preekstoel oan't hjoed ta noch
altiten is ! 8

De byldzjende kunst waerd yn de 17de ieu to Boalsert ek op loflike wize
fortsjinw urlige troch de sulversmidden Lolle J eltes, en heit en soan Baardt.
Fan de l êse, Claes Baardt, kinne wij yn it Frysk Museum in masterstik fan
syn kinnen sjen, de forneamde Nachtmielsskûtel ut de tsjerke fan Hens.
Dy jonge laardt arbeide wolriswier yn 'e twadde helte fan de ieu, mar hij
wie doch s biwoartele yn Gysbert syn tiid",

In tsiü.genis fan de kulturele woltier sjogge wij ek op it mêd fan de musyk.
Yn 1634 wardt it oargel yn de Martini-tsjerke modernisearre en mear geskikt
makke faar it jaen fan konserten. It wie' doe wenst, dat der trije of fjouwer
kearen wyks jouns op it oargel spile waerd, wylst it publyk yn 'e tsjerke
omtrape, of yn- en ûtroun, as wie it dêrre in iepenbier kuijerplak. Jurjen
Jans Ilpe ndam moat yn Gysbert syn tiid in fomeamd oargelist west haw
we",

Ta dat heech kultureel nivo fan Boalsert hat sûnder mis ek in tallearde
boargers b[droegen. Neist renaissanse-kunstners hie Boalsert ek humanis
tyske learden ûnder syn ynwenners. Der wie in latynske skoalle en dus sil
der ek in rektor en in konrektor west hawwe, trochkrûpt yn 'e klassike
talen. Wij kenne ut Gysberts tiid de nammen fan Petrus Baardt, Rein Sic
cama en Nollius Hajonides.
De Boalserter dümnys koene ek wol ris hiel hwat klassike literatuer fan de
Akadeemjes meinommen hawwe.

En dan wie der yn dy tiid in humanist fan formaet sekretaris fan de stêd,
de jurist Sybrandus Siccama. Hij bisoarge yn 1617 bij de Steateprinter
Joannes Lamrinck to Frjentsjer in ûtjefte fan de Lex Frisionum, ut likernöch
800, en fan de Leges Opstalbomicae, de forneamde Willekeuren fan Upstals
boom ut 1323. It boek - alhiel yn it latyn fansels - jowt nei de tekst fan
dy beide rjochtsboarnen tige gelearde oantekeningen en bislût mei listen
fan latynske en Fryske wurden, en in opjefte fan de auteurs dy't de skriuwer
rieplachte hat!". Gjin niget, dat in lettere heechlearaer to Frjentsjer de au
teur "in allersibste frjeon fen de Muzen" neamde, sa't Wumkes dy lofprizing
ut it latyn fan Gabinus de Wal oersette.'".

As wij op it tal fan lju fan kwizekwänsie op it kulturele mêd yn dy tiid
achtslaen, moatte wij der wol om tinke, dat Boalsert doe noch gjin 3000
ynwenners hie, lang ende lang net!". Dat, in stikmennich "topfigueren"
hiene al gau ek hielhwat ynfloed yn sa'n stedzje.

Nou dan, yn in stêd mei dat hege kulturele nivo libbe de skoalmaster
Gysbert Japiks.

Fan ut syn äldershüs moat Gysbert fan jongs of oan al diel hawn hawwe
oan dat formidden. Hij kaem ommers ut in fornaem, aristokratysk laech,
ut "in miichskip mei in heech peil fen biskaving", sa't Wumkes dat neamd
hat'". Syn heit, de man dy't it ûntwerp foar it stedhûs makke hat, "het
stehuijs geiinventeert" hat, kin net sa mar in sljochtwei "kistenmaker"
west hawwe. Hij wie in kunstner, sa't ek bliken docht ut de prachtige ta-
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gong spiarre fan de riedsseale yn datselde renaissanse-gebou. Hij bisette in
foareenean plak mids syn meiboargers yn ried en yn tsjerke, as álderling,
boargenaster en "gesworen gemeensman". Boppedat wied er in bilêzen
man , sa't wij ut syn bibletheek opmeitsje kinne. Mänske boeken op it gebiet
fan goastsjint en theology, fan skiednis, rjocht en it polityk bidriuw wienen
sines 15,

Mei Wumkes sil eltsenien ek wol fan bitinken wëze kinne, dat sa'n heit
syn äldste soan Gysbert sûnder mis nei de latynske skoalle stjûrd hawwe gil.
Dat wie bij de bigoedige boargers it algemien gebrük!".

Wunkes hat ek de ûnderstelling weage, neffens mij wol torjuchte, dat
Gysbert syn latyn dêr ûnder oaren leard hat fan de konrektor doe, Petrus
Baer'dt, net allinnich in goed latinist en in great man yn de Nederlänske
emb I enata-literatuer, mar ek de forneamde skriuwer fan Fryske almanak
stikj es". In learaer kin fan greate ynfloed wêze op syn learlingen, binammen
as san man in aparten ien is, bijgelyks foar Frysk fielt, wylst de hiele boppe
laech yn de stêd, it hiele establishment ûnfrysk is, him forbrekt en hielendal
Holl ánsktalich is. Al wie der yn de mindere hûsháldings en op it skoalleplein
wis wol in bulte Frysk doe yn Boalsert, it humanisme en de renaissanse
wienen ek dêrre doe Nederlänsktalich. Dêr leit faeks de kaei foar de kar
dy't de dichter Gysbert letter yn syn Wytmarsumer tiid docht.
Dêr yn Wytmarsum ûntstienen syn meast ynfryske leafdeslietsjes, dêr waerd
er ta de folsleine dichter yn it Frysk.

As er dan ienkear wer to Boalsert to stoel en to bank is, troud en wol,
skoalmaster en foarsjonger, dan kin it net oars as dat hij, bigoedige boarger,
man fan oansjen, diel krijt oan it kulturele libben fan de stêd.

De tael yn dat kulturele formidden wie it Hollänsk, of better sein it
"Nederduytsch", de tael fan de hegerein ek yn oare stêdden fan de Republyk.
Dy tael waerd hieltyd mear in ienheit, alteast yn de skreaune, ut oerlevere
boarnen. Dat "Algemeen Beschaafd Nederduytsch" wie in humaniste-idéael,
yn Amsterdam, mar likegoed ek yn Boalsert en Ljouwert en Grins'".

Dat Gysbert op 'e hichte wie fan de renaissanse-literatuer yn it Neder
länsk, sjogge wij oan de titels fan de boeken ut syn bibletheek en aan de
boeken dy't neamd wurde yn syn brieven, en wij witte it ek ut syn neidich
tingen!",

JIij koe wurk fan Vondel en Hooft, fan Spieghel en Huygens, Roemer
Visscher en Bredero, fan Starter, Rodenburg en' Zacharias Heyns, fan Camp
huysen, Jan de Brune en Johan Baptist Houwaert. Yn syn bibletheek sieten
oersettingen fan Erasmus, fan Vergilius en Livius. Klassike skriuwers, al of
net yn oersetting, fine wij neamd yn de noaten bij syn greate Hollänske
gedicht Reeden-Kracht, Hij forwiist hjir nei Ovidius, Horatius, Plutarchus,
Homerus en Herodotusê".

Wij kinne der wis fan wêze, Gysbert bihearske it "Nederduytsch" fan de
17de-ieuske Nederlánske renaissanse folslein. Syn amt as skoalmaster for
easke dat, syn Hollänske fersen biwiizje dat?' .

It Frysk, dat er ut 'e pinne koe, en dêr't er yn Wytmarsum syn jong
feintejierren yn bilibbe hie, en dêr't er syn gefoelens sa masterlik yn utere,
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doc't er opit plattelän middenmank de Frysk pratende doarpslju forkearde.
dy tael fan Tjerne-maet en Yntske, fan Sjolle Kreamer en Tetke, fan Swobke
en Ofke en fan alle buorlju fan Nyschierige Jolle, dêrbij ek noch fan Reamer
en Sape, :Eg~e enWyneringhennetto forjitten fan Wobbelke, dy Fryske tael, dy
hied er yn Ioalscrt eins net nedich. Ek dêr sünder koed er oansluting hawwe bij
de kulturele boppelaech yn syn stëd, faeks koed er sels better mei dy lju fan
kwizekwámje forkeare yn it Hollänsk, de tael fan tsjerke, biwáld en rjocht.

Mar dan sjogge wij dochs, hoc't bij Gysbert in dreambyld opkomt, in foar
stelling fan eat dat der noch net is. De Fryske renaissanse-man Gysbert
is derfan oertsjûge, dat de tael fan syn hert, of dat nou de memmetael wie,
of de taeI fan de forealens ut syn jonkheit, in lykweardige suster is fan alle
talen fan 'e wráld en binammen net de mindere is fan it Hollänsk ut de
boeken fan de fan him biwûndere poëten.

Dy dream ta wurklikheit meitsjen, dat wurdt de died fan Gysbert J apiks.
Hij sil bi wiizje, dat it Frysk brûkber is foar alles. Hij sil sien litte, dat ek it
Frysk foar alle genres fan hwat yn syn tiid bisköge wurdt as literaire kunst ge
skikt is. Hwat Hollänske kunstners dwaen kinne mei harren tael, dat wol hij ek
mei sines. Foar alle fasetten fan de renaissanse-idéalen moat ek it Frysk ûn
der syn h.annen smeid wurde ta in gaedlik materiael. Dat wie syn dream.

Yn de saneamde twadde "Voorrede", "Oon myn Ián-aerde lezzers", fan
Gabbema opnommen yn de Ljouwerter ûtjefte fan de Rymlerye yn 1681,
doelt Gysbert sels twa kear op de réalisearring fan dy dream, as er syn láns
Iju in oardiel freget, net allinnich oer syn stavering, syn "boeckstoyinge",
mar ek en binammen oer ,,'t rijmjen, fersse-meytsjen, miette-klinckjen",
dus oer de poézij sels, En efkes fierder yn dyselde "Voorrede" seit er, dat
hij mei syn Fryske Rymlerye ündersykje woe, "ondertaestjen", seit er,
,,~f me uwz grijz kat ijn miette ferssen beknettjende fetsoenearje koe".
Dat wol sizze: yn métryske fersen in goed fatsoen jaen koe! 22 Hij hat it
ûndersocht en bisocht, al waerd him ek tabiten, dat soks ûnmûglik-wie.

It resultaet is ûs bi warre bleaun yn de Friesche Rymlerye, earst nei syn
dea troch syn Boalserter freon Samuel fen Haringhouk yn 1668 ûtjown en
yn 1681 to Ljouwert fan dy oare freon, Gabbema, noch ûtwreide. Hwat yn
it Hollänsk koe, dat koe yn it Frysk ek, die bliken. De dream fan in Fryske
renaissance-literatuer wie wurklikheit wurden troch de died fan Gysbert.

Dat hawwe syn tiidgenoaten ek sjoen en dûdlik tsjûget dêrfan syn 10f
sjonger Isaac de Schepper.

Yn de twadde, utwreide printinge fan de Rymlerye ût 1681 fine wij in
Hollänsk lofdicht fan 20 strofen Ter gelegentheld van het uitgeven der ver
meerderde Werken van Gysbert Jakobs. Mei in dûdlik renaissansistyske
wurdkar set De Schepper yn strofe 17 Gysbert as de Varro fan ûs tiden
boppe Quintilianus, de greate rhetor ût de tiid fan de earste keizers. De
lofsjonger seit it yn it Hollänsk sa:

Stelt, ay, stelt eens zijd' aan zijde,
Wie heeft beter, Quintiliaan,
Of dees Varro van ons tijden
In zijn Moeder-taal gedaan?
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Va.-rro wie ien fan de fruchtberste skriuwers ut 'e tiid fan Cicero en Caesar,
wylst' Quintilianus, binammen fan de humanisten, as learaer en foarbyld
tige eare waerd.
Yn strofe 18 en 19 fan dit lofdicht komt-De Schepper ta de kon.klûzje,
dat d er nea immen west hat, dy't sa goed de arkadyske poëzij - der heiden
spelen op een herders fluit - en de biriming fan Davids psalmen - it na
bazuinen Jezzes spruit - bij elkoar brocht hat. Yn de Friesehe Rymlerye
fine -wii Zalems vreugd en Romens jok, freugde fan Jeruzalem en koartswyl
ut Rome; Zout en Honing van Athenen, geast en leaflikens fan Athene;
Hoge laars en laage zok, poëzij oer romrofte helten en it geastich brullofts
petear.

Sa hat Isaac de Schepper yn syn typysk renaissansistyske wurdkar Gys
berts died huIdige as de réalisearring fan dy syn dream, dat it Frysk folslein
1ykweardich wie oan it "Nederduytsch" foar it uterjen fan de literaire
idéa1en fan de Renaissanse, sa't dy doe ek stäl krigen yn de Hollänske litera
tuer 2 3

.

Bû ten dy dream yn figuerlike sin kinne wij bij Gysbert ek wol de dream
yn letterlike bitsjutring fine.

Gysbert koe dreame, hij koe yn 'e dream folslein weiwurde. Der is in
nijsgjirrige anekdote dy't ûs dat sien lito Halbertsma hat dy foar ûs fêst
lein yn syn Hulde aan Gysbert Japiks'",

It barde wol yn de skoalle dêr't Gysbert dwaende wie mei de derten
skoallebern, dat "de Godheid in hem voer", sa't Halbertsma dat neamt,
en dat er dan foar in mannich eagenblikken opnommen waerd yn de heech
ste poëtehimel en dan mei gebearten en preuveljende lippen en mei stoar
jende eagen oer de hollen fan de bern as yn de fiere fierten hinne sjende,
de skoallebern forbjustere, dy't op harren master wiizjende elkoarren taflus
teren: Sjoch, sjoch, master is wer giek. Dat soks mear as iens barde, leart
ûs dat wurdtsje wer. It moat wol in eigenaerdichheit fan Gysbert west
hawwe, dat him forliezen yn de dream, yn de ekstase; dat ut de wurklik
heit weireitsjen as troch it iene of it oare de oandwaning him oermänsk
waerd. Gysbert wie wis wol in tige gefoelsminske.

Yn it byld dat wij fan Gysbert as gefoe1sminske hawwe, dy't gauëftich
oergiet ut de hurde réaliteit yn de dream en de ekstase, foeget skoan it
brief oan Gabbema fan de sawnde fan maeije of blommemoarme 1655.
It is it achtste brief yn de Ljouwerter ûtjefte fan 168 ps.

Gabbema hie Gysbert twa brieven skreaun (in leste, in neyst leste; rigel
3 en 4) en him dêryn priizge om syn dichtwurk. En al skriuwt Gysbert
nou (r. 6 oant 11), dat er net sa fier buwtte gaey is, "net sa fier fan streek
is, dat er miene soe dat er dy priizgjende wurden fortsjinnet, hwant hij wit
fan him seis skoan, dat der neat kunstichs yn him is, en dat er gjin skeppend
fermegen ta syn foldwaen hat, fielt er him dochs tige lokkich, dat in sa
heech fleanende geast as Gabbema him mei in goe ijn-borste in friuenliicke
njue, dus sa goedgunstich en sa tagedien, skreaun hat. (r.2)

En dan rekket Gysbert wei yn de dream fan de idéale freonskip, dêr't
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er op syn älde dei (hij fielt him, sa't wij witte, al bitiid áld) sa lyrysk oer
wurde kirs. Hij priizget himsels lokkich, dat er sok in freon krigen hat,
it formey z's fen mijn jeld (myn álderdom), dy wille fen mijn hert, de wol
lust fen rYlij/i sinnen. (r. 12 en 13) En hij bishit dy lêste, lange, rhythmysk
sa spande sin. mei de wurden: ik bin en ik bliuw jon tjenner, jon friuene,
jon Stalck:e, in (mey ien wird) jon Gysbert. De brief is troch syn rhythme
as in proaz.aedicht wurden.

It falt j in ek op, dat it it iennichst brief is mei as ûndertekening allinnich
de foama mne, Gysbert, wylst de oaren allen folût Gysbert Japicx, of
G. Japicx .havwe, lang sa direkt en sa persoanlik net; minder ynlik.

En nei dy namme, en ik nim oan ek noch mei in skras dêrûnder, komt
Gysbert wer ta him seIs, ûntwekket er ut de dream en sjocht er, dat er
hiel hwat oars skreaun hat, as er fan doel wie!

Hij wie sitten gien om syn freon yn Liouwert in mannich fersen ta to
stjüren fa ar de Seeuwsche Jiffer, dêr't Gabbema om frege hie. (r. 19) Dy
juffer wie blykber ien ut in rounte fan poëten dy't elkoarren öfskrifren fan
fersen tastjürden, sa't yn de 17de ieu gauris brûkme wie.

Mar do e't Gysbert Gabbema syn beide loovjende en priizgjende brieven
nochris oerlies, rekke hij, sa't wij sioen hawwe, yn in ekstase en hij skriuwt
hiel hwat oars as in bigeliedend briefde.. It waerd in utskroeven utering
fan opteinens oer de freonskip fan Gabbema. .

As er werta him sels kommen is, ut 'e dream ûntwekke is, jowt hij de skuld
oan letsel yn onthäd (r. 17), oan in tokoart, in mankemint yn syn ünthäld,
It soe him troch it sin gien wêze foar hokker doel hij de pinne opnommen
hie. Düdlik in forlechje!

Dan skriuwt er it twadde diel fan syn brief, as in bigeliedend briefke, mar
de ekstase trillet noch nei yn it twadde slot fan it brief, mear bihearske, en
mei in folle rêstiger rhythme nou: Jiette reyz, jon tjenner, jon frjuene, jon
Stalcke, Gysbert Japicx. (r. 28 - 29) De namme nou ek folût, minder per
soanlik en yntym as earder.

Sok as yn in dream weiwurden hat der net allinnich west, doe't Gysbert
him älder wurden fielde, doe't er him yn it libben toloarsteld fiele koe,
bygelyks om't it him mar net slagje woe syn Fryske fersewurk printe to
krijen, en doe't er yn syn iensumens forlange nei freonskip en bigryp.

Né, ek yn de krêft fan syn libben, sa tusken 1640 en 1650, doe't er noch
yn de opgong fan syn dichterskip wie, koed er sa mar folslein troch
syn gefoel oermastere wurde en as yn in swiete dream yn it forline wei
reitsic.

Yn 1640 hied er it sukses fan de ûtjefte fan syn brulloftsdicht de Friessche
Tjeme bilibbeê", De lêst fan syn sillich boask treau him de holle noch net
del, sa't er letter klaget, as er oan Gabbema syn Friesche Herder ta-eigene.t"? .
Al hie de dea ek yn dy fjirtiger jierren al in kearrnannich oer de flier west,
der rounen en krûpten dochs noch in stik as fjouwer bern yn foarhûs, efter
keamer en tün ; in Aeltsje, in Salves, in Jacob, in Antje".

Yn dy tiid mocht it Gysbert ek barre, dat hij yn 'e kunde kaem mei de
forneamde learde Franciscus Junius. In lofdicht yn de Ljouwerter ûtjefte
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fan Gysberts Rymlerye neamt him 't Orakel van veel talen 29 en it wie foar
de Eoed fjirtich jierrige Boalserter skoalmaster wol in tige eare, dat in sa
ynternasionael forneamd man, dy't doe al 56 jier áld wie, krekt bij him
kaern om it Frysk to 1earen.

Twa jier sa likernöch hie Junius syn kommen bij Gysbert, fan maert
164é oant bigjin 1648 ta 30 • De forneamde Juniana, hänskriften en printe
boekies yn de Bodleian Library yn Oxford, binne de tsjügen fan it meiinoar
opa.rbeidzjen fan Gysbert en Junius",

Ien fan de nijsgjirrichste stikken ut dy Juniana is de autograef fan Gysbert
syn meast lyrysk lietsic Wobbelke. (Bijlage II).

Dat hänskrift fan Gysbert seIs stelt ûs wol foar problemen. Douwe Kalma
datearret it liet yn de Wytmarsumer tiid, dus tusken 1625 en 1635 3 2 • Krekt
as it liet Ontsleyn' Hert is ek Wobbelke , neffens Kalma yn syn dissertaesje,
"sa yn-Frysk, sa natûrlik, sa siongsum, sa libben fen langst en blydskip,
det hia ut it hert weisongen wêze moatte. Beide binne forkearings-fersen,
beide freegje en ljuentsje om ljeafde. It liket ûnwierskynlik det ien for hwa't
de bifrediging yn de ljeafde kommen is, fen langstme sa sjonge seil".

Dy datearring fan it liet sil wol nimmen bistride wolle. Mar nou is de fra-
. ge: is de autograef ek ut dy tiid, dus skreaun tusken 1625 en 1635, of is dy

ut folIe letter tiid, ut siz mar 1647, doe't Junius it stik papier yn hannen krige?
Ik leau, dat it nimmen slagje sil mei muorrefêste biwizen sien to litten,
hoenear krekt dat fers op dat bledtsje papier sa opskreaun is.

Haantjes ornearret yn syn dissertaesje ut 1929, dat Gysbert it foar Junius
oerskreaun hat om tsiinst to dwaen by syn ûnderwiis yn it Frysk. It bledtsje
is dan sa Iikernöch om 1647 hinne biskreaun33.

Prof. Brouwer dy't it ûntstean fan de autograef to praet bracht hat yn
it Boalsert-nûmer fan It Beaken yn 1955, wol der op ut, dat wij to krijen
hawwe mei de originele, earste redaksje fan it fers, sa't it skreaun is fan de
dichter, yn syn Wytmarsumer tiid dus. Hij sjocht yn de trochhellingen
en forbetteringen in oanwizing fan it sykjen en taesten ûnder it skeppings
proses sels 34.

Brouwer syn opfetting hat hiel wol eigenskip, mar dy fan Haantjes neffens
mij ek wol. Sa't ik al sein haw, ik leau net, dat it mei abs1ute wissichheit
ut to meitsjen is.

Ik sjoch de forklearring fan de trochhellingen en foroaringen hwat oars.
Neffens mij sjogge wij Gysbert hjir oan it oerskriuwen foar Junius fan syn
eigen eksemplaer, wylst er, al dwaende, wer yn syn dream fan it forline
weiwurdt, yn ekstase rekket, fan syn gefoel mei sleept wurdt en sa in öf
skrift makket, dat eins net hielendal folslein is: de op ien nei lêste rigel
is foar it greatste part trochskrast.

Boppedat sjocht it der ut noch yn net kreas ut! It sil fo1 skrassen, al hoe
kreas en fiks de foarste rigel en de earste helte fan de twadde yn it earstoan
ek skreaun binne.

Sa kinne wij dan ek wol bigripe, dat Junius, dy't in knappe tekst hawwe
wol, - in tekst as alle oaren dy't er yn syn samling ûs oerlevere hat -, it
öfskrift fan Gysbert nochris netsjes en dudlik seIs oerskriuwt.
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Dêrbij sla<c}]( er natuerlik op Gysberts foroaringen acht en hij follet de fan
Gysbert t rcchskraste op ien nei lêste rigel wer oan ta de folsleine lingte
fan achttesiir wurdlidden: Paetke mij swiete Tuwt, paetke mij swiete Tuwi,
paetke mij swiete Tuwt. Dat Junius it blêd mei Gysbert syn ûnkreas of
skrift net fuortsmiten hat, kin wêze, om't de efterkant dêrfan noch oan
tekeningen fan Gysbert en fan him sels bifettet, wierskynlik makke bij it
bisprek fan de tekst fan Roemer in Sape, dêr't dat blêd bij ynfoege is. It
plak fan dat blêd mei Gysberts hän yn it bonde1tsje fan Junius wurdt
nammentlik net biskaet fan Wobbelke, mar fan dy oantekeningen op 'e
efterkant, Junius' eigen öfskrift fan Wobbelke sit dan ek fierderop yn dat
bondeltsie.

Fansels kinne wij net ûtslute, dat Junius de autograef ek sûnder dy oante
keningen dochs wol bi warre hawwe soe, ut piëteit foar de man dy't him
Fryske les joech.

Yn de opfetting fan prof. Brouwer lizze der tusken it skriuwen fan dy
oantekeningen op 'e efterkant en it ta stän kommen fan Wobbelke sa liker
noch 15 of 17 jierren. Ik freegje mij of, soe in hänskriftkundige, in grafo
looch, dat ek sjen kinne oan it aerd fan it skrift? Yn elts gefal, ik weagje
in oare fo rklearring.

Neffens mij hat der in oertekst fan Wobbelke west, skreaun yn de Wyt
marsumer tiid. Dy oertekst is net yn de Boalserter ûtjefte fan de Rymlerye
ut 1668 to länne komd en ek net yn hannen fan Junius. Op in dei dat Junius
bij him wie, hat Gysbert him der ta setten in öfskrift foar syn .Jearling' to
meitsjen. Hij set ûtein mei rêstich en kreas de oertekst oer to skriuwen.
Sjoch, hoe de letters fan de earste rigel eptich skreaun binne, goed öfwurke,
net hastich delkwattele. Dan de twadde rigel. Gysbert skriuwt oer:
"Du ljrefste Wobbelke". Sjoch, hoe't hij de namme Wobbelke YJ1 in aar
lettertype skriuwt. Dat is yn de ûtjefte fan 1668, yn de définitive, lettere
fersy, yn skeanprint werjown. Mar as er fan it twadde du, alhiel neffens
de oertekst, de d al skreaun hat, stoppet er. Hij foroaret yn Mijn; trije
kears mijn yn dizze rigel: "Mijn lieefste Wobbelke, Mijn wirdste Wobbelke,
mijn swietste Wobbelke het biste mooi]!"

Hwerom dy foroaring?
En nou wurdt it fansels tige subjektyf. Ik kin neat biwize, mar ik sioch

it sa.
Gysbert dreamt him sa'n 15 of20jiertobek;hij sjocht as yn ekstase Wobbel

ke wer foar him, dêrre en doe yn Wytmarsum. De foreale jongeman dy't hij
doe wie, spriek syn faem op direkte, emosionearde wize oan mei duo "Du
Wobbelke!" Mar dat komt him nou net paslik foar, it is to persoanlik, to
yntym.

Foar Junius oer ûntnimt er oan dy twadde rigel it al to spontane en direkte,
de forealens fan de oertekst, en du wurdt mijn ..

Mar as er dan de twadde strofe oerskriuwt, sjocht er de hiele Junius net
mear. De dream is der wer. As yn ekstase skriuwt er, as ütskroeven, dat
wurdtsje "lek!" Mei in prachtige krol! Ûnforsteurber, faeks dochs hwat
ûnwisser - hwant it is mar net neat as men de forealens fan de jonkheit
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wer op'e nij bilibbet, ek al is it mar as yn in dream - skriuwt er de oertekst
nei, ""ylst de hän dochs hwat trillet en it wurdtsje [iel hwat ûnwis ut "e pinne
komt:" ell in klad yn kreauweljen ûntstiet en op 'e ein fan 'e rigel faeks nou
al it slrapke trochskrast wurdt. Krekt as yn de oertekst skriuwt hij trije
kears lJu: "Du gouden Ingelke, Du gouden Ingelke, Du gouden Ingelke,
Du bist'ijn't hert:"

As Cysbert letter de definitive tekst foar de Boalserter utjefte fan de
Rym Ierre rémakket, is hjir ek Du foroare yn Mijn. Dan hat er hirn sels
wol f'olsein yn 'e macht en nimt er wol öfstán fan syn jonkheit.

Gysbert skriuwt troch, de tredde strofe. Sommige letters binne hwat
minder kreas, minder strak. Trillet de hän, nou't er Wobbelke yn 'e geast
wer f'oar him sjocht?
Yn de firde strofe is dat krekt en allyk.

De fiifte strofe. Hjir sjogge wij, dat Gysbert de oertekst foroaret, nei't
er earst de earste rigel oerskreaun hie.

Dyfoarste rigel bigoun mei in ynterjeksje, it wurdtsje Fij. Prof. Brouwer
lies Sey, mei in e en ij. Dy e stiet der perfoarst net, mar de S dat kin wol.
Fij of Sij dan. Beide komme se as ynterjeksje yn Gysbert syn wurk foar,
mar dan seti mei in e deryn, en dy stiet hjir net. Dêrom häld ik it om de
stavering op Fij, al bliuwt de F in bytsje nuodlik. De rigel wie dan yn de
oertekst: "Fij ljeaf, hoe litste mij ijn lest in quae?"

Prof. Brouwer, en nei him ek Feitsma 35 en Krogman 36, liezen yn pleats
fan hoe it wurd hie, mar de stip dy't boppe it skraste wurdtsje stiet, is dy
fan it letter bijskreaune ütropteken!

Yn dy rigel fan de oertekst bigjint Gysbert to foroarjen. Hoe dat nou
krekt allegearre gien is, witte wij fansels net, dat bliuwt in subjektive ûnder
stelling. Mar as ik op it aerd fan de skrassen acht jow, sjoch ik it sa.

Earst wurdt op 'e ein fan 'e rigellest in foroare yn doeken; in skras troch
dy beide wurden en it bettere wurd dêrboppe. Mar "Fij ljeaf, hoe litste mij
ijn doeken qure?" hat blykber net foldien. Fij ljeaf moat Help ljeafste!
wurde. Dus skriuwt Gysbert Help foaroan de rigel der bij en foeget er de
trije letters fan ste efter it wurd ljeaf yn. Foar it ûtropteken is gjin plak
mear en dat komt dan boppe hoe to stean.
Mar nou hat de rigel ien wurdlid to folIe, älve ynpleats fan tsien: "Help
ljeafste! hoe litste mij ijn doeken qure?"
Dus wurdt hoe skrast en ek it öfkarde Fij. Mar as Gysbert dat docht, gliedt
de pinne to fier troch en de I en de j fan ljeafste wurde ek skrast!

It wurdt in gegriem. Gysbert is ûnder de twang fan de ynspiraesie en yn
syn ekstase ûnwis wurden!

Om it wer kreas en dûdlik to meitsjen skriuwt er de beide wurden Help
ljeafstel mei it ûtropteken op 'e nij foaroan boppe de rigel, set in hael
om se yn to foegjen (dy hael forrint neffens mij minder wis as oars wol)
en skrast nou mei ien lange streek nochris de wurdenHelp Fij ljeafste hoe troch.
Hjir en dêr is de dûbbelde skras neffens mij op it origineel dûdlik to sjen.

Ik stel mij foar, dat Gysbert nou de twadde rigel oerskriuwt, sekuer nef
fens de oertekst: "Paetke mij swiete Toeijt, paetke..."
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Mar as el dan de earste kears it wurd Toeijt mei in 0, e en ij skreaun hat,
en faeks eknoch, nei it skrapke, it wurd paetke nochris, komt it him yn it
sin, dat hij nou aars staverje maat. Net mei in 0, in e en in ij, mar mei u en w.
Dus kom i Ier in skras troch it earste Toeijt, in forwizingsteken derfoar
en ûnder de rigel lofts skriuwt er Tuwt mei in u en in w, sa't er dat blykber
nou stave re hawwe wol.

Dan sk.riuwt er de rigel fierder oer en faeks ek noch de tredde, koarte
slotrigel.

Mar as it wurk dien is, sjocht er ynienen, noch foardat er de beide stipkes
op it lêst e Toeyt set hat, dat er dochs noch wer twakear it wurd Toeijt
stavere ha t neffens de oertekst, dus nou forkeard!

Hwat er dan docht, past hielendal yn myn ûnderstelling: Gysbert is al
oerskriuwerde yn de dream fan it forline rekke. Hij wie wer yn Wytmarsum
en seach Wobbelke wer foar him. Troch dy dream, yn dy ekstase is er tige
spand rekke en faeks ûnwis wurden. Hij skrast net de beide wurdtsjes
Toeiit . . . Toeyt allinnich, mar as yn woede oer syn sleauwens, komt der
ien lange, felle hae1 troch de hiele rigel, bigjinnend bij it al earder troch
skraste earste Toeijt, oant en mei it lêste Toeyt , dat op 'e ein fan 'e rigel
boppe oan stiet. Dat earste Toeiit is nou dûdlik twa kear traehskrast! Dat
is net it wurk fan in rêstich en evenredich syn tekst foroarjende Gysbert.

Sjocht er nou faeks ynienen Junius wer tsjin him oer? Üntwekket er nou,
in bytsje biskamme, as ut syn dream?
Yn elts gefal, sûnder noch to sjen dat syn öfskrift eins ûnfolslein wurden is
mei dy trochskraste rigel, jowt er it stik papier aan syn learling oer.
Letter si1 Junius de tekst foar him seIs wer oerskriuwe, en fols1ein meitsje
mei de oanfolling fan dy mear as foar de helte trochskraste rigel.

Dream en died. De dream is fordwoun, de died is bleaun.
Oan Gysberts dream yn letterlike bitsiutting, aan syn yn ekstase reit sjen,
tankje wij, neffens mij, de mûglikheit ta in rekonstruksje fan de oertekst
fan syn Wobbelke. (Bijlage lIl).

Wij hawwe nou trije redaksjes fan dat lietsje: de rekonstruearre oertekst
ut de Wytmarsumer tiid, tusken 1625 en 1635; de tekst yn de Juniana, dat
wol sizze Gysberts autograef en it öfskrift dat Junius dêrfan makke hat,
beide ut sa likernöch 1647; en as trêdde de definitive tekst yn de Boalserter
ûtjefte fan de Friesche Rymlerye ut 1668.

Gysbert hat dus, nei syn kontakt mei Junius, syn tekst, wis wol de oer
tekst, jitteris biwurke. Dêrbij is ek yn de twadde strofe dat mear direkte
dû foroare yn it minder persoanlike en minder ynlikerhijn. It proses fan it
öfstän skeppen is dus trochgien.

Gysbert syn dream yn figuerlike bitsjutting, syn oertsjüging dat it Frysk
likegoed as it Hollänsk foar eltse utering fan renaissanse-literatuer geskikt
wie, dy dream hat er staljown yn de died fan syn Friesche Rymlerye.
Dêryn fine wij it biwiis, dat it Frysk brükt wurde kin foar lyryske poêzij,
foar siongsume lietsjes, foar sonnetten en foar it brulloftsdicht, foar petearen
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yn :fersfoarm, foar psalmbiriming en proazaforhanneling en ek foar brieven.
Troch de died fan Gysbert Japiks hat dy dream foar ûs foarm krige en is

de Hellänske renaissanse ek yn it Frysk opbloeid. It Frysk dat allinnich
mar in sprutsen tael wie, waerd in skreaune tael, de folslein lykweardige
sust erfan it "Nederduytsch".

De Renaissanse bisköge allinnich de skreaune foarm fan in tael as in
folsleine en folweardige tael, dy't fortsjinne bistudearre en hieltyd mear
"biskaefd" to wurden, ut to groeijen ta it idéale kornmunikaesje middel
foar in folsleine kultuer. De neifolgers fan Gysbert yn de 17de en 18de ieu,
de Althuysens en de dichters en rimers fan brulloftsfers en promoasjedicht ,
oan t VVassenbergh ta, hawwe de brêge boud nei de 19de en 20ste ieu.

Op de founeminten fan Gysbert syn died koe it Frysk bistean bliuwe
en hieltyd wer ta in werberte komme. Sa lang as der Fryske minsken wêze
sille , dy't de Fryske tael as har eigen en eigenste sprake mei krige hawwe,
sil de died fan Gysbert Japiks as in monumint aere perennius, duorsumer
as brüns, de tiid treast wêze. _

"Sijn greatenamme nea in uwz gehuwgnis steart" sizze wij mei de Boal
serter tiidgenoat en lofsjonger fan Gysbert, Meelke Lasis!".
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Bylage l

VIII.

Greate Stalcke;

Dy goe ijn-borste in frjuenlijcke njue dear jon E. my
mey oon-gloerket; kin ick siean in teastie uwtte leste, in
neyst leste, schrieuwinghe fen jon E. ontfinzen. De iin-

5 nige frjuene-njue det 'it, dat jon E. mijn rijmlerye sa fier
boppe fortjens te wirddearret. In al bin ick sa fier naet
buwtte gaey, dat ick 't my wirddigie, (dy my sa naetigh
kin, dat ir naet kinstigs ijn my iz} om fen socken hteg
fleanden gaest, az ick iin jon E. blinckjen sjog for-oon-

10genamme to wirdden, SA iz 't, dat iek my des to haigh
lijcker seyngje, dat ick soek in frjuene bekomd habb'. It
formeyts fen mijn jeld, dy wille fen mijn hert de wollust
fen mijn sinnen, (sa wol dy fUf uwtterlijcke az dy twa
iinnerliicke) wier for ick God tanckie, in bin, blieuw jon

15 tjenner, jon frjuene, jon Stalcke in (mey ien wird) jon

GYSBERT.

Letsel yn onthäd die my forjitten dat selle dat my dy
pin ynne hán joe om to schrieuwen. Ick stjoer den dizze
mey-geande ferssen, for dy Seeuwsche Jiffer, uwt myn

20 äde rymme, hier in dear, by-yen helle; hette nys woe
myn forklomme binne-holle naet uwt lieuwerje. lsse 'er
mey tjienne, dear 's meer behäden. Groetjese fen my, dy
langjet om her rymme-ferssen to be-noazjen. Wol licht
kom ick to Pingster reys to Ljeauwerd, om jon E. to

25 sjean, in mey elck-oorme to petearjen. onder-twissche
d'Allerhregste befelne. Boalsert dy sánde fenne May-tef
blomme-moanne. Cl J I JC LV.

Jiette reyz, jon tjenner, jon frjuene, jon Stalcke,

GYSBERT JAPlCX.

Ut: G.J.W. r, Boalsert 1966. S. 325-326.
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Bylage lIl.

De oertekst fan Wobbelke

Mijn hert dat trillet mij it is nin rooij,
Du ljeafste Wobbelke, du wirdste Wobbelke , du swietste Wobbelke

Het biste mooij!

2

lek fiel oon 't kreauweljen, ljeaf, het mij dert,
Du gouden Ingelke, Du gouden Ingelke, Du gouden Ingelke,

Du bist' ijn 't hert.

3

Ljeaf, 't hert ontfljuecht mij beijd mijn regen trog
Ja 't rint oeijt mij ijn Dij, it tjocht oeijt mij ijn Dij, it ljeapt oeijt mij ijn Dij

As ick dij sjog.

4

lek kin naet wezze fen Dij, swiete Djier
Of iek moot steare ljeaf, Of ick moot steare ljeaf, Of ick moot steare ljeaf

Dat 's inckel wier.

5

Fij ljeaf hoe litste mij ijn lest in qure?
Paetke mij swiete Toeijt, paetke mij swiete Toeijt, paetke mij swiete Toeijt

Of ick bin Das.

********
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NEIPETEAR

Mefr: Simonides: It sil wol 0 sa persoanlik wêze, mar neffens my is der yn
sa'n lesafëesliet net safolle forskil oft jo nou sizze 'myn leafste Wobb elke '
of 'dû Ieifste Wobbelke'. Mooglik dat in frou dat hwat oars oanfielt, mar
dat my Tl Qat op my gjin oare yndruk makke as dat dû.

Tamrnnza: De farianten dy't prof. Galama hjirre nei foaren brocht hat,
binne f'arsels tige nijsgjirrich. It is wol mooglik dat der in lyts bytsje dis
tánsiefcirscil wêze kin tusken dat dû en dat myn; foar dat forskil tusken
objekt en subjekt yn 'e leafde fiel ik yn 'e fierte wol hwat. Ik wol lykwols
op hwa t oarswize, dat ek in mooglikheit is en der miskien noch mear foar sprekt
dat dû ynmyn foroare is. Dy foroaring fan G.J. komt ntl. de fariabiliteit fan it
hiele tersto'n goede (en sa hat er dat faeks ek oanfield), hwant dêrsûndersoe
der 6 x dû yn 'e earste twa strofen stean. Ik kin my foarstelle dat er nei sa 'n 20
jier tocht: dat moat ik foroarje, dat moat fariearre wurde. Miskien dat dat dan
ek yn f'orbän bracht wurde kin mei de idéen fan 'e renaissánsedichters.

Galama: Hwat mefr. Simonides seit oer dat dû en myn is fansels tige
subjektyf Foar my is it hiel hwat oars: dû is folle direkter en ynliker as rnyn .
Ik bliuw by myn miening, dy't natuerlik ek subjektyf is; fansels mei iderien
it oars sien. Tamminga is it wol in bytsie mei my iens, ha ik sa bigrepen.
Hwat er seit oer dat 6 x dû is rekkenkundich folslein wier. Mar hoe maat ik
dan oan mei de definitive tekst fan Wobbelke, dër't 6 x myn stiet? Dat der
in opse tlike foroaring wêze soe omwille fan 'e fariabiliteit, soe wolmoog
lik wêze, mar dêr is Gysbert dan letter fan weromkommen.

Ärhummar: Yn hoefier hat G.J. om syn dream fan de lyk- en folwear
digens fan it Frysk as literatuer-tael to realisearjen in birop dien en d waen
moatten op it Hollánsk en de Hollänske literatuertael fan syn tiid, b.g. yn
'e foarm fan lienoersettingen, lienwurdfoarmingen, ensfh.

Galama: Gysbert hat in dream hawn, neffens my, fan dat folsleine Frysk
en dat hat er stal jown yn syn wurk. Ynhoefier't dat Hollänsk nou ynfloed
op syn tael hawn hat, is foar my ek in fraech, dy't ik noch net oplost ha;
dat soe in hiele stûdzje wêze. It kin wol wêze dat wy in hiel soad ynfloed
fine, as wy it wurk fan Gysbert yngeand bistudearje en lizze nêst it wurk
fan Hollänske dichters dy't er lêzen hat. Der is ek wol op wiisd, dat Gysbert
Hollänske dichters neidichte hat, mar ynhoefier't dy neidichting ûnder yn
floed stien hat fan it taelgebrûk fan it Hollänsk, is op dit stuit net to sizzen.

Breuker: Ik ha in miskien wol nuvere fraech oer de brieven fan G.J. Is
der wolris ûndersyk nei dien oft er de brieven oan Gabbema seIs skreaun
hat of dat Gabbema dy skreaun hat? Fan Gabbema is woi bikend dat er
mear wurk op namme fan oaren ûtjown hat, wylst er seIs de skriuwer wie,
en it is ek wol heel eigenaerdich dat yn syn bûtengewoan greate brieve
samling de brieven fan GJ. net biwarre binne. It soe bêst wêze kinne dat
Gabbema yn dy G.J.-goarre it ta G.J.'s lof rekkene om ek brieven fan him
yn renaissänsestyl öf to printsjen. It soe boppedat ta greate lof fan Gabbema
sels wêze (hwant de brieven geane yn haedsaek oer Gabberna) en dat is
by in figuer as Gabbema in reden om de fraech alteast to stellen.
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Galcina: Dat is fansels in tige nijsgjirrige fraech, dêr't ik sels nea b y stil
stien ha. Ik ha altiten tocht dat de öfprinte brieven fan G.J. sels binne.
Moogäik dat it lêzen fan dy brieven mei dy gedachte fan jo yn 'e achter
holle hvat opsmite kin. Dat de brieven fan Gysbert net biwarre binne
kin fansels ek noch wol oare oarsaken ha. Soe Gabbema yndied de brieven
skreaun ha en sa literair bidroch pleegd ha, dan kinne wy de frisistyk lok
winskj e mei in I 7de-ieuske fryske romanskriu wer fan in roman yn brieven
noch wol. En dat is foar dy tiid dochs wol hiel bitiid.

Mefr. Borsje-Hillebrand: Doe't ik it hánskrift biseach, is my opfallen
dat dy 3 x Wobbelke yn 'e twadde rigel hwat öfwikend skreaun binne. Is
it mei deselde inkt yn it oarspronklike hänskrift skreaun of is dat der
letter tusken set? De lêste e fan Wobbelke is ntl. ek öfwikend. Rat in oar
miskien letter de namme ynfolle?

Galama: Ik leau dat it ienfáldich sa is, dat Gysbert hjir in hiel oar letter
type brûkt hat. Dat die men yn 'e 17de ieu wol mear en de skriuwers hiene
wol 2 of 3 forskillende soarten hänskrift ta har fold waen. It wie ek de bidoe
ling dat hwat yn in oare hän skreaun waerd, letter yn 'e printe ûtjefte ek in
oar lettertype waerd. Yn 'e definitive ûtjefte sjogge wy dit wurd ek skean
printe. Dêrtroch is b.g. ek dy slot-e fan Wobbelke oars. It wurd hoecht
der dus hielen dal net letter tusken skreaun to wêzen. Fan de inkt is my ek
neat o pfallen, dat sjocht men oars gauwernoch.

Mefr. Steenmeiier- Wielenga: Ik woe noch efkes werom komme op it
forskil tusken dû en myn, hwant dat biglint my nou dochs to yntrigearjen.
Krekt oarsom as jo soe ik sizze: dû nimt folle mear öfstän, myn is folIe
ynliker. Sa't ik it my foarstel binne it forskillende stadia: by dû bisiket
de dichter noch har to krijen, by myn hat er har krige. As wy it bisjugge
yn "dream en died", dan seit G.J. yn de died dû, mar yn syn dream myn
en dêrom stiet myn yn 'e tekst.

Galama: Ik bin de lêzing bigoun mei "dream en died". As ik bigoun wie
mei "died en dream" wie ik faeks ek ta jou gefolchtrekking kommen, mar,
hoe persoanlik ek, ik bliuw derby dat dû hiel hwat oars is as myn. Mar ik
ha ek al in pear kear sein: elk is dêr fr ij yn. Ik wit net hwat Gysbert tocht
hat, mar ik leau dat er bidoelde hwat ik der yn lêzen ha.

Mefr. Rienks- Wallinga: G.J. skriuwt dat fers nei sa'n 20 jier oer. Kin it
dan ek sa wêze dat er mei dat dû earst oan in frommiske tocht dat er doe
destiden noch net syn Wobbelke neame koe, mar dat nou allang syn eigen
wurden is dêr't er dan dus net mear dû mar myn foar skriuwe kin?

Hornstra: It liket wol in striid tusken manlju en froulju, hwant ik bin
it folslein mei Prof. Galama iens. Men moat jin foarstelle: in man skriuwt
oan in famke, it is de winsk dat se sines wurdt en dêrorn sprekt hy har oan,
sprekt hy har ta. As er dat fers dan nei safolle jierren oerskriuwt, dan kin
er objektyf konstatearje: dat wie doe myn Wobbelke; dat is dus hiel hwat
oars as de oanspraek mei dû. (Nei öfrin fan de gearkomste hat Hornstra
syn opfetting noch fordûdlike mei de typearring dat neffens him dû de
dialooch oantsjut, en myn de monolooch.)

Jfr. De Bos: Oer de ynlikens fan dû wol ik net oardielje, mar ik ha noch
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in hiel caf idé. Soe it net wêze kinne dat 'myn leafste Wobbelke' en 'rnyn
gouden irgelke' siongsumer wie? 'Wobbelke' is ommers nei in meldij ta
skreaun ; lin de foroaring dêr net mei gearhingje? Yn alle gefallen is dat
myn ne ffeis my yn de 19-ieuske meldij en yn dy fan Reel Slofstra sjong
sumer.

Galarrza: Ik bin it yn safier mei jfr. De Bos iens, dat mei de 19de-ieuske
meldij dêr't wy 'Wobbelke' nou op sjonge, myn better is. Dat soe in kompli
mint wêze foar de komponist. Mar wy moatte net forjitte dat dêrby, en ek
by Sloftra, myn ûtgongspunt is en net dû. Wy kenne de oarspronklike
meld ij neten wy witte dus ek net oft dû dêryn net better klinkt.
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Drs. L. Pietersen (Liouwert)

DE HERREN '70, IN FRYSKE RENAISSANSE?

Wur'de de jierren '70 de bislissende jierren foar de Fryske tael? Muoilik
to siz.zen faeks; in feit is dat krekt yn dizze snuorje har in tal forskynsels
opporreaje dy't foar plak en funksic fan it Frysk fan ûnwittend great bilang
binne. Om it oars to sizzen: yn de 70'er jierren kin men (ynternasionael
en na sionael) in forskaet oan sosiale en politike prosessen waernimme
dy't rr ramt foarmje kinne dêr't de ûtbou fan it Frysk skoan yn past. Oer
dy prosessen wol ik it hawwe.

1. Minderheden oerein

De fjirde wräld, de wráld fan de minderheden, freget de lêste tiid tige
it omtinken. Basken en Katalanen, de lju ut Wales, Skotlän, Bretagne en de
Elzas, Koerden en Fránske Kanadezen, allegearre komme hja yn forset
tsjin de steat dêr't hja diel fan ûtrneitsje. Hja fiele har ekonomysk en kultu
reel tobekset; de steatstael, it steatsbistjûr en it toerisme walse oer har
hinne. Rja wolle net langer sjoen wurde as binnenlänske koloanjes en meitsje
har sterk foar greatere selsstannigens. Yn dat forset spilet de tael faken net
in lytse rol. De foarskreaune ienheitstael is foar harren it symboal fan de
macht fan de steat. Dy't de macht hat, diktearret de tael. De minderheden
wolle yn elts gefal yn de tael harsels wêze, de eigen identiteit bilibje; fandêr
dat harren emansipaesjestriid ek meastal in taelstriid is. It stribjen fan de
Fryske Biweging slût dêr goed op oan.

Ek nasionael is der yn de 70'er jierren hw at foroare. Nederlán wurdt
konfrontearre mei greate mindertallen binnen har eigen grinzen. Sa'n 600.000
minsken fan net-Nederlänsk kornöf wlhje tusken ûs: gastarbeiders, Suri
namers en Molukkers. Hja meitsje hast 5% fan ûs bifolking ut. Soks jowt

.spanningen, freget oanpassing yn ûnderwiis en bistjûr. It probleem fan min
derheden wurdt in sosiael, ekonomysk en polityk probleem. De kommuni
kaesjemedia mjitte dat ut foar in breed publyk. Regear en parlemint kinne
der net mear om hinne, hja wurde ferge op in stánpunt. Molukkers soargje
boppedat troch har militante optreden dat Den Haech it net mear by lippe
tsjinst allinne litte kin: de eangst foar ûntspoaringen fan minderheden soarget
foar in aar klimaet. It bigryp foar de posysje Fan mindertallen wurdt dêr
troch yn wêzen öftwongen; maetregels kinne net ûtbliuwe.

It is dit klimaet dêr't in part fan ek oer Fryslän ûtstrielet. Der komt in
krom bigryp, der libbet in bytsje eangst foar rellen, der folgje sa stadichoan
in tal maetregels. Koartsein: der is (hoe smel dan ek) in basis foar ûtbou
fan de Fryske winsken.

2. Groeifilosofy oantaest

. De 70'er jierren hawwe ûs leard dat it ut wêze moat mei in ûnbiroaide
groei. Wy sille ûs hwat biheine moatte, oars wurdt it aensens in kwestje
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fan oert.iben. De filosofy fan it almar greater en mear (produsearje en konsu
mearje) vurdt oantaest. Der sil in tokoart oan grounstoffen komme, de
forsmossrgng fan it milieu nimt hieltiten mear ta, der is stagnaesje yn it
ekonorrayjke, tanimmende wurkleazens, en noch mear burokrasy troch
tanimmerde sintralisaesje. Dit alles makket dat men bigjint to twifeljen
oan de wearde fan de groei- en foarûtgongstradysje. Skaelforgreating komt
yn 'e k iif to stean. It gefolch is in nij omtinken foar it lytse forbän en it
natuerlik formidden. Aksjegroepen sette har yn foar lytsskaligens, kultureel
forskaer en it bilibjen fan de eigen identiteit. Oerheden bisinne har op
desintra.lisaesie omdat lytsere ienheden better oer to sjen binne en faeks
ek better 10 bistjûren.

It is lang net utsletten dat lytse mienskippen lykas de provinsje Fryslán
troch d izze tendinzen nije känsen krije. It is ek net ûnmooglik dat lytse
talen lykas it Frysk hjirtroch in better utsjoch op emansipaesje krije. As
it lytse forbän en it natuerlik formidden weardefoller wurde, dan sil ek
de tael fan de lytse mienskip faeks oan wearde winne kinne. As de foarût
gongsfil osofy yn 'e kiif komt to stean, dan is it net ünmooglik dat ek de
status fan it medium en it symboal fan dy foarûtgong (de standerttael)
oantaest wurdt. It sil dûdlik wêze dat de winsken fan de Fryske Biweging
wûndere moai yn sa'n ramt passe.

Hoe siocht it sosiael-ekonomysk bistel fan Fryslän op koarte termyn
der ut? Wy hoege de kommende jierren gjin revolusionaire forskouwingen
to forwachtsjen (Zoon 1978). Gjin ûnbidige groei fan de stêdden, giin
ymport fan hûnderttûzenen Hollanners, gjin mammoet-bidriuwen, neat
fan dat alles. Foar wurk moatte wy it fral hawwe fan ûtbou fan bistearide
bidriuwen en fan de sprieding fan rykstsjinsten. Foar it Frysk is sa'n ünt
jowing net ûngaedlik. It jowt de provinsiale oerheit en de Fryske Biweging
tink mear mooglikheden om oarder op (Fryske) saken to stellen as by in
yngripender wiziging yn ûs bistel. Hja hawwe der nou de hannen al fol
oan om in Frysker Fryslän tichterby to bringen, in greate ymport fan oars
taligen soe harren opjefte gans dreger meitsje, dat sprekt foar himsels.

Hat it Frysk ek in funksje by it kréearjen fan mear wurkgelegenheit?
Dy funksje hat de ta el nou al min of mear. Der binne yn de 7ü'er jierren
al hiel hwat minsken dy't troch ûs twatalige sitewaesje wurk foun hawwe:
ûnderwizers, bigelieders, printers, wittenskippers, radio- en kranteminsken,
ensfh. Twataligens bitsjut yndied ekstra kosten, mar it häldt ek mear
wurk yn. As it ryk ûs as kompensaesje foar it (foar in part) mislearjen fan
de sprieding fan rykstsjinsten nouris wurk oanbiede woe yn de twatalige
sektor, dan soe dat in lytse lift foar de provinsje wêze kinne. In utopy?
Mooglik, mar it realisearjen fan echte twataligens is tinkt my, bygelyks
yn de ûnderwiis- en"tsiinstesektor, wol goed foar hûnderten ekstra arbeids
plakken. Der wurdt de lêste tiid wakker redendield oer it kréearjen fan
wurk yn de net-kommersiële, yn de saneamde kwartaire sektor. Wolnou,
yn dizze sektor soene gáns Frysktaligen emploai fine kinne. In Frysker
Fryslän hat forlet fan har.
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3. Des.inralisaesje

In lJitingst foar it bihäld en de ûntjowing fan de Fryske tael en kultuer
is sûn<ler mis in krêftich provinsiael bistjür, tarist mei mear foech as oant
nou ta.. Iïèrta is it nedich dat tal fan lanlike taken dy't op de regio bitrutsen
binne nei de provinsie tageane. Den Haech häldt him de lêste tiid al dwaende
mei de provinsjes-nije-styl, de boarger sil tiehter by it bistjür brocht wurde
moatte. De legere organen wurde de rêchbonke fan de demokrasy neamd
omdat hjir de problemen spylje dy't ûs allegearre direkt reitsje. Yn it ramt
fan de demokratisearring en de emansipaesje fan it individu past dêrom in
polityk fan desintralisaesje.

It wurdt de heechste tiid dat dizze stellingen earnstich nommen wurde
omdat oan de oare kant de oerheitsynfloed de kommende jierren tanimme
silo Saks as gefolch fan de minder fleurige ekonomyske sitewaesje yn üs
län: neigeraden der minder to forpartsjen falt sil de omparter de doelmjit
tigens ommers skerper yn 'e gaten hälde (it hifkjen fan ynvestearringen,
oerheitsbydragen en subsydzjes; de problemen fan romtlike oardering,
milieu en energyfoarsjenning; dat alles sil in tanimmende burokratisearring
yn 'e hän wurkje) (Van Rijn 1978). En dêrmei in fierdere glêdstrikerij: gelyk
meitsj e hwat üngelyk is.

Krekt nou dus sille de provinsjes op 'e slach passe moatte. Wy meije
lykwols oannimme dat dat hwat optheden foarbakt wurdt yn Den Haech
de provinsjes yndied mear earmslach jaen sil. Fryslán sil dat nedich hawwe
ek, wol hja in taelpolityk fiere kinne. Yn sa'n taelpolityk sil men de tael
net as in apart steand elemint bisjen moatte, mar as diel fan it hiele maet
skip lik en kulturele barren. In planologysk bilied bgl, kin in greate ynfloed
op de takomst fan it Frysk hawwe. Oars sein: ekonomyske en planologyske
üntjowingen binne likegoed middels yn de taelpolityk as kulturele en tael
kundige. Sjoch nei it foarbyld fan de doarpen. It nije provinsiale bilied wol
mear as foarhinne rekken hälde mei de Fryske identiteit. Dat bitsjut om
tinken foar binammen ek de doarpen, hwant, seit it provinsiael bistjür:
libbenskrêftige doarpen hälde de Fryske identiteit oerein. De Fryske tael
kultuer hat syn woartels ommer fral op it plattelán, yn 'e lytsskalige mien
skip.

It provinsiael bistjür sil (fral ek yn it ramt fan it realisearjen fan in eigen
regionale identiteit yn it nije bilied) it Frysk erkenne moatte as in greatheit
mei eigen rjochten. Lykas dat de lêste jierren bart mei it milieu. It milieu is
in ránnebitingst wurden foar romtlike oardering en ekonomy. Sa sil ek it
Frysk yn de totale bistjürlik-politike oanpak hieltiten meispylje moatte.
Desintralisaesje fan rykstaken nei de provinsic ta sil sa'n oanpak makliker
meitsje kinne.

4. Taelstriid as sosiale striid

Oerheden kin ne hiel nuver mei talen omspringe. Meastal brûke hja har
macht forkeard. De foarby lden lizze foar it opkrijen. It forplicht stellen fan
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it Afrika crsk op de negerskoallen yn Soweto rop in tal jierren lyn gans
forset of'. De jongerein sjocht de Afrikaners en harren Afrikaenske tael
en kultu er as symboal fan macht en ûnderdrukking. Franco liet yn syn
gloarietiid de Baskyske opskriften fan de grêfstiennen helje en lei it near
op it brDken fan dy tae1. It binne twa foarbylden fan tael as machtsyntru
mint. Tae] jowt macht en slût macht ût, tael jowt ûnderwiiskánsen en
makket se ûnmooglik. It is gjin wûnder dat machthabbers hast altiten in
ienheitstael binend oplizze, sa'n tael jowt ommers häld op it halden en
dragen (propaganda, ûnderwiis, yndoktrinaesje komme better ta har rjo cht
as alle y nwenners ien tael bihearskje; de ienheitstael wurdt forplicht steld
foar oerh.eitsfunksjes).

Sa'n t aelpolityk hat as gefolch dat de oare talen ûnderwurdearre wurde.
Hwa't de hearskjende tael, dat is de tael fan de hearskers, net ta syn fol
dwaen h at, praet net biskaefd, is net biskaefd. Dy minsken wurde mei har
tael yn ..e hoeke set. De legere sosiale formiddens mei har öfwikend tael
gebrûk, en de sprekkers fan minderheitstalen binne hjirtroch fral dupearre.
Hja fiele har twadderangsboargers en wurde as sadanich bihannele. De lêste
tiid wurdt it lykwols dizze groepen hieltiten dûdliker hoe't ûs taelmaet
skip pij yn elkoar sit en hoc't dy yn har neidiel wurket. It hearskjende tael
patroan jowt foardielen oan bipaelde groepen, fral oan de hegere milieus
omdat dy har tael macht, ynfloed, status en heger lean biedt. Hja bigjinne
yn to sjen dat har sosiale striid net los stiet fan har taelgebrûk. Har sosiale
striid wurdt teffens in taelstriid en oarsom. Taelstriid dus as sosiale striid,
in striid faar de gewoane man (de tael fan de minderheden is ommers fral
de tael fan de arbeidersklassen) en in striid tsjin de machthabbers en de
hegere milieus. It is dûdlik dat sa'n kriich hiel aerdich past yn it ramt fan
de emansipaesje fan de arbeider (ynspraek, meibislisse, biwust meitsie
fan eigen talinten en fan eigen tael). Ek de arbeider moat him üntjaen
kinne, mar dan ek yn en mei syn eigen tael, hwant in minske bistiet yn syn
tae1.

It sosiale aspekt oan de taelstriid is yn de 7ü'er jierren ek yn Fryslän nei
foaren kommen. It diskriminearjend effekt wurdt dudliker. De wichtichste
sosiael-ekonomyske domeinen yn Fryslän binne ommers yn hannen fan
Nederlänskpratenden; it Nederlänsk fral is de tael fan de machthabbers.
It is de tael fan de maetskiplike hegerein, de soasiael swakkeren hantearje
binammen it Frysk (fan de arbeiders praet 5% Nederlánsk yn 'e hüs, de oaren
binne Fryskpraters en dialektsprekkers).

Dat taelstriid ek in sosiale striid is, wurdt yn Fryslän oant nou ta allinne
mar op papier ûtfochten. Hoe hawwe bgl. fakbounen en politike partijen
op dizze nije diminsje yn de taelstriid (de sosiale kant) reagearre? Ik soe
sizze, fan harren is noch gjin inkele wêzentlike bijdrage kommen. Hja binne
faeks ek to unifoarmistysk opset, tofolIe fanût it Hollänske sintrum wei.
Mear talen as ien sae ris ûnderstek oan harren wurk dwaen kinne, de ienheit
yn gefaer bringe, of faeks de arbeiders öfhälde fan de riasionale klassestriid.
Nou wurdt it de fakbounen en de politike partijen ek net sa maklik makke
om ta in strategy yn de taelstriid to kommen omdat yn it foarste plak yn
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de Fryske stêdden in greate dialektsprekkende arbeidersklasse bistiet èn
omd at yn it swakkere ein fan de mienskip net allinne arbeiders sitte, mar
ek ly tse selsstannigen bgl,

Hoe dan ek, it giet yn de sosiale taelstriid dochs om de lytse man, dy't
Frysl< praet en sûnder dat eigene maetskiplik desoriëntearre is (Bouma
1978). Sosiale emansipaesje hat mei tael to krijen. Oars sein: it giet ûs hjoed
dedei net mear allinne om it biháld fan de tael yn de Fryske striid, it giet
binarnnen ek om de eigen identiteit (men is, hwat men praet) en it wol
wèze n fan de minsken dy't dy tael brûke. Dus fral ek om de legere milieus,
de kánsearmen.

s. Underwiis en tael

Yri de linguistyk is jierrenlang de tael sjoen as in isolearre systeem fan
tekens, los fan it formidden dêr't dy tael yn brûkt waerd. Sosiale faktoaren
waerden bûten spul set. Yn de sosiolinguistyk (opkommen yn de sechstiger
jierren) krije krekt dizze faktoaren ekstra omtinken. Yn dy 6ü'er jierren
waerd de tael ûntdutsen as in hiel wichtich ynstrumint ta sosiale en ekono
myske foarûtgong, allinne dejinge dy't de standerttael goed bihearske, koe
klimrne op de maetskiplike ljedder.
Negerbern. bern fan arbeiders en bern ut minderhedengroepen koene dat net,
hja hiene in oar taelgebrûk, hja hiene in milieuhandicap, brûkten gjin goeije
tael, hiene in taelefterstän, ja sels in tokoartsjittend (deficiënt) taelformogen
(sa't de saneamde "deficiënty-theory" forkundige). Taelkompensaesje
waerd doe it biedwurd, de efterbleaunen moasten holpen wurde. Botte
suksesfol wie dy opset net, sa die bliken, en al ridlik gau kamen der bi
swieren tsjin de kompensaesjeprogramma's sels, mar fral ek tsjin it ûtgongs
punt. De oanhingers fan de "differenty-theory" sizze: der is yndied forskil
(differinsje) yn taelgebrûk tusken de forskillende sosiale milieus, mar de
ûnderskate talen binne funksioneel lykweardich. Der is gjin sprake fan
taelearmoede of taelefterstän by de bern ut de legere formiddens of by
de bern fan minderheden, harren taelsysteem is allinne oars, mar wis net
ynferieur. It probleem is lykwols dat it ûnderwiis fundearre is op de tael
fan de middengroepen en de hegere milieus (op de standerttael dus). De
oplossing fan de swierrichheden fan arbeidersbern en bern fan minder
heden is net taelkompensaesje, mar mear omtinken yn it ûnderwiis foar
it eigen taelsysteem fan dy bern.

Boppeneamde, fral yn de Angelsaksyske ünderwiiswráld fierde diskusjes,
dêr't de klam yn lein waerd op de sintrale rol fan de tael yn it ûnderwiis
èn op de ynfloed fan it sosiale formidden op it taelgebrûk, krigen fral yn
de 7ü'er jierren ek yn Nederlän greate bilangstelling. Polityk Nederlán
siet midden yn de emansipaesjeweach, de minsken yn efterstánsitewaesjes
moasten sa mooglik ut de nederklits wei. Der kaem ek hjirre ekstra om
tinken foar bern mei in oar taelsysteem, lykas bern ut de legere formiddens
en bern fan gastarbeiders.
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Foar Fryslän hat dit alles net sûnder bilang west. Der wiene nije argu
minten om ek it Fryskpratende bern as Fryskprater serieus to nimmen yn
it ündervvia En om it bern seIs èn om it ynstänhälden fan in taelku1tuer.
It troch .it Nederlänske parlemint nommen prinsipebislût om it Frysk f'or
plichte yn 10 fieren op de legere skoallen hat wis to meitsjen mei de vn ter
nasionale en nasionale bilangstelling foar eigen tael en eigen ku1tuer fan
sosiale en politike minderheitsgroepen.

Stipe dus foar ûs tael as ûnderwiismedium fan bûten de provinsje (witten
skiplik en polityk), stipe ek troch eigen ûndersiik. Wijnstra .koe yn 1976
oantoane dilt fan hûs ût Frysktalige bern dy't yn de earste trije learjierren
ûnder forskillende kondysjes les krije (ientalige of twatalige skoalle), oan 'e
ein fan i t tredde jier inoarren net folIe ûntrinne yn de skriftlike bihearsking
fan it N ederlänsk. Ek wie der gjin forskil tusken de Fryske skoallen en
skoallen u t lt Utrechtse weidegebiet. Praktysk gjin neidielen forboun dus oan
it twatalich ûnderwiis, wol foardielen: it learen fan it lêzen en it skriuwen
fan it Frysk. (Wijnstra, 1976).

Ut it forslach fan it forfolchûndersiik dat yn 1978 ûtbrocht waerd, blykt
dat ek yri de sechsde klas de risse1taten fan bern fan ien- en twatalige skoal
len en fan de Utrechtse bern hwat de skriftlike bihearsking fan it Nederlänsk
oanbilanget, net folIe forskille. Wijnstra konkludearret: "In Friesland is het
mogelijk om verschillende wegen te volgen (ééntalige school, tweetalige
school) om een gelijk nivo van schoolsukses te bereiken". (Wijnstra, 1978).
De tsjinstanners fan ûnderwiis yn it Frysk is dêrmei in argumint ("us bern
hawwe sa'n skea fan it Frysk") ut hannen slein.

6. Oerheit en tael
..

Us maetskippij freget hie1titen mear kommunikative feardichheden.
Wy moatte alderhande formulieren ynfolje, bilêstingteksten lëze, forkiezings
oproppen bigripe, de wei witte yn spoarboekjes en telefoangids. Foarhinne
wie it foldwaende dat in. part fan ûs bifolking dy feardichheden hie (fral
de hegerein), hjoed-de-dei moat e1tsenien meidwaen. En wy rneije oan
nimme dat dit proses noch fierder trochset, fral ek omdat binammen de
oerheithieltiten mear bislach lizze sil op ûs dwaen en litten. Der stiet ûs
yn de takomst mear oerheitsynfloed to wachtsjen, sels by desintralisaesje,
wy wiisden dêr al op. Tagelyk sil lykwols it forlet fan de boargers om hwat
mear mei to kedizen yn saken fan bistjûr en bilied tanimme. It is dûdlik
dat hjirtroch de kontakten tusken bistjûr en boarger mannichfáldiger en
yntensiver wurde sille yn de kommende jierren.

Fral yn de 70'er jierren is de greate rol dy't de tael spilet yn it kontakt
tusken oerheit en boarger nei foaren kommen. De oerheit bringt har boad
skip ommers yn tael oer. Polityk bidriuwe en -bilied ûtoefenje binne troch
tael bihearske prosessen. De oerheit bistjûrt middels it sprutsen en skreaune
wurd. It liket in fanselssprekkende saek dat sa'n oerheit dan ek soarget
foar in effektive kommunikaesje mei de bistjûrden. It boadskip moat om
mers oerkomme. De lêste jierren docht lykwols blik en dat it boadskip
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hiele:lldal net oerkomt, dat it taelgebrûk fan de oerheit hielendal net by
draechtta de sprieding fan ynsjoch en kennis.

Po arf'ryslän sit der noch in oare kant oan dizze saek. It is net allinne it
heecladnvcnde, archayske, amtlike taelgebrûk dat de boargers kopskou
rnakleef de measte minsken hantearje yn dizze provinsje ek noch in oare
tael a..s it Nederlánsk. Soks moat konsekwinsjes ha. De oerheit kin har op it
stik fan de tael gjin neutrale rol mear oanmjitte, de boargers hawwe rjocht
op forsteanbere ta el. Dat bitsjut foar Fryslán dat it iepenbier bistj ür net
langer near as in bolwurk fan it Nederlánsk fungearje moat. Oars sein:
it Frys] moat in funksje krije yn alle uteringen fan de oerheit dy't op 'e
eigen ynwenners rjochte binne.

Dizze stelling bigjint sa njonkelytsen hannen en fuotten to krije n. Dit
jier bgl hat in provinsiale kommisje rapport ütbrocht oer it Frysk yn it
offlsiële forkear (Tusken Rapport 1978). Hja hat in foarûntwerp fan wet
makke foar it Frysk yn it offisiële en yn it rjochtsforkear, hja makket
har sterk foar in taelwet mei dêryn de opdracht foar ryk, provinsje en
gemeenten om in taelbiliedsplan op to stellen. De plannen binne goed.
De réaksies fan de gemeenten op dizze utstellen meitsje lykwols dudlik
hokker greate kleau der noch leit tusken plannemakkers en ütfierders. Bilied
meitsje en bilied ûtfiere binne troch tael bihearske prosessen, jawis, mar it sil
kenlik tiid fergje om dat oan de ûnderskate oerheden dûdlik to meitsjen. Hün
derten jierren fan Nederlänsktalige amtnerij misse har utwurking net.

Der stiet in sin yn it neamde rapport dy't de sitewaesje fan de 70'er
jierren hiel aerdich typearret: "de boarger moat folslein frij wêze yn de
kar fan de tael". Safier hat de Fryske Biweging it yn ûs jierren dus al brocht
dat in oerheitskommisje soks delskriuwt. Dy frije kar stiet lykwols folslein
bûten de realiteit. Der is ommers hielendal gjin sprake fan in frije kar tusken
it Frysk en it Nederlänsk. It Nederlänsk is de tael fan de oerheit, fan de
foarütgong, fan it materiële nut. De ekonomyske twang fan it Nederlänsk
makket in frije karûnmooglik. Der falt oant nou ta net folIe to kiezen.
Allinne de liu mei in sosiael- en finansieel ûnöfhinklike status èn de lju
mei in hiele sterke taelwil hoege net ûnder it Nederlánske taeljok troch.
De trochsné boarger hat dy frijheit net: geastlik net en materieel net.

7. Oerheit, folkstael, kultuertael

Amtners yn tsjinst fan de oerheit hawwe in nuveraerdige fariant fan it
Nederlänsk ûntwikkele. It hat ek in namme krige, men sprekt fan "Ambtoe",
oaren hálde it op "Burokraats". Der binne gans Iju dy't net sa ynnommen
binne mei dizze tael, fral yn de 70'er jierren kaem yn it ramt fan it demo
kratisearringsproses it forset op gong: Amtners en ek politisi moatte in
forsteanbere tael hantearje, ek it gewoane folk hat rjocht op bigryplike
tae1. Keamerfoarsitter Vondeling kaem yn it gewear en joech in tal stilis
tyske advizen: ienfäldige wurdkar en sinsbou. Ek oan. de tekststruktuer
wie wol hwat to dwaen: thema's yn logyske folchoarder, typografyske
helpmiddels brûke.
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De taeel an de oerheit háldt de sprieding fan kennis tsjin, sa wurdt or
nearre. 11 aelgebrûk is heechdravend (nim allinne de oerfloed oan archaïs
men mar": .de minister is voornemens telken jare aandacht te schenken aan
de wijzigin~en die laatstelijk te dier zake bij wet zijn vastgesteld" en tink
fierder oande drege wurden en oan de omhael fan wurden). Mar der binne
mear lekket en brekken oan de oerheitstael: it is sa ûnpersoanlik, juridyske
krekrens giet troch foar dudlikens, en objektyf forwurdt ta politike foar
sichtigens. Fierder wurdt it Burokraats oanwreaun dat it konflikten wei
wurket (stanpunten wurde forswakke troch ferbale dizenichheit, it saneam
de ynsnijen fan problemen) en dat it tofolle öfstän skept, krekt lykas
foarhinne \t Latyn (de bihearsker is yn in sterkere posysje) (Vervoorn
1977).

Hwat kinne wy hjir nou ut leare foar it Frysk, nou't dizze tael ek op it
punt stiet om de oerheden as medium to tsjinjen? Binne wy yn in bifoar
rjochte posysje omdat wy efteroan komme? Mei oare wurden: binne wy it
Burokraats treast? Romein hat de wet fan de remmende foarsprong ûtfoun.
It háldt yn dat gebieten mei in lege ûntwikkeling in preemje op achterlikens
krije omdat hja in fase oerslaen kinne. Foar it Frysk as bistjûrstael bitsjut
dat op syn minst it tichter oankrûpen fan de folkstael (nijfoarmingen h wat
simpeler ~ it stelterige derût). Wy hawwe ommers sa'n amtlike erfenis net,
wy soene foarbliuwe kinne.

Wy sil1e dus sykje moatte nei Fryske foarmen foar amtlike en juridyske
bigripen. Oars rinne wy it gefaer dat amtners en spesialisten seIs oan it
forfryskjen slagge en dan ut it Hollänsk wei de ynslipe foarkar foar in hwat
eptich-djûr-öfstannelik taelgebrûk oerdrage op it Frysk. My tinkt dat soks
foar fral de mindere man fatael wêze soe, it omgongsfrysk háldt nou noch
in stik y ntimiteit, gemoedlikens en eigens yn, it formele Frysk, soe for
frjemdzje nd wurkje. Ek foar formeel Frysk soene wy dus tichter by de
folkstael bliuwe moatte. Ik herhelje dat wy op dit stuit yn in gunstige
posysje sitte. Us "standert" leit sa heech net as de ABN-noarm: wy hawwe
yn it Frysk al in goed forskaet fan dialektysk en sosiael kleure taelgebrûk,
dat elkenien hast sûnder mear as wikseljild oannimt. It Frysk is yn riedseale
en by it offisium noch net ynstitusionalisearre, wy hawwe nou noch de
mooglikheden om in posysje tusken folkstael en kultuertael yn to nimmen.

Tusken folkstael en kultuertael; de fraech is fansels: hwêrearne tusken
de deistige omgongstael en de salonfersy fan it Frysk (it Biwegingsfrysk)
moat de noarm fêststeld wurde? Wy sille dochs wol ófkoertse wolle op in
goede, geve en hwat rike tael by it sykjen nei in echte, itige noarm foar it
standertfrysk foar it gebrûk yn bistjür en skoalle. Wy wolle ek dat de boarger
syn bistjûrders bigrypt. Hat in noarm dy't .to fier öfstiet fan it deistige
Frysk folle sin? Krije wy dan faeks net deselde sitewaesje as mei it ABN
dêr't de gewoane man oer it generael gjin hänwetter oan hat, seIs net nei
op syn minst acht jier ûnderwiis yn dy tael? Om it oars to sizzen: Hat de
Fryske Biweging it gewoane folk oant nou ta to min háldfêst jown omdat
har taelnoarm droegen wurdt troch in lytse klub yntellektuëlen? Keart sok
elitair taelgebrük de emansipaesje fan it Frysk en fan de Fries faeks op?
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My tinh, op soksoarte fan fragen moat dochs meikoarten in andert k ornrne.
Ik soe a.s bûtensteander de kearnfraech foar de 70'er en folgjende jierren sa
form uleare wolle: Hoe komme wy ta in ABF dat as identifikaesjesymboal
foar clegewoane man tsjinje kin?

8. Histearyske weach

In forskynsel dat net sûnder bitsjutting is foar it Frysk, is de greate
bilangstelling foar de skiednis. Rounom en sûnder ophálden wurde tal fan
histo arrske feiten bitocht mei de dêrby bihearrende festiviteiten, redes,
ûtjef'ten. Doarp en stêd yn hiele Nederlän dogge dêroan mei. Yn Fryslán
is it net oars. Hjir is it binammen ek de Fryske Akademy dy't ünder mear
yn har boeken oan de skiednis in dominearjende rol takent . Soks is net
allinrie Of to mjitten oan de ûtjeften dy't per definysje ûnder de rubryk skied
nis falIe, mar fral oan de greate klam dy't yn boeken oer taelkunde, sosiale
geografy, sosiale ekonomy, ensfh. op de histoaryske kanten lein wurdt.
Der is mear: De feestlikheden fan dizze ynstelling yn '78 steane ek yn it
teken fan de histoarje. Mar ek bûten it Akademy-formidden is it omtinken
foar de skiednis opfallend, yn de Frisistyk bgl. (Sjölin die sels in oprop
oan de Frisistyk om net yn it histoaryske hingjen to bliuwen). Us Fryske
wittenskipspriis, neamd nei Dr. J oast Halbertsma, giet nei skiedkundigen.
De histoaryske weach stoppet lykwols net by de wittenskip. Yn it each
rinnend bgl. is de oandacht dy't ûs deiblêdden oan histoaryske feiten jowe
en it ekstra omtinken dy't ûtjeften op histoarysk gebiet krije.

By dy greate bilangstelling dy't de redaksjes fan ûs kranten foar de skiednis
hawwe, wol ik eefkes stilstean. It wie my (en ek oaren trouwens) al jierren
lang opfallen hoe't op bgl. de Fryske pagina fan de Ljouwerter Krante
(sneonsedysje) de histoarie bloeit. Wie dat samar in yndruk fan my? Om
dêr efter to kommen ha ik dy side in jier lang folge (july 1977 oant july
1978). Der binne sa'n 15 gebieten dy't op dy pagina oan 'e oarder komme
(skiednis, taelkunde, literatuer, minderheden, folkskunde, biology, ensfh.).
Rekkenkundich sjoen soe dus oan de skiednis 6.5% fan de romte takorn
me, mar lit üs ynskiklik wêze en meitsje der 13% fan omdat der nochal
hwat oanbod oan histoarysk materiael is. Hwat wiene de feiten lykwols?
De skiednis krige 51% fan de romte taparte, in hiele opfallende saek! (Foar
hwa't ynteressearre is yn it taelgebrûk op dy pagina: 40% wie yn it Neder
länsk skreaun.)

Bitinkingen, histoaryske ûtjeften, de leafde foar it forline fan de krante
redaksjes, soks ûntstiet net samar, it klimaet lient him dêrfoar. It Fryske
folk is sûnder mis ynteressearre yn dy saken, allinne de hieltiten nije titels
en de forkeapsifers fan boeken oer skiednis wize dêr al op. Tink fierder
oan de nuveraerdige, moai greate Fryske folksgroep dy't ûnder de namme
"sneuper" troch it libben giet. Noch in oare fingerwizing: de NOS die yn
1978 ûndersiik nei de ynteressegebieten fan de Friezen. Fan de 50 neamde
gebieten kaem (nei ûnder mear natuer en pleatslike sport) de skiednis fan
Fryslän op it fiifte plak. Dat seit nochal hwat.

102



It Fry sk kin yn sa'n histoarysk klimaet wol ta har rjocht komme. As de
minsken har iepen stelle foar it forline, niget hawwe oan it komaf fan
harsels eIl fan oare Friezen, bigjinne to sykjen nei eat dat bliuwt, dan stjitte
hja Jakera elc op de tael as weardefol, bliuwend en binend elemint. It op 'e
nije ünttäekcen fan it forline, faeks as in soarte fan häldfêst en tsjinwicht
yn in ûn r'êstige tiid, jowt grif nije perspektiven oan in tael dy't sa sterk mei
dat forli rie forboun is. (Dat ik seIs fan bitinken bin dat der mear romte
komme maat foar in oarssoartich tinken en ûndersiik as krekt it histoaryske,
binamme n omdat de Fryske taelsitewaesje fan nou en fan de takomst dêr
sa'n driuwend forIet fan hat, docht hjir minder ta de saek).

9. Gevel-Frysk

Ierlán is in nijsgjirrich gebiet foar de taelsosiolooch. De oerheit bisiket
it Iersk fan de ûndergong to rêdden, it Ierske folk häldt har oan it Ingelsk
as omgo.ngstael. It Iersk is earder steatssaek as folkssaek. En sa krijt men
dan de riuvere sitewaesje dat bgl. strjitte- en plaknammen, autobusopskrif
ten, ensfh. Iersktalich binne, wylst de plysjeman en de bussjofeur it Iersk
mar amper of hielendal net machtich binne.

Yn Fryslán leit de taelsitewaesje fansels hiel oars, mar dochs is hjir ek wol
in bytsje in tendins nei gevel-Frysk of fasade-Frysk. Wy bigjinne ûs ge
bouwen en ynstellingen ek op to sieren mei moaije Fryske nammen, wylst
efter de gevels in typysk Hollänskt-talich) ynterieur skûlet. It is wol apart
fansels om in Frysk Orkest, in Frysk Universitair Füns, in Frysk Anti-Fak
siste Komité en in hiele rist Fryske nammen to hawwen op oerheitsge
bouwen, skoallen en doarpshuzen. In Fryske advertinsje fan in bankyn
stelling, in drankfabryk of in greatwinkelbidriuw docht it ek hiel, aerdich.
Wy binne der bliid mei, yn Biwegingsformiddens wurdt der somtiden mei
tankberens oer praet (sa yn 'e trant fan: "Dat hawwe wy dan dochs mar
birikt, hjir en dêr kin men al gevels yn de goeije kleur ûntdekke. Der binne
skilders dy't it goed mei üs foar hawwe"). Under de kunstskilders fynt
men sokken ek. Hja komme sa ut en troch del ut Den Haech en siere de boel
hjir hwat op. Wy helje harren yn as wiene it in soarte fan moderne Maecenas
sen en krüpe har op 'e lije side. Wy hälde dêrby mar al to faken ûnderdanich
de hän op en binne bliid mei in kwaste ferve. It sil dûdlik wêze dat ik dit in
biskamsurne saek fyn, it forklearret in soad fan ûs ynwettere identiteit.
Hwat dat oanbilanget hawwe de 70'er jierren ûs lykwols in hiele protte
leard. De troch my biskreaune sosiale en politike prosessen ut dizzejierren haw
we üs biwuster makke fan ûs dochten en mooglikheden. Wy kinne hwat mear
ûssels bliuwe. Nea hat der tinkt my dêrom in tiid west gunstiger om to siedzjen.

Wy sille dêrby fansels omraken omtinken jaen moatte oan hwat der efter
dy gevels bard. Hwant seIs al soene wy in oerheit hawwe dy't al ûs gevels
wol opsiere wol (de Ierske sitewaesje), as de bifolking net meiwurket, net in
biskate "taelwil" opbringt, hellet it allegearre net safolle ut. In positive
hälding fan it folk tsjin de bidrige tael oer is dan ek in bitingst foar it slagjen
fan in taelpolityk, Mar ek dat is op himsels net foldwaende.
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Der is yn Fryslän de lêste jierren grif in gunstiger opstelling foar it Frysk
oer, jt brûken fan it Frysk wurdt sa njonkenlytsen in mear fanselssprekkende
saek, der is alteast minder argewaesje oer. Soks is in goede saek f oar de
Frys1<e Biweging, mar dy foroaring yn de hálding foar it Frysk oei háldt
noch net yn dat der dêrtroch ek in foroaring yn it aktuele (tael-)gedrach
komrrie silo Hälding (attitude) en werklik gedrach binne net daliks deselde
dingen.

In foarbyld: 72% fan de Ieren sei yn 1976 dat in echte Ier net tsjin it
Iersk wêze kin en 39% wie fan bitinken dat it Iersk wer oplibje moat. Lyk
wols , nar in lytse 4% brûkt it Iersk frekwint. In oar foarbyld: trije fjirde
fan de Nederlanners sei by in lanlike enkête dat hja tige, tige soarch hiene
oer us milieu. Is der lykwols by de Nederlanners wierliken sprake fan in
milieu-freonlik gedrach? De autoforkeap is heger as ea tofoaren, fosfaet
hä1dende waskmiddels dogge it hiel goed, it energyforbrûk nimt amper
of, enslh. Milieu-biwust hanneljen sil faeks min of to mear öftwongen wurde
moatte, Op it tige mei fordrach brûken fan wetter, gas en stroom sil in
preernje jown wurde moatte, hwa't gjin auto hat si! koarting hawwe rnoatte
op it iepenbier forfier, sa is wolris ûtsteld. Soksoarte fan bileanningen soene
grif h.elpe, alteast dat tinkt my.

It is dûdlik dat in "attitude" net in direkte ynfloed op it gedrach hoecht
to hawwen. Greate parten fan it Fryske folk binne yn de rin fan de jierren
min ofte mear woun foar de Fryske saek, hja steane der minder öfwizend
foaro er; soks bitsjut lykwols noch net, ik wiisde dêr al op, dat dy foroare
halding daliks resultearret yn in taelgedrach dat dêrmei oerienstimt. Dêrta
is mear nedich, nammentlik in wiziging fan de sitewaesje en wol ien dy't
likegoed de foroare opiny as it gedrach ûnderstreket. Düdliker sein: men
moat de Fryskpratenden yn in sitewaesje bringe dy't foar harren fan bilang
is. It Frysk moat in funksje hawwe, men moat der ek yn materieel opsicht
hwat mei dwaen kinne, men moat deroan fortsjinje kinne. Deftiger sein:
it folk moat aensens ek yn har memmetael in biskaet sosiael-ekonomysk
perspektyf hawwe. En dat kin as twataligens foar tal fan funksjes yn de
takomst in eask wurdt (oerheitsfunksjes, banen by it ûnderwiis en bigelie
dingstsjinsten, yn de tsjerken, by de kranten, yn foarmings-, maetskiplik
en jongereinwurk en faeks ek yn de fierdere takomst by it bidriuwslibben).
Der binne de lêste tiid genoch foarbylden ut it bûtenlán bikind dêr't ut
bliken docht dat twataligens in pré is.

Safier binne wy noch net. Wy sitte yn Fryslán tangele mei in "konflikt"
tusken de bilangen en de idiology. De taelideology skriuwt in bipaeld
gedrach foar (safolle mooglik Frysk brûke), mar dy ideology strykt measten
tiids net mei de bilangen (materiële foardielen). Yn de 70'er jierren fral is
it bisef kommen dat it de taek fan oerheit en Fryske Biweging is om de tael
ideology en de bilangen mear op elkoar of to stimmen. It sil dûdlik wêze
dat soks in mànske opjefte is. Der sil forset komme fan sawol Friezen as
net-Friezen.
Dochs sil it moatte. It Frysk moat in funksje hawwe, in kommunikative,
mar fral ek in materieel-nuttigen-ien. Wy sille mei op set sin de fraech nei
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Frysk, ne mear Frysk stipelearje moatte ; aars sein: it ferlet fan Frysk
maat biwltst makke en oproppen wurde. De oerheit nimt dêrby de foar
stap, hj a kin easken stelle, dy fraech forgreatsje.

Dat is linkt my it kearpunt en it kearnpunt fan de 70'er jierren: renaissan
se fan it: Frysk bitsjut sosialisaesje fan de fraech.
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K. Boelens (Ljouwert)

TAELPLANNEN

Yn dil artikel sil it earst gean oer hwat taelplanning is Cl). Omaris bigjint
in taelplanning mei in polityk bislut en der sil oer de tarieding fan sa'n bislût
ek hwat sein wurde (2). Nei't it bislût [allen is, moat de taelkundige utwur
king f'oroarge wurde troch spesialisten, bgl, it sykjen om gaedlike staverings
alternativen of it opstellen fan in rige nijfoarmingen foar moderne bigrippen
(3). Dy soarch foar it korpus fan de tael is al net sa maklik. Mar folIe wich
tiger en ek folIe swierder is it ûnder de minsken bringen fan sa'n stavering
of nijfoarming (4).
Dat ynfieren fan sa'n taelfornijing forrint lang net gelyk op alle taeldo
meinen (5). Foar de skoalle leit it bgl. hiel oars as by de massamedia. It
ünderwiis, mei dêrby rekkene de foarming bûten skoalforbán, fortsjinnet
by üs apart omtinken (6).
Ta bi slût sil oan 'e oarder komme it forbän tusken taelplannen en oare
planning foar Fryslän (7).
It doel fan dizze sawn paragrafen is:
- mei hwat théory better sicht to krijen op üs taelsituaesje;
- troch foarbylden yngeander en kréativer aksje to bifoarderjen;
- oan to jaen dat taelplanning gjin sin hat as dy net lykweardich opnommen

wurdt yn oare planning.

1. Hwat is taelplanning?

Yn de literatuer wurdt Einar Haugen oanwiisd as de man dy't it wurd
"taelplanning" yn 1959 it earst brûkt hat. Mar hysels seit dat er it wer
fan Uriël Weinreich hat, ut 1957. It wurd is dus sa'n tweintich jier äld.
Noch fierstento jong om nou al yn de taelwittenskip in krekt omskreaune
ynhäld to hawwen, dër't elkenien it mei iens is. Likegoed is der nou sa
njonkelytsen in definysje opsteld dy't wol algemien oansprekt en dêr't
ek Einar Haugen him graech by oanslüt. Taelplannen binne dêmeffens
offisieel bikrêftige aktiviteiten oangeande taelproblemen. "Governmentally
authorized activity with the respect to language problems" 1.

It giet dus oer taelproblemen, dêr't hwat oan dien wurde sil, en wol troch
of ut namme fan de oerheit. Oer elk fan de trije karakteristiken in pear
wurden.

In taelprobleem libbet. It is net optocht, mar it byt jin yn 'e eagcn. It
leit net foar altyd fêst, mar it forskout : de standerttael yn Israël stie earst
ûnder de Sefardyske ynfloed fan de äldere Westerske Joaden, doe kaem
it Modern Sprutsen Hebrieusk mei klam op ûntjowing en technyk en nou
is it Algemien Israëlysk it idéael mei wer mear algemien Semitysk taeleigen.

Taelproblemen binne maetskiplike problemen en hja foroarje mei dy
mienskip. Taelplanning komt fuort ut it forIet om in oplossing to finen,
seit Einar Haugen 2. Guon minsken moatte der foar stean wolle. Ben Yehuda
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praet m euvn frou en syn bern Hebrieusk: nei 2000 jier is dat foar it earst
wer hU5li.ke omgongstael. Ivar Aasen makket in kultuertael, it Nij-Noarsk.
Harmen Sïtstra set him ta in stavering, dy't neffens goed romantysk resept
"werom. get nei de woartels". Ben Yehuda syn mythe bliuwt weardefol,
ek al Wl-lrde oare persoanen foar it histoaryske proses wol sa wichtich neamd.
It Nij-N oask fan nou blykt folIe mear fordeenske as syn skepper en skriuwer
tocht 0 f bidoeld hie. By alle staveringsfestiviteiten fan 'e lêste jierren hat
nimmen hrn mear biroppen op Harmen Sytstra. It kin net sûnder fjûr
oansetters, mar de maetskiplike bitingsten biskiede oer it al of net slagjen
fan sa'n taelplan. Wenlik is it sa dat de plannemakker oanfiele moat, h wat
it folk - biwust of ûnbiwust - wol. Deselde Einar Haugen konstatearret
dan ek dat taelplanning de evaluaesje of it hifkjen wêze moat fan in tael
foroaring ("evaluation of linguistic change"). By him hat taelplanning mear
fan in kunst as fan in wittenskip. Hy forliket it mei polityk, dêr't it faeks
ek in ûridsrdiel fan is en by beide giet it dan om de kunst fan it birikbere.
Dy't hirn mei taelplanning dwaende häldt, moar oanfiele hwat der yn 'e
mienskip libbet, hy moat meiride op de golftoppen, dy't der oankomme
en dêrmei op syn doel ta stjûre. Sa'n profeet-plannernakker moat goed
foar eagen hálde dat it folk yn syn deistich libben freget om düdlike tael
forhäldirigen en dêr moat er op ynspylje. It plan moat fêstichheit ynhälde
en wissichheit jaen. Dan kin it op koarter of langer termyn oanslaen.

Taelplanning hoecht net allinne ut to wêzen op foroaringen, it kin ek om
it bihäld fan in taelsituaesje gean. "Hands of from English Pidgin" is in kreet,
dy't wol yn it gehoar leit, sa neigeraden. Taelplanning slacht dus alderearst
op in libben taelprobleem. It moat dêrfoar de aktiviteiten opstelIe, de plan
nen klear ha. Dat is it fors kil mei taelsoarch of "Sprachpflege". De Deenske
Taelkornrnisje (Sprognaevnet) hat as taek om de taelûntjowing fan it Deensk
by to hälden, om dêr ynformaesje oer to jaen en dêr lieding oan to jaen.
Neffens The Language Planning Newsletter fan febrewaris 1978 wurde
der wol 6500 fragen jiers biandere, mar komt der fan inisiativen nimme
net folIe op 'e hispel. Dat oaren dit seiskip de "Deenske Wurdkommisje"
neame, soe der op wize dat hjir de planning syn gerak net kriget en dat
it wurk dat hjir forset wurdt, net falt ûnder üs definysje fan taelplanning.
Plannen moatte mei sin en düdlik rjochte wêze op situaesjes yn 'e takomst
en net allinne mar loslitten yn it fakuum. Dat häldt fansels hyn-ofte-nei
net yn dat de fersoarging fan jins tael en de help fan oaren dêrby, lykas
yn it Neder1änske blêd "Onze Taal" of yn in Fryske rubryk "Op 'e tael
helling" minder wichtich of noch sterker net perfoarst nedich wêze soe.
Der wol allinne mei sein wurde, dat it net heart ta it bigryp taelplanning,
sa't dat hjirboppe biskreaun is.

It plannen meitsjen häldt noch hwat yn: it iene plan mei net yn striid
wêze mei it oare, oars binne it losse gedachten, dy't net yn in yntegrale
planning sitte. Yntlike kearen al hat it regear sein, dat it de Fryske tael
en taelkultuer op syn noed nimt (it bilied is der wier-wier op rjochte "de
eigenheid van de Friese taal en taalkultuur te waarborgen", Rapport Van
Ommen 3. Yn 1977 freegje de eksamenkommisjes foar de akten Frysk
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leger en middelber ûnderwiis om it Frysk dat al fiertael is fan de eksamens,
ek brûke to meijen foar de diploma's en de wurdearring, it forslach ynbi
grepen. Prinsipiëel gjin sprût nijs: de álde AFUK- en de Fryske-Akademy
akten wiene Frysk en dy jilde nou noch fan rykswege. Sinten koste it prak
tysk net. It paste yn it bilied. Ofwiisd troch de Minister. Hwerom? Sjoch
h'n, dan moast it ek foar de akten Fránsk, Dütsk, Ingelsk, Spaensk, en sa.
It regearingsbilied wurdt der dan, op syn Frysk sein, net dûdliker op. En
dat is dan noch binnen itselde Ministearje fan Underwiis, dat by oare gele
genheden wol dûdliker fan wegen kommen is. It is it safolste biwiis, dat wy
yn Nederlän ta binne oan in grounwetswiziging, dêr't it bigjinsel fan twa
taligens foar Fryslän dûdliker yn fêstlein wurdt. Dêr heart by de ûtwurking
yn in Taelwet foar Fryslän en dan - mar net earder - binne wy of fan it
tiid- en jildforgriemende gesanger dat elke nije amtner wer fan neat wit,
ynwurke wurde moat en dan wer forfongen wurdt troch in nije farao, dy't
Jozef net kend hat. Taelplanning moat yntegrael wêze. Forkear en wetter
steat moat net troch syn dieden of wegeringen dwers tsjin alle wu.rk fan
Underwiis of CRM yn gean.

De tredde karakteristyk fan taelplanning wie, dat it ûtgie fan "in offisiële
ynstänsje of dat dy der achter stie. Taelplanning is sa'n slimme saek, sil it
goede fortuten dwaen, en it grypt sa dûdlik yn op it folksbistean, dat allinne
in offisiële ynstänsje it oan kin en de forantwurding ha moat.

Yn 'e literatuer wurdt der wol forskil makke tusken de taelplanning by
jonge steaten, lykas Yndonesië en Tanzania en dy yn de äldere Westerske
steaten. De jonge lannen binne dêmeffens op it skeppen fan in nasionael
bisef üt, it foarmjen fan in identiteit dy't ûtgiet fan de steat. Yn Yndo
nesië is de jonge Bahasa Indonesia rykstael wurden, wylst bgl. it J avaensk
fiertael is fan tsientallen miljoenen en al fan 800 of skriftlik oerlevere is.
Yn Tanzania is it Swahili fan hannelstael ûtdijd ta steats- en ûnderwiistael.
Soks wurdt dan in politike oanpak neamd (Neustupny, 1974: policy ap
proach)", Dêrfoaroer soe de kultivearring as ûtgongspunt by Westerske
Steaten stean. It liket mear in fors kil yn graed as in wêzentlik forskil. By
de jonge steaten wurdt it mear in skeppen fan it nasionael bisef; yn Wes
terske lannen wie dat bisef der al, mar it wurdt troch taelplanning bisterke.
By alle taelplanning is in offisiëel, in polityk bislût de basis. It Nij-Noarsk
kriget pas de guit nei de polityk bisjoen linkse resolûsje fan 1885: "It regear
wurdt frege to dwaen hwat nedich is om de Noarske Folkstael as skoalle
en amtlike tael yn 't lyk to bringen mei de wenstige boeke- en skriuwtael"
(Haugen, 1966). Fan to foaren wie it Nij-Noarsk boartersguod foar dichters
en taellju, nou waerd it it part fan it mooglike. Hokker Fryske moasje
soe hjir bypasse? Dy fan Boorsma, ein 1977 dy't mei algemiene stimmen
oannommen is? .Provlnslale Steaten fan Fryslán, yn gearkomste byinoar
op tiisdei 20 desimber 1977 achtsje it needsaeklik en logysk dat, nei de

forplichting fan it fak Frysk yn it leger ûnderwiis, ek it Frysk yn it fuortset
ûnderwiis, as forplicht fak, syn plak ha moat" (kursivearring fan de Steaten).
,;Der moat in offisiëel staveringsbislût komme foar de skoallen". Dat seit
Cheim Rabin foar Israël. De Bilingual Education Act fan 1968 hat yn it great
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gefolgen. bwn foar de Foriene Steaten. Yn dit forbán is it in pluspunt dat
ek by uS it Rapport-Sinnerna yn 'e praktyk utgien is fan it regearingsbislut
dat it F'ryik hjir forplichte wurde soe op de legere skoallen. Oan it bigjin
fan alle t::aelplanning stiet in bislissing, en dat is in politikenien.

2. Hoe k ont it bislût ta stán?

Sa'n bislut komt fansels net ut 'e loft fallen. Dat moat taret wurde troch
it garjen fan feiten en troch it oarderjen fan dy feiten yn in tal alternative
konsepteen.

Dat kin it wurk wêze fan spesiale ynstituten. Taellju, sosiolinguisten
kinne as technisi helpe by dit stadium fan de seleksje. It soe maklik wêze
as hja d êrbv ûtgean koene fan in gaedlike taelplanningstheory, mar dy is
der (noch) net. Der hat in hiele goede kans west op dy theoryfoarming,
doe't der In International Research Plan for Language Planning Processes
opset is. Feiten ut Yndonesië, India, Sweden en Israël soene garre en forlike
wurde. En dêrûtwei koenen algemien jildige of fruchtbere rjochtlinen de oan
setten jaen foar in theory. It greate plan is hingjen bleaun en hwat der
oan ark ynkommen is, leit yn Jeruzalem yn net of min tagonklike rapporten.
Dat ek de technisi moatte sels omsjen. Sille hja meigean mei in theoretikus
as Tauli, dy't as earste doel stelt: tael moat klear en düdlik wêze, ekono
mysk, estetysk en elastysk? 1. Of sille hja Tauli allinne stean litte en giet
it har alderearst om tael as in hánsum stik ark? Op 't heden nou 't kommu
nikaesje der sa swier ynwaecht, liket it der wol op dat men redsum tael
gebrûk as doel goed foar eagen hálde moat. Mar oaren sille dêr - ek wer mei
rjocht - daelk oerhinne falle, dat tael folle mear is as in middel. It is in
stik fan jins wêzen en dêr kin men net sa mar yn omfykje of it byslypje
lykas in s tik ark.

Nim o an dat men it oer doel en funksje fan tael sahwat iens is. Dan kom
me de greate praktyske fragen, dy't net allinne taeltheoretysk of taelkundich
to bianderjen binne. It leit yn de aerd fan taelplanning, dat it skriftlik
taelgebrük earder oan 'e oarder komt as it praten. Haugen 2 wiist der op dat
it skrift in brêge slacht oer tiid en romte, boppedat is it skriftbyld mear
bliuwend, sa flechtich net as it praet, dat oan plak en ûre boun is. Ut it
skriuwen wei kin dan bisocht wurde om op de kode fan it praten ynfloed
to krijen.

Nou in stap fierder fan it bigryp tael öf. As de rol fan de Akademy's yn
de plannen foar it Arabysk tusken 1945 en 1965 neigien wurdt, foara1
yn Egypte, Syrië en Irak, dan docht bliken dat tradysjonalisme of moder
nisaesje biskiedend binne. Dy 't foar it K1assyk Arabysk binne, wolle gjin
foroaring, net yn skrift, yn spraeklear, yn wurdskat noch yn terminology.
Oaren, en hja binne oan it oanwinnen, seit Salih J. Altoma 5, ha forIet fan
regionale noarmen, dy't oanslute by de folkstael en foar it ûnderwiis
sykje om ienfáldige foarmen. Sokke greate forskillen binnen de tael, dy't
wenliken ûtrinne op in diglossia, ha wy net, mar ek by ûs telt it stribjen
nei autentisiteit, nei Fryskens likegoed as it forIet fan moderne maklik
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kenbere faktermen foar riedslid of boer. Dat is dan in konflikt yn it eigen
taelformidden. Mar taelplanning bringt ek per definysje striid mei de bûte
wacht, mei de oaren. Haugen joech syn forneamd boek oer de Noarske taelta
starmen net om 'e nocht de titel (oerset) mei fan "Taelkonflikt en taelplanning".

De taeltechnisi moatte der rekken mei hálde: dêr't it Frysk wint, moat
it Nederlänsk in takke tobek, sa is dat nou ien kear. En dan is it foar lis
boppedat noch in soartgelyk gefal as mei it Jiddysk. It Dûtsk is foar it
Jiddysk walris it bisibbe taelmodelom jin by oan to sluten en tagelyk ek
psychologysk it antimodel om jin fûl tsjin of to setten. Wy bin ne taelkun
dich tige bisibbe oan it Nederlänsk en yn ûs sosiale en politike fonnidden
dêr moatte ek -gjin ûnnoadige swierrichheden en skiedingen komme. Oan de
oare kant stiet it jinsels bliuwen as eask. Tusken Wyt-Russysk en Russysk moat
der ek sa'n wikselwurking wêze. By it forlykjen fan it Frysk en it Nederlànsk
is der ha st folsleine oerienkomst op it gebiet fan de sinsbou, dat soks sil
gjin swierrichheden bringe. De ûtspraek is sa hiel oars as it Nederlänsk,
dat it forskil elke sprekker wol dûdlik is. Mar by de wurdskat spiele de
ynternasionalismen en de hollánismen oer üs Frysk hinne. De ynternasio
nalismen binne net de aldernoedliksten, mar by de hollänismen, dan sitte
wy mei üs taelplanning wol foargoed yn de gefarezöne.

De taeltechnikus moat yn syn advizen hjir goed om tinke, likegoed as
dat er him biriede moat oer de fraech oft de nije taelstandert aenst strak
fêst lizze moat of dat der rek yn bliuwt. De sljuchtwei forsteanberens en
de ienheit fan tael en fan stavering binne in great bisit fan de mienskip,
mar ek de frijheit fan de skriuwer mei sines ha. Al moat de skriuwer him
sels oerwinne en de stêd fan de literaire anarchy yn eigen formidden bi
singelje en sljuchtsje, Allinne as it Frysk him as offisiële tael häldt oan
fêste noarmen sil der sprake wêze kinne fan in normale funksje yn bgl.
skoalle, tsjerke, administraesje en foar oar ynstitusioneel gebrûk. Doe't
jierren forlyn yn Frysk en Frij myn "buotter" raend wie ta "bûter" wie
ik hagels, mar likegoed hat de redaksje fan doedestiids gelyk hawn. Yn de
orthografy komt it krekter as yn de orthoëpy of ûtspraek, seit Dahlstedt 6).
In oplossing is ek bûten Fryslán gauris: ien skriftbyld en romte yn de
mounlinge werjefte dêrfan.

By de seleksje fan de feiten en by it gearstallen fan forlykbere, ûtfierbere
en konsistente alternativen telle al de neamde faktoaren mei en hja wage
der op syn minst like swier yn as de taelkundige. De technikus hoecht
net to bislissen oft it hjir Frankryk efternei giet, mei syn offisiële sanksjes
op ûn-Fränsk taelgebrûk, op "franglais". Mar hy moat it forskynsel wol
neame en hjirnjonken sette dat de noarm foar it Ingelsk yn hannen lei
fan de wurdboekmakkers as Samuel Johnson en fan Noach Webster as
privé persoanen. As wurdboekmakkers yn it Nederlánsk ha wy ek Van Dale
by de hán. It griene boekje mei de alderûngelokkichste talitten- en foar
karstavering, dat triuwe wy yn gedachten sa fier mûglik fuort. Dat griene
boekje is in pracht fan in foarbyld , hoe't taelplanning net moat. It folk
freget om dûdlike tael. Allinne oan in düdlik byld kin it syn positive tael
hal ding ophingje.

110



EinlirJlgs en to'n lêsten is it dan oan de bislissing, oan de kodifikaesje ta.
It nimrrJLell fan de suver taelkundige bislissingen, bgl. oer wurdskat en styl,
nou dat fait wol ta, dêrby kin by ûs yn Fryslán winlik mear fan oanwizings
en rioclrtlhen as fan foarskriften praet wurde. De bûten-taelkundige bislis
singen oer taelgebrûk foar ûnderwiis en amtlike saken, dy binne slim. De
heal-taelkundige lykas dy oer stavering en ûtspraek lizze dêr, hwat it tal
en it gevvicrt fan 'e swierrichheden bitreft, tusken yn 7.

Is der hvat to foarspellen oer it slagjen of mislearjen fan sokke bisluten?
Atatürk lut yn Turkije it Europeeske skrift der troch krige, mar syn iverjen
foar in Tirkske wurdskat is dearoun op de hûnderten fan ynslûpsels ti t it
Arabysk ell it Perzysk. Is it skriftlik taelgebrûk makliker to regeljen as it
mounling? Kin men dan fia it skriftlik net ta it mounling komme? Dy't
bislisse maat, kin wol hwat leare ut John MacNamara syn forslach fan sukses
en mislearjen by de Ierske taelbiweging". Ien fan de slimme dingen dêr,
seit er, is dat de autoriteiten bislissingen nommen ha, sûnder krekt to witten
hwat it folk yn al syn forskaet woe, mar foaral moat har oanrekkene wurde,
dat hja bisluten namen, sûnder dat fêstlein wie, hwat de doelen op koarter
of langer termyn wiene, hwannear en op groun hwerfan't neitiid de fierder
geande bislissingen falIe soene oer ophálden of trochsetten. Nei it bislût
lieten hj a de ûtfierders yn 'e modder omskaeije. As de lju dy't de bislissingen
nimrne, gjill klear byld foar eagen hawn ha, dan sprekt it fansels dat soks ek
by de û twurking fan de bisluten trochwurket. Yn Ierlán giet it forhael fan
in jonkje dat yn de winkel om boadskippen freget. De winkelman kriget
yn 'e rekken, dat er wol hwat Iersk kin fan skoalle en freget: Hwerom seist
it dan net yn it Iersk? It jonkje tinkt oan al de forhearlike Ierske teksten
op skoalle en seit fornuvere: Is Iersk dan om to praten?

Efkes in fraech: Ha de Steaten fan Fryslän wenlik wol hwat fêstlein oer
de ûtfiering fan har Staveringsbislut 1976?

3. De soarch foar it taelkorpus

Nei it offisiële prinsipebislût komt de ûtfiering, Dêrby komme twa, faeks
wol trije stadia oan de oarder.

Earst de ûtwurking nei de taelkant. De soarch foar it korpus fan de tael,
sa't Heinz Kloss dat neamt. Yn guon larmen moat der in hiele nije standert
tael makke wurde. De Filippinen waerden yn 1946 frij en sûnt fiere hja
dêr de fjirde july as de Filippynsk-Amerikaenske Freonskips Dei. Fan dy
freonskip is der oerbleaun dat it Ingelsk noch altiten offisiële tael is. De
offisiële stikken wurde yn it Ingelsk skreaun en as it nedich achte wurdt,
oerset yn it Filipino. Dat Filipino is ek offisiële tael, krekt lyk as it Spaensk.
Mar fan dy trije is it Filipino de iennige dy't de status fan nasionale tael hat.
Mei dat Filipino leit it fierder ek net sa maklik: de Iju yn 'e haedstêd Manilla,
3 fan de 30 miljoen Filipiners, praetten en prate Tagalog. Dat soe dan
neffens Europeesk foarbyld model stean kinne foar de nasionale tael. Mar
dêr wiene de net- Tagalogsprekkers fûl op tsjin, hja woene ek net iens meigean,
doe't op Tagalog in oar etiket plakt waerd. Nou stipet it regear dan in
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nasianale tael, it Filipino, dat ek de net-Tagalogsprekkers yn 'e miette komt.
kenia lat ek sa'n trije-tale-formidden mei stamtael-Swahili-Ingelsk.

Sokke swierrichheden ha wy hjir net: it Frysk bistiet en Waling Dykstra
en syn opfolgers ha der yn har wurdboeken in heap oan ta dien, dat wy
in taelnoarm foar it Frysk krigen ha. De opset fan it Great Frysk Wurdboek
is net noarmearjend, mar biskriuwend. Fansels moat dat Great Frysk
Wurdboek der wol komme, mar foar de taelplanning is der forlet fan
noarrnearring. Sa is J.W. Zanterna op 't heden dwaende mei in nij Frysk
Nede rlinsk en Nederlänsk-Frysk hänwurdboek. Dat is aenst direkt ne
dich ûnder de minsken. Tagelyk soene der ek taellju oan 'e gong moat
te mei wurdfjilden op guon gebieten, dër't bgl. ûnderwiis en bistjür
forle t fan ha. By kursussen Frysk foar doelgroepen moatte de gearstal
Iers werom gripe kinne op in foarrie fan geef en brûkber 'Frysk, Dër
moat te taellju foar biskikber wêze en sokken kinne dan ek de losse
taelfragen fan it publyk bianderje. Fragen oer niie stavering sille der
yn de earste jierren fan ûnwissens by 't soad komme. In oanwizing
foar de Steaten om nei it staveringsbislût ek foar de staveringsynfiering
noed to stean. Dy fragen ut it fjild wei soene de taellju oanwizings jaen
kinne hwer't op 't heden de oast sit. Dan dûke der op syn minst twa pro
blemen op: dat fan de nijfoarmingen enit oersetten.

Nijfoarmingen binne der nochal hwat nedich, sil in omgongstae1 ta kul
tuertael u tdije. Der wurdt skat (Jan Knappert, ts. Linguistics dec. 1964,
S. 84) dat it Hindi, in wräldtael yn opkomst en it Hebrieusk sa'n 300.000
nijfoarmingen ha. Wy soene ûs oanslute kinne by talen ut de Sub-Sahara
dêr't 10 oant (op syn heechst) 30.000 nijfoarmingen genöch achte wurde.
It tal hinget fansels mei of fan de greatens fan de taelmienskip. To'n earsten
is der dus foar de Fryske taellju wol oanslach. By de nijfoarmingen is der
mar ien eask: se moatte oanslaen. Dêr is bgl. yn Israël ûnderfining mei op
dien. Aenst by it praten oer it oaneigenjen en it ynfieren komme wy der op
werom. Elke nijfoarming moat yn it taelgehoar en it taefgefoel neist it
bikende wurd ut de oare tael lizze. En dat stekt 0 sa nau, ek mei it oer
bringen of oersetten.

De doeltae1 by it oersetten moat ek wier de tael wêze fan dy't oansprutsen
wurdt, mounling of skriftlik. En dan kinne der al swierrichheden genöch
komme, ek by gewoane biwende gebrûkswurden. Nida 9 jowt fan oersetten in
aerdich foarbyld: as Jezus de blynberne it ljocht yn 'e eagen wer jowt, dan
warskegje de Fariséers de man dy't nou sjen kin. Dat der dan yn Joh. 9 : 24
stiet "low God de eare ", dat is in formulier dêr't getugen mei ûnder eed
set wurde. It doel is dus: Tink der om, stiest foar God, sprek de wierheit!
Fansels slacht men dan de nije Fryske bibeloersetting der op nei. Hwat
stiet dêr? "Moast God de eare jaan". De diskusje dêroer kin hjir net fuort
set wurde. As in passend formidden kin oanret wurde de mei rjocht wiid
fomeamde ynstjûrde-stikkenkolom fan de Ljouwerter Krante. Hjir is it
wol fan bilang hwat Nida en Wonderly 10, beide tûke taelkundigen en al
jierren foarmannen by bibeloersettingen, sizze oer oersetten yn regionale
talen. Dat kin fortuten dwaen as de regio kultureel fitael is en as de groep
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himsels 11ei identifisearret mei de greatere steatsmienskip. Hja sjogge wol
kansen toar "the linguistically proud Frisians", de Friezen dy't greatsk
binne op lar tael. Oersette dus yn Fryslän. Hwa moat dat op alderhanne
gebiet dwen? Yn Wales ha se by greatere kantoaren en bidriuwen ien
as mear oersetters yn tsiinst.

Salang"! de terminology noch net fêst leit, is dat hwat noedlik foar ûs,
Yn Fryslan soe der op 't heden in heap to sizzen wêze foar ien as mear
oersetters, dy't tagelyk as taelkundigen meidogge yn it wurk dat hjirboppe
neamd is: yn in groep fan faklju foar it tael-korpus. Dy faklju moatte ûnder
inoar har fragen en fynsten direkt ûtwikselje kinne. In foarbyld: foar it oan
learen fan in tael is it Ingelske wurd .Janguage acquisition" al gewoan, en
yn it Ne derIánsk komt it wurd "taalverwerving" der yn. Soe yn it Frysk
"taelwinning" net kinne? Wy ha al lánwinning, oanwinne is noch in hansum
en brûkb er wurd. As dat wurd der wol op troch kin, dan freget de dûdlikens
foar de t aelgebrûker, dat itselde wurd ek brûkber is foar in selde soarte fan
bigryp yn hiel oare domeinen. "Winningskosten" soene dan as "verwervings
kosten" in goede kans krije. It nije korpus fan de tael moat trochsichtige
wurden j aen en dy wurden moatte foar de sprekker ek dudlik gearhingje.
In hiel o are kwestje is fansels oft al dy taellju dy't wy neamden dan ek ut
deselde pot of troch deselde baes bitelle wurde moatte. Bidriuwen en ynstel
lingen soene oersetterstiid hiere kinne, dan bleau it foardiel dat sa'n groep
spesialisten better rjochting jaen koe by it tarieden fan de bisluten en it
ûtwurkje n dêrfan foar it taelkorpus.

4. Under de rninsken

Mei in goede opset foar dat taelkorpus is it noch net klear. Dav moatte
de fornijingen noch ûnder de minsken brocht wurde. As hja har dy fornij
ingen oaneigenje, dan sille dy koertsforoaringen fan in greate groep tael
gebrûkers liede ta in foroaring fan de tael.

It akseptearjen troch de mienskip, dat hat nochal hwat yn. Soe dat láns
de reedlike wei fan riddenearjen kinne? Haugen (1966) tinkt fan net. Elk
bisykjen om rasioneel ynsicht ta to passen op taelproblemen, sil nei alle
gedachten oprinne tsjin in mänske muorre fan foaroardielen. Hwannear
wurdt in fornijing oernommen? As dy fornijing de sprekker of brûker
helpt foar syn seisrespekt en him tastiet om hearlik mei to dwaen oan de
(gefoels)utering yn syn groepslibben. Gjin regels en foarskriften alderearst.
It Ingelsk hat nea in taelakademy hawn. Mar de wurdboeken fan Johnson
en Webster stienen by Ingelsken thûs wol tusken de bibel en it etiketteboek.
Haugen seit, dat ek Dante, Chaucer en Luther, modellen joegen, gjin regels.
It giet binammen om de halding fan de sprekker. As de taelplanner ynfloed
kriget op de oare syn taelhälding, dan is er al oer de muorre fan forset hinne.

Hwat is nou winlik sa'n hälding? Pietersen 11 neamt it in réens fan 'e
geast en fan 'e senuwen foar guon saken en problemen oer. En dat iepen
stean hat dan in kennis-kant, de minske hat weet fan syn motiven, en in
gefoelskant. Sa'n halding liket net sa maklik to mjitten, mar ek wer by
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Pietersen sil elk genoch foarbylden fine, dat it metten wurde kin. In aerdige
technyk dêrfoar is de "Matched guise", de forklaeijerstechnyk soe men
sizz e kinne. Yn Kanada waerd immen dy't goed twatalich wie, frege om
in l ngelske en in Fränske tekst yn to sprekken op de ban. Dy bannen waer
den dan öfdraeid foar proefpersoanen.. Dy moasten opjaen, hokker sprekker
oft nei har bitinken yn biskaving, sosiael-ekonomyske steat, freonlikens,
ensfh it heechst stie. De proefpersoanen mienden dus forskillende per
soarien to bioardieljen, mar yn wêzen waerd har hálding foar de talen, it
Frä nsk of it Ingelsk, dûdlik registrearre. By sokke enkêtes komt de minder
heitstae1 der gauris minder of by de autochtoanen, by de eigen sprekkers,
as by de allochtoanen. De eigen sprekkers fan de minderheitstael fiele
har ûnwis. Har eigen tael is foar har gefoel wol to goed om wei, dat in stik
platonyske leafdesforklearring kin der sachs of, mar oan de oare kant is
de saek dochs to folle omstriden om it nou staf-en-af ta to passen 12; sjoch
ek bgl, yn de Ljouwerter Krante fan 1.8.1978 it riedsforslach oer de ynfie
ring Frysk yn it offisiële forkear yn Utingeradiel.Tt is gewoan de standert
halding yn Bokwerd. Dy ûnwissens bringt de minderheitstae1 "down grading",
leger taksaesje as nedich is. Op 't heden jowt de taelbiweging yn Fryslán
ûnwissens en dus argewaesje mei syn opskuor.

Salang't yn in twatalige mienskip foar dûdlik omskreaune libbensgebieten
ien tael fêst stiet, is der rêst: Frysk foar gewoane dingen, foar geastlike
saken Nederlänsk (Ljouwerter Krante, 5.8.1978, Ds. L.H. Oosten). Sa'n
diglossia kin tiden rêstich bistean bliuwe. Yn Paraguay hálde it Guarani
en it Spaensk inoar al 300 jier op itselde plak. En Paraguay is yn Süd-Ameari
ka to forlykjen mei Fryslän yn Nederlän 13. Op de kampus fan de universi
teit yn Jeruzalem giet men in skoftke by in iepen doar stean. Elkenien
dy't der troch kaem, praette Hebrieusk mei syn maten. Wylst alleman
him hjir ek grif wol mei Ingelsk rêdde koe en kin. Nadel e.o.J" konsta
tearje dat 71% fan de universiteitslju thüs Hebrieusk prate. En by dy He
brieuskpraters is de kennis fan it Ingelsk heger as by de oaren. Sûnder dat
dêr nou diglossia hearsket, mei foar elke tael aparte libbensgebieten of
domeinen, is blykber yn Israël de taeIstabiliteit ek op kommende weis.
Dat kin ûs moed jaen foar in taelstabiliteit yn de Fryske takomst, sûnder
diglossia. Mar taelplanners binne ütsoarte taelbiwegers en yn Fryslän sjogge
wy nou ûnwissens by de minderheitstael en dêrfoaroer de birette tsjinstán
by dy mearderheitslju, dy't har persoanlik of yn it wurk bidrige fiele. Fan
datoangeande kin men jin ek öffreegje oft it wol sa handich is foar in ge
meenteried, om by de fraech fan it Frysk yn it offisiële forkear allinne
of to gean op it advys fan de Gemeente-Siktary. Hja moatte heard wurde,
wis, mar it moat dêrby elk dûdlik foar eagen stean, dat hja as groep partij
binne by it net-ynfieren fan it Frysk, en dat soks jins advys wolris hwat
kleurje wol.

In positive taelhälding is fan bilang foar it taelgebrûk 15. Labov hat
yn syn earste forneamde ûndersy k fan 1963 16 yn New York oer de sosiale
motivaesje by lûdforoaringen al mei sifers oantoand dat der in biskieden
forbän is tusken taelhälding en taelgedrach. Lettere stûdzjes litte dûdlik
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ütkomme- d~t in positive taelhálding wichtich is, mar grif net fansels ta geef
taelgebrû k ledt. Yn Ierlän hat it regear der in "Committee on lrish Language
Attitudes Research" foar ynsteld. It rapport fan 1970, publisearre yn 1975,
jowt hiel hwat sifers oer taelgebrûk en taelhälding 17. De gearfetting (bls.
354 en fj.) jowt oan dat Ierlän yn 't algemien foar twa taligens is ut reden
fan it lea.uven oan de kulturele en yn etnysk opsicht symbolyske wearde
fan it Iersk De positive hälding wurdt net omset yn it oan- of better learen
fan de ta el. En as de tael alleard wurdt, is der mar in lytse groep dy't dan
neitiid ek troch en dei Iersk praet.

In pear: sifersoer de taelhälding, de taelfeardigens en it taelgebrük yn Ierlän.
De taelhälding liket der wol op, as men lêst dat 70% mear skoallen ha wol,
dy't "a11 Irish" binne, dêr't dus it Ingelsk allinne mar in fak is. Dat liket
mar skoan raar de all Irish scool, soe men sizze. Mar de sifers tusken 1968
en 1972 wiisden ut dat it tal bern op dy skoallen alle jierren mei 2% sakke.
Yn 1973 wiene der noch in 7000 learlingen. Tagelyk wol ientredde part
mear Iersk yn 'e mienskip, ientredde seit dat it sa mar bliuwe moat en
ientredde siocht ut nei mear Ingelsk. Net sa'n dûdlik byld, foaral net as
bliken do cht, dat guon Ieren it Ingelsk taelgebrûk oanhälde wolle en tagelyk
ut binne op mear Iersk. De taelfeardigens is makliker to bisjen: yn de lytse
stikjes Gaeltacht praet 90% Iersk. Dêrbûten kin ientredde it forstean en dêr
wer in tredde fan, yn totael dus ien op de njoggen Ieren, kin him yn it praten
der mei rêdde. Yn de stêd Dublin moatte in 10.000 jongeren sitte tusken
de 20 en 25 jier, dy't it Iersk prate kinne. Prate hja it dan ek? It taelgebrûk
fan de Iju, dy't it Iersk wol yn 'e macht ha, is lyts: in tredde part brûkt it
komselden, in tredde part bisiket it wolris, mar dan falt it har of en foar
it oare tredde part is it gewoane omgongstae1. Dat is dus by ien op de 27
Ieren. Yn de Gaeltacht, de lytse gebieten dêr't it 'Iersk folkstae1 is, sakket
it persintaezje ierskpraters, yn de oare kriten fan Ierlän wint it oan, dat
trochinoar häldt it inoar sahwat yn 't lyk, Yn wêzen, mei al hwat der yn
en bûten de Gaeltacht oan spandearre wurdt, komt dit del op: forlies foar
it Iersk. (sjoch ek Ljouwerter Krante 23.10.1976: "It latyn fan Ierlän").
Pietersen (1969: 125) hat der ek al op wiisd dat in positive taelhálding
ek wol helpt om ta bypassend taelgedrach to kommen as in foroare situaesje
in gunstige ynfloed hat op alle beide, op de taelhälding en op it taelgedrach.
Konkreet sein (Pietersen): in net-fryskprater mei in positive taelhälding sil
yn in situaesje komme moatte, dêr't positive sanksjes (goedkarring, byfal,
respekt) him oantrune om Frysk to praten, oars docht er it net. It Ierske
rapport wiist krekt deselde kant ut en konstatearret boppedat ek (sj. Pieter
sen, 1969: 126) dat de folchoarder fan taelhälding nei taelgebrûk ek wis
wol oarsom wêze kin. Dy't earst yn de kommunikative needsaek komt it
Iersk to praten, kin dêrûtwei ta in positivertaelhálding komme. Aldwaende
leart men en dan is de nije tael net mear bidriigjend foar jins sosiale steat.

Likegoed bliuwt in positive taelhälding wichtich. It soe grif de muoite
wurdich wêze en gean ris nei hoe't it mei stûdzjes op oare gedrachsgebieten
stiet: hoe komt in biweging foar bertebiheining ta syn doel, hoe lizze poli
tike partijen it oan, hwer slagget it de länbou of de yndustry om minsken
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mei te krijenfoar hwat nijs? By dat lêste moat dan wol bitocht, dat kulturele
plann.int hiel hwat oars is, as dat it giet om saken mei direkte ekonomyske
gefolge]. De fraech is (mei ûntskuldiging oan Fishman): "Hwa nimt hwan
near h,vat oer, fan hwa en hwerom?" Kin de populaire helt hjir helpe?
"Pyp1<e drop" of Asteriks? In birop dwaen op de elite, op de anti-elite
of op beide? Hwant it is ek sa, dat taelstriid sosiale striid is. Dat jildt foar
it Nij-Niarsk: Aasen woe net meigean de sosiale ljedder op. Hy fielde syn
striid asin oanpakken fan hwat E. Haugen de jildklasse "the moneyed class"
neamde. It jildt ek foar Fryslän 18. Taelstriid is by ûs net iens allinne striid
tsjin de jildadel, mar ek forgoed noch tsjin de kulturele neiteam fan Antoine
Meilleet hjir yn de Hollánske koloniale hálding. "De talen binne skreaun
troch en foar elites". Yn 1928 drige neffens him de Balkanisaesje op tael
gebie t : "Europa rekket yn hannen fan de boeren", warsköget er. Meillet
hat noch syn tûzenen, ek yn Fryslän.

Elk lDS bisykjen foar it Frysk hat forgoed syn bitsjutting, mar de wei
nei in ripe taelmienskip ("mature speech community", Jernudd, 1972),
giet feilich, fluch, systematysk en kin bulkforfier meinimme, as wy gebrûk
meitsjen fan biwuste, offisiële taelplanning.

S. Yrrfiering yn guon taeldomeinen

Yn 1939 leinen der in pear tûzen Friezen yn Haerlem en omkriten. Dat
sa op 'e rus koene jo tsjin elke soldaet Frysk prate, as er al gjin Frysk werom
joech, hy forstie it yn alle gefallen. Ulbe van Houten joech Fryske les yn it
ramt fan de militaire O. en O. (ontwikkeling en ontspanning) en der wie in
jonge luit, S. van Tuinen hiet er, dy't kommandearre fan .Jofts-rjochts".
Dat wie de offisië1e Fryskens yn it leger dan wol sahwat. Hoe siet it mei de
funksje fan it Frysk yn it forset? P. Wybenga fortelt, dat hjir ek yn de
"Landelijke Organisatie van hulp aan onderduikers", öfkoarte ta L.O., daelk
al fan jannewaris 1943 öf, it Frysk de gewoane fiertael wie. Mei de stavering
hienen se gjin lijen, der waerd net skreaun. Ek letter yn oktober 1943 wiene
fjouwer fan de seis topmannen frysktaligen, Krijn van der Helm forstie
it en de nijkommeling Nanne Houwing hat it him ek sa mar eigen makke.
Dat taelproblemen ha der noait west, seit "Gea1e". "Myn K.P.-lieder wie
in Gelderskman, ik ha altiten Frysk tsjin him praet en doch dat noch mei
syn widdou".

Yn it leger past it Frysk net. Yn it forset is it gewoan. Nuver, net? Dan
mar, 1ykas Flamingen en Fránsktaligen (dy lêsten dan yn Kanada wol to
forstean) de barrières op foar eigentalige legerûnderdielen? It is net it alder
earste, dêr't wy op tastouwe. Sa binne der yn de wide wräld mear tael
domeinen, dy't wy net daelks oeral hoege to heljen.

Der is noch in oarsoartige biperking by de ynfiering yn taeldomeinen.
Der binne mar in bytsie forslaggen fan taelplanning, dy 't mei hurde sifers
komme. Yn Israël ha se fansels tige bilang by de utkomsten fan de Hebrei
searring en se krije ek sa njonkelytsen de minsken der foar, dy't dit probleem
oanpakke. Hofman hat neigien oft de Hebrieuske wurden yn de faktael fan
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chemisi 19 en fan psychologen 20 al brûkt waerden en hwa't dat dan dienen.
Yn beide gefallen die it bliken, dat as ien de middelbere skoallejierren, syn
tsienertiid, yn Israël trochbrocht hie, dat soks dan noch al hwat ynfloed
hawn h i e Dp it Hebrieusk fan syn faktael. De hälding foar de tael oer, dy hie
mar by ien fan de trije biskiedend west. De sekse wie net signifikant en ek
it feit dat immen him mei it bekje goed rêdde koe, hie gjin ynfloed dat
makke -opit Hebrieusk fan syn faktael.

In hiel awat breder basis hat Y. Alloni-Fainberg 21 keazen foar har stûdzje
oer de kennis en it gebrûk fan Hebrieuske termen foar ûnderdielen fan de
auto. Breder om't hja net allinne spesialisten bifrege hat ut ien sosiale laech,
mar orrr't hja ut west hat op in neffens sosiale steat en nei leeftyd goed
forskae t De wurdskeppingen en de forspriedingslisten fan de Hebrieuske
Akaderriy komme der net al to bêst foar wei by har. Har ütkomsten binne,
dat binarunen it leger mei syn trije jier tsjinstplicht, ek foar fammen, en it
ûnderwiis de biskiedende faktoaren binne by it ynfieren fan technyske
termen yn it Hebrieusk. Doe't dizze sosiolinguiste op 'e smaek kommen
wie mei it ûndersyk nei dizze nije technyske termen, hat se harsels yn har
disserta.esje 22 in fraechstelling foarlein, dy't wer wider wie en dy't bûten
de nasionale grinzen fan Israël ek grif omtinken krije sil: "Hwerom geane
Akaderny-neologismen der al of net yn by it publyk? Hokker lju nimme dy
neologismen oer en hwa dogge dat net of net sa maklik?"

Hja hat 300 minsken bifrege nei de kennis en it gebrûk fan neologismen,
mar ek nei de hälding dêrfoaroer. Dy 300, dat wienen learlingen fan har
eigen middelbere skoalle yn Qirjat Hayim, oan de golf fan Haifa en de älden
dêrfan. Allegear hiene se Hebrieusk as fiertael en liezen in Hebrieusk deiblêd.
Dy älden freegje, dat wie technysk ienfäldich, om't alle älden om bar mei
de wacht hälde moatte by de skoalle. Dan koe der wol in ûrke tiid of foar
de fragelist. Yn it algemien, seit de skriuwster, is it hjir wol de sosiale
middenklasse fan Israël. Hja hie 12 groepen op it each, elkmes fan 25 minsken
en as hja har groepen yn en om de skoalle net alhiel fel krije koe, stapte se de
stêd yn en gie foar de stok op, yn in pear strjitten hûs oan hûs nei binnen ta.

Guon utkomsten binne ek foar ûs de muoite wurdich:
a. mear oplieding jowt mear kennis en gebrûk fan neologismen en ek in

positiver hälding dêrfoaroer;
b. froulju ha mear kennis fan neologismen en brûke dy faker;
c. lju fan middelbere leeftyd ha mear kennis fan neologismen en brûke dy

faker as jongerein en älderen ;
d. de lingte fan nije wurden makket neat ut (Haugen hat yn 1959 al bi

striden dat koarte wurden der it bêst ynfalle);
e. it oanbieden yn wurdboeken en op posters hoecht men op himsels net

folle foar to rekkenjen; de nije wurden moatte foarkomme yn 'e boeken
foar en yn lessen oan ûnderwizers en opinylieders;

f. opnimme yn 'e massamedia en yn populaire boeken helpt ek, mar dan
wol yn 'e kontekst en net as losse wurden;

g. it is wichtich foar de sprieding as de minsken it nije wurd gauris en yn
hiel forskillende boarnen tsjinkomme;
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h. "it forIet is de heit fan de skepping" en dat net allinne: it fadet- is ek
de heit fan it gebrûk.

Dy"t hjir yn Fryslän mei sa'n ûndersyk nei it gebrûk fan nije Fryske
wurden to set wol, moat der op rekkenje, dat hwat de lju sizze to witten,
fiks mear is as dat se witte. Yn it algemien wisten de minsken net mear
as dat se tochten dat har buorlju wisten. "Skat buorman syn kennis, dan
witst dyn eigen". seit mefr. Fainberg. Jongeren seinen dat hja iepen stienen
foar nije dingen en wurden, mar it wie net sa, dat hja de measte neologismen
koenen en brûkten. Allinne dêrom al falt it net ta, om de ûtkomsten fan
taelplanning to rnjitten. It stiet trouwens yn 'e kiif, oft de ûtkomst wol
krekt forlykber is mei it doel. aft der wol wier fan hifkjen of evaluearjen
sprake wêze kin. Der kin wol bisocht wurde it proses nei to gean en dan
moat men bisykje dêr syn winst mei to dwaen foar de fierdere plannen.
Dy feedback-stûdzjes binne noch net foar it opkrijen (fgl. Fishman, Advan
ces, Section IV 23.

De ynfloed fan de massa-media, dêr wurdt üngelyk oer tocht. Dat se
ynfloed ha, dêr is elk it wol oer iens. It regear yn Israël spandearret der in
heap jild oan. Foar dy't Hebrieusk leare moat, binne der twa nijsblêdden:
de iene makliker, mei greater letters, ienfäldige wurden en koarte birjoch
ten en de oare dêrneffens hwat slimmer. Foar Fryslán soe men tinke kinne
oan in fêste taelrubryk, om my deselde, yn ûs beide deiblêdden. De greate
swierrichheit is dêrby,al1e dagen hwat to bitinken dat de aktualiteit hat fan
Gurbe en tagelyk sa ûngemurken wei foar Frjemd en Fries de slimme punten
fan it Frysk en ek de wrakke steden yn ûs omgongstael in kear of hwat
koart oan 'e oarder stelt. Dêrnjonken en dêrboppe utgeand is fans els it
middel om mear nijs yn it Frysk to jaen. J. Smith syn dissertaesje oer
Terherne 24 jowt dûdlik oan, dat hjir goede kánsen lizze. Dan stiet it Frysk
yn syn forbän as kommunikaesjemiddel.

By tydskriften foar doelgroepen, lykas De Pompeblêden, soenen aparte
taelrubriken it wol dwaen. Koarte stikken en goed sintrearre om in stel
bigrippen ut ien wurdfjild of om ien forskynsel ut 'e sinsbou, ûtspraek
of stavering. Foar de faktael moatte dan wol de nijfoarmingen al ré wêze.
Foar it Frysk yn de boeken "Vogels in Friesland" wie it fijn dat de
nomenklatuer klear lei. Sa, sûnder dûdlik forIet in stik korpusfornijing
der yn smite, dat hat praktysk gjin sin.

De radio soe, nei Israëlysk foarbyld, in pear menuten foar it nijs, ek
foar funksionele taelfoarming brûkt wurde kinne. Deselde bitingsten fan
hjirboppe: koart, dûdlik opboud om ien aktueel taelding. Yn J. Smith
(1977) syn tige wichtich boek oer Terherne wize de sifers ut, dat neffens
it folk (by alle subgroepen) de massa-media yn Fryslän it measte tokoart
sjitte, as it giet oer it brûken fan it Frysk. Ek foar oare taeldomeinen jildt
by Smith trouwens dat in düdlike tsjinstán tsjin it Frysk mar by in hiel
lytse minderheit foun wurdt.

DL Fainberg neamt foar Israël as bitingsten foar in goede sprieding fan
nije wurden, dat se taelkundige en kulturele kwaliteiten ha moatte en ek
troch in gaedlik middel oerbrocht wurde. By dy middels tinkt se wol oan
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de massa-media, mar net yn it alderearste plak. Foar alle taeldomeinen
jildt b)l har, en ek oaren neame dat mei klam, dat it ûnder it folk bringen
fan de taelplanning in twatrepsraket is. Earst moatte de opfieders en de
opinylieders meidwaen en dy bringe it dan fierder.

Israêêl is fan älds al it folk fan boeken en fan lêzen, en boppedat komt
der "al near honger nei Hebrieuske wurden" (Rabin). De funksje fan it
printe wrrd is hjir yn Fryslán lytser, binammen dy fan it printe Frysk.
De toa.rs: nei de eigen tael is hjir ek gauwer forslein. As Fainberg' studzie
har bringt ta de utspraek dat yn de Israëlyske taelplanning it ûnderwiis
noch wichtiger is as de massamedia, dan sil der namstomear reden wêze
om dat: foar Fryslän ek oan to nimmen.

6. It ûnderwiis

Yn it bigjin is der by taelplanning ûnderskied makke tusken fjouwer
fasen. Earst komt it bislût fan in offisiële ynstánsje, mei fansels de tarie
ding d y't soks ferget. Dan, as twadde, is de ütwurking fan it taelkorpus
oan 'e oarder. Rat dat syn bislach krige, dan wurdt it saek om dy ütwur
king ûrider de minsken to bringen, sa dat de tael der mei foroaret: it Frysk
wurdt bgl, gewoan yn (parten fan) gemeente-administraesjes. De lêste fase
bistiet ut it weromkoppeljen, it nei koarter of langer tiid bisjen hakker
ütkomsten wichtigernöch binne om ta bystellen fan de aksje foar bislût,
korpus of ynfiering to kommen. Dy fjouwerdieling jildt ek foar de tael
planning yn ien domein. Wy sille bisykje him ta to passen earst foar it
leger- en dan foar it fuortset ûnderwiis. Ta bislût fan dizze paragraef dan
noch in pear wurden oer de taelplannen bûten skoalforbän.

Foar it leger ûnderwiis is it planningsözsàiz' troch de ryksoerheit nommen:
it Frysk wurdt forplicht fak en it mei yn alle klassen fiertael wêze. De tael
technyske kant, de soarch foar it korpus fan 'e tael dêr is al hiel hwat oan
dien. Wy ha al 25 jier in skoallenoarm, de Steaten fan Fryslän ha in stavering
fêststeld, der is in ryk forskaet fan moderne tael-learmiddels en der komme
noch hieltyd mear. It regear hat de Sintrale Kommisje Frysk ynsteld om
der op ta to sjen dat it ryks-Rapport-Sinnema utfierd wurdt. En dêryn wurdt
mei alle ûnderwiiskundige kanten rekken hälden: mei de learmiddels like
goed as mei de weroplieding fan de ûnderwizers en mei de foarljochting.

Foar de tekstboeken is it aerdich efkes to wizen op Roemenië, ek in mear
talige steat, dy't ek ûtgiet -fan it prinsipe dat de memmetael de earste tael
wêze moat op 'e legere skoalle. De jildende learboeken dêr wurde oerset
yn de tael fan 'e bern, ek al kostje se dan by lytse minderheden, lykas
foar Servyske bern, tritich kear safolle as gewoanwei. En dat jildt dan like
goed foar Hongaersk en Dûtsk, as foar Servysk, Tsjechysk, Slovaeksk,
Ukrajinysk, Bulgaersk en Gryksk 25.

Mei learmiddels foar de tael rint it by ûs wol aerdich, foaral om't parti
kuliere ûnderwizers (eksterne wurkgroepen) in soad eigen tiid en wurk
stekke yn it opstellen en ûtperbearjen, By de weroplieding ha wy in bêste
tsjinslach. Ien amtner foun, dat taelfoarming der net by hearde: hy stie
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net m ear ta as didaktyske en pedagogyske foarming. Nou is elkenien ek op
it ministearje it der wol oer iens, dat soks mis west hat. Ien fan de safolle
kearerr dat wy in grounwetsartikel en dërûtwei in taelwet foar Fryslän ha
moatt e om sokke Mohikanen to plak to helpen. Yn alle gefallen: de tael
kundige foarming fan de ûnderwizers is nou by de weroplieding noch net
goed genöch, dër moat yn foarsjoen, Namstomear orn't wy gàns fierder
moatte asit Frysk as fak.

Wy moatte nei it Frysk as fiertael by ien as mear fakken. Dêroer aenst
mear, mar hjir allinne dat de eask om it Frysk as fiertael to brûken fan de
ünderwizer hiel hwat mear ferget as it boekje neipreuvelje en byhälde. Dy
fiertae l foar alderhanne fakken häldt tagelyk foar it korpus fan de tael yn,
dat der op forskaet fan gebiet groepen fan faktermen komme moatte, dy't
de dosint fine kin yn in systernatysk wurdboek. Opdracht foar de taellju:
in syst ernatysk wurdboek, mei as earste oanset dêrta losse listen mei wurden
ut ien wurdfjild om se ut to perbearjen yn de ûnderwiispraktyk.

Foar it ûnder de minskenbringen moat earst neigien wurde, hoe't älden,
bistjür en personiel der foaroer steane. Yn it Rapport-Sinnema is der oan de
foarljochting wol omtinken jown, Mar de ûtfiering dêr is to min fan klear
kommen. In lyts ündersyk nei de hälding by àlden hat ûtwiisd dat de kennis
fan hwat de forplichting nou meibringe sil, noch goed öffalt. Dat is dan in
moai f'oarbyld, dat ek in lyts ûndersyk nei of tidens de taelplanning ûs wizer
makke hat en dat weromkoppeling liedt ta in fornijde opset. Wy moatte
de äld en aars birikke, ienfàldiger stikjes foar har, faeks yn 'e Pompeblêden
en foaral ek yn de streekblêdden, as struibledtsjes foar op 'e älderjounen
en oare gearkomsten dy't skoallen bilizze. Soe de Fryske Bibleteek ek in
niie taek fine kinne yn it ûtjaen en forsprieden fan hänsume lytse foar
ljochtingsboekjes oer alderhanne aktuele Fryske saken? In Fryske A.O.-rige?

De halding fan de àlden soe fan trije kanten biynfloede wurde kinne:
algemiene kulturele en pedagogyske arguminten, ûnderfining fan de eigen
skoalbern, ûtkornst fan ûnderwiiskundich ündersyk. By de lytse forskou
wing fan pedagogyske nei kulturele arguminten kin men bgl. ek nei it buten
län gean. Nyerere forsette him yn 1967 foar Tanzania tsjin de koloniale
opfetting fan de eigen tael as stapstien nei dy fan de kolonisator. Hy sette
dêr foar oer syn ûtgongspunten: de eigen tael yn tsjinst fan it eigen folk::6

•

By in legere skoalle yn Snits, mei in lyts tal fryskpraters is de tsjinsin
yn "Fryske les" omslein yn .Jiwat aerdich" en dat noch wol by in ünder
wizer dy't noch mar koartlyn it Frysk sels brûke doarst as fiertael. As de
bern der nocht aan ha en de kàns krije om dat sjen to litten, is soks de alder
sterkste argumintaesje. Dy't fan de individuele treffer nei hwat mear biridde
nearre arguminten wol, dy kin soks op ûnderwiiskundich mêd ek fine. De
winst fan Wynstra (1976, 1977) 27 is dat de twatalige skoalle mei it Frysk as fier
tael yn de earste jierren, hoegenamt gjin biswier is foar de foarderingen
yn Nederlänsk of oare skoalfakken: tel ut de winst, yn Fryske munt. Sok
soarte fan foarljochting oan àlden en bistjüren moat ta in bislut liede foar
it krekte plak fan it Frysk as fak en as fiertael yn de eigen skoalle. Dat bislût
kin dan wer it bigjin wêze fan in taelplanketting.
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DyseI.de foarljochting kin ek tsjinst dwaen foar de taelhäldingfan de
ûnderwi 2 ers, mar dan is dërboppe op noch ynformaesje nedich op har fak
gebiet. Ekdêrfoar moat men earst al hwat gewaer wurde fan har taelhálding.
Pieterseri (1974: 58) hat ûs holpen oan sifers fan datoangeande, fan lju
dy't har cplieding bigjinne foar ûnderwizer en beukerjuf. Dat wiist net sa
min: tusken de 34 en de 52% (it leit per ünderwiisynstelling hwat oars)
hat in goede bining mei it Frysk, tusken 16 en 35% is der op tsjin, Yn Israël
hat Seckbach 28 in ündersyk dien nei de hälding fan studinten (universiteit,
fuortset înderwiis en P.A.'s) foar aspekten fan it moderne Hebrieusk
oer. Dêr kaem net folle ut de skriftlike enkête. "Fal de jongelju net to
hurd", seit de skriuwer. Elkenien woe yndertiid sines dwaen foar it
sukses fan it Hebrieusk. Blykber leauwe se sokke fragen nou wol. It f'or
lykjen fan dy beide stûdzjes jowt oanlieding ta twa opmerkings. De earste
is dat de fraech fan it Frysk wol libbet en dat in fikse groep der hwat
foar dwaen wol. It twadde punt is: bliuwt it sa, as de aksje yn Fryslän der
ut giet?

Faktechnysk giet op 't heden de greate fraech oer it Frysk as fiertael.
In skoalle mei hwat Frysk der by, bliuwt in ientalige skoalle. In twatalige
skoalle, dat is in skoalle mei twa talen as fiertael, as ûnderwiismedia. Sünt
1955 birme wy wend oan twatalige skoallen mei it Frysk as fiertael yn 'e
legere klassen. Nei 1975 kinne wy ek rekkenje op twatalige skoallen mei it
Frysk as fiertael foar ien as mear fakken yn 'e hegere klassen. It prinsipe
fan twataligens bliuwt by beide gelyk. Jierrenlang ha der diskusjes west en
bin der stûdzjes publisearre oer de fraech oft twataligens (yn of büten
skoalle) in pluspunt wie of in neidiel. (Foar yn de skoalle sjoch: Zappert
en Cruz "? en de Pompeblêden 26.8.1978). By forlikings is de greate swier
richheit, dat men de ûnmooglike ûndersykeask fan "alle oare dingen moatte
gelyk wêze" allinne mar binaderje kin. Faek forskille it skoalsysteem,
de sosiale omstannichheden, de hàlding fan bern en älden, de fakbi
kwamens en de hälding fan de ûnderwizers. Dat it brûken fan in tael
as fiertael by it taelûnderwiis fier ûtgiet boppe in tael as fak, dêr bistiet
yn 'e literatuer gjin forskil fan miening oer. Hwat dat oanbilanget, forskilt
de Stichting voor Leerplanontwikkeling mei syn projekt nei in learplan
Frysk net fan hwat in ynternasionael forneamd taelsosiolooch yn India
seit: "Tael is in sosiale aktiviteit" 30. Dërûtwei komt de needsaek om as
ûtgongspunt daelk yn de tael to praten. As dat mis driget to gean, dan,
en net earder, kin der altiten noch oer de tael praet wurde.

Yn Ierlän is fûle krityk op it ûnderwiis yn it Iersk. By in greate enkête
hie 61 % fan de 2443 dielnimmers der in (tige) üngunstige yndruk fan
oerhälden (Committee on Irish Language Attitudes Research, 1975). Ek
yn de Gaeltacht, it ierskpratende Ierlän, wie dat dochs noch 46%. De aast
sit hjir: it waerd as fak jown, los fan "natuerlike patroanen fan sosiale
ynteraksje"31. Wy moatte mei ûs Frysk nei de mienskip ta. Yn it kiezen
fan de stof, likegoed yn as bûten Fryslän. En wy moatte yn it skoallewurk
plan ek buten de muorren gean doare, mei bgl, utstapkes, skoalkampen,
skoalforlitters-, noch better start-dagen. As ünderwiisrninsken neffens

121



häldjng ré binne om mei to dwaen en de uterlike omstannichheden j o we har
de káns, dan folget it persoanlik bislût, Dat kin wêze: studearje.
E~ dan sitte wy mei de weromkoppeling nei ûs ûnderwiisfoech foar Frysk:

de underdielen fan 'e haiwein wurde al lang net mear frege by de leger
akte ~ mar yn 'e skriftlike opjeften steane al hwat jierren opstelopdrachten
as: i1: skriuwen fan in forhaeltsje oer in opjown ûnderwerp foar bern fan in
bipaelde leeftyd. Yn 1978 moasten de kandidaten in stik amtlik Nederlänsk
proaza fan ûs provinsiale foarljochting oersette yn it Frysk. Dêrmei is de
sirke l roun: it slot slût oan op in nije bigjin by de oplieding en dy spilet
wer mei yn de taelplanning foar it Lû.

By it fuortset ûnderwiis stiet de taelplanning noch oan it bigjin. De ta
rieding fan in bislût is yn Fryslän ûtroun op it earder neamde bislût oer
de f-orplichting yn it fuortset ûnderwiis fan de Provinsiale Steaten fan desim
ber 1977. Wol in bislût, mei algemiene stimmen oannommen ek noch, mar
op in to leech advisearjend nivo. It regear wol yn 'e Memoarie fan Antwurd
it frij jaen om neat to dwaen. Der binne frije ûren, boppe de minimurntabel,
nou? In konfessionele skoalle hoecht dy net foar syn konfessy to n immen,
mar kin ek Frysk kieze. It is regel, dat de skoallen foar de wichtichste
eksamenfakken har mei de ûren fan de minimumtabel net alhiel fortrouwe
en in pear frije ûren brûke as ekstra, foar de swakkeren. Dat hoecht fansels
net, de skoalle kin ek Frysk kieze. Der binne mar in mannich dy't Frysk
kieze, dus... "to'n earsten gjin reden om oer forplichte ynfiering to tinken"
(Twadde Keamer, 1977 - '78, 14651, nr. 5 to finen yn De Pompeblêden
12.8. 1978). Suterich stel Friezen dat foar har Frysk net iens de Iibbens
oertsjüging en it diploma fan de swakkere bern ynleverje woL

Sil men wer op Ierlän wize, dêr't ûtsteld wurdt om yn alle skoallen fan it
fuortset ûnderwiis op syn minst foar ien fan it Iersk as fiertael to kiezen? 32.

Yn Wales is it al dûdlik, dat in fak der gjin skea fan hat as it Welsk fiertael
is. Byneed brûke se der ingelsktalige learboeken by, Der binne yn Fryslän
trije rniddelskoallen, dy't mei it Frysk eksperimentearje meije (Drachten,
Frjentsjer, Beetstersweach). Ek al ha se tige biheinde middels tawiisd krige,
dochs kin it wurk dêr de stjit jaen ta in taelplanningsbislût foar it fuortset
ûnderwiis. It hiele fuortset ûnderwiis sjit foar it Frysk to koart. Dat wie
jierren her al sa, en dat is spitigernöch noch sa.

Foarming bûten skoalforbän is foar ûs gjin modern bigrip, Wy ha krekt
it fyftichjierrich bistean fan de AF UK fierd. En der wie reden om dêrby
tankber to wêzen foar alles hwat, faek mei in bytsje middels, forset is.
It is in goede saek, dat de AFUK by de bikende kursussen foar net-frysk
taligen en de leargongen A en B ek oan spesifike kursussen tinkt, foar bgl.
dûmny's en amtners. It AFUK-wurk hat him nea biheind ta de tael allinne,
it hiele folk en gea hat der altiten yn bihelle west en dat moat sa bliuwe.
De nije kommunikaesjekoerts rjochtet him op direkte praktyske doelen,
lykas it bistjûren fan in foriening of de spesiale problemen fan forieningen
fan doarpsbilang of op algemiene politike foarming. En soks past skoan
yn de taelplanningsgedachte. Men sjocht nou al binijd ût nei de ûtkornsten fan
"De iepen skoalle", dy't ek foar it Frysk yn 1977 - '78 goede känsen yn me.
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Hwer" t beide, AFUK en Iepen Skoalle, forlet fan ha en ek docht op ha,
is dat hj 2 neffens de taelplanningsnoarmen opset en ûtfierd wurde. It alder
earste eI1 vichtichste dêrby is, dat hja op de mienskip oanslute en dêr net
allinne k.laakboerd krije mar dat de taelplanning ek yn dy mienskip opnom
men wurdl, it ho echt net lyk as oare planning, mar wollykweardich dêrmei.

7. Lykw-eardich opnommen yn oare plannen foar Fryslän

Stel d at men hwat leard hat, mei wille ek noch. Mar men kin der neat
mei, it kin net tapast. Dan slacht it sin om en hwat earst aerdich wie, dêr
kriget men mar hwat in wjeraksel tsjin, As it Frysk foar ynkornmelingen
net folIe sin hat, nou dan hàlde se der ek gjin sin oan. Dat de alderearste
taek fan persoanen, ynstelling, gemeente, provinsie, ryk, koartsein fan al
hwat mei taelbifoardering pielt, is dy tael ek seIs to brûken.

In pear foarbylden fan sok taelgebrûk. "De Rider" is it tydskrift fan it
Provinsiale Opbou-orgaen yn Fryslän. Dêr wurdt it Frysk allinne mar brûkt
yn in pear koppen fan rubriken. Dat is in negatyf foarbyld fan in ynstitût:
it Frysk is heechût op syn .Iersk buordtsjetael, frijwol sûnder kommuni
kative wearde. Nou in posityf sniebaleffekt en wol fan in gemeente: de ried
fan Raerderhim hat in ientalige ûtwetteringsoardering makke yn it Frysk.
Dat is op himsels al in fikse bydrage ta korpusfoarming op dit taeldomein.
De haedoffisier fan justysje komt dêrtsjin yn it forhef, it kolleezje fan
Boargernoaster en Wethälders stelde yn dit forbän ut om de frysktalige
regeling wer yn to lûken. Dit offisiële forkear gie fan de kant fan de ge
meente yn it Frysk, dus kaem it ek sa yn 'e Ljouwerter Krante fan 21.8.1978
en krige it publyk it probleem ek sa ûnder eagen. Dit lêste taelgebrûk is in
fanselssprekkend en direkt gefolch fan taelplanning: dêr't ta bisletten is omt
it gaedlik achte wurdt foar oaren, dêr moat men jin foar jinsels ek oan hälde.

Mar bûten dy direkte konsekwinsjes fan taelplanning binne der ek de yn
direkte, dy't folIe gearstalder binne en slimmer, mar ek namsto wichtiger
binne. Dy yndirekte gefolgen bislagge in folIe greater breedte fan terrein. By
it sykjen om in goede ûntjowing fan bgl, de romtlike oardering moat men
foar eagen hälde hwat dy oarderingsplannen ynhälde foar de taelplanning.
As de romtlike oardering yn Fryslän dûdlik ut wol op in pear greate kearnen,
dan soe dat yngean tsjin de taelplannen, omt it Frysk op 't heden yn de lyts
skalige mienskippen in sterke funksje hat. In bilied dat romtlik greatskaligens
foarstiet en tagelyk it Frysk oanhälde wol, dat komt, om mei Faber en Van
Rijn to praten, del op "dweiljen mei de kraen iepen" 33.

It soe in skoander ding wêze, as wy krekter sizze koenen hoe 't de forbannen
lizze tusken taelplannen en de plannen foar in stik as fiif fan de wichtichste lib
bensgebieten. Ik neam hjir de romtlike oardering en it iepenbier bistjûr, de
rjochtspraek, it wolwêzen en it sosiael-ekonomysk mêd. It ûnderwiis, dat hat al
efkes oan de oarder west. Earst de romtlike oardering. Wy sille it net ha oer de
bistjûrskundige studziedei fan de Fryske Akademy op 20 oktober. Dy gie alhiel
oer it ûnderwerp: Romtlike oardering en it Frysk eigene. Dat dêr in lytse 100
dielnimmers almeast ut amtlike formiddens op yntekene ha, dat wiist net
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sa min en men is binijd nei hwat dy dei bringt. Mar ek de lêste wiken is
der 21-1 lige gaedlik ark klear kommen. Faber en Van Rijn ha yn har "Provin
siael blied neffens Frysk bistek":" forslach dien fan it ûndersyk nei it
bilied fan de provinsje Fryslän oangeande romtlike oardering en Fryske
kultL:1er,

Hj a ûnderskiede foar de provinsiale visy op de romtlike oardering twa
lagen. De äldste laech is dy fan it doarpeplan en de "Nota Fryslän yn 2000",
beide ut 1966. Dêr giet it winlik allinne om in sterke ekonomyske groei en
alle oare eleminten dy't tsjin konsintraesje en skaelforgreating yn geane,
dat wurde oanfallert achte op it wolwêzen yn Fryslän. "Ynspraek" bitsjut
yn uv konstruksje "ynbraek" (Faber en Van Rijn, s. 72). De nijere laech
is to finen yn de "Struktuerskets fan Fryslän" ut 1973. Njonken de ekono
myslce komme nou ek sosiael-kulturele faktoaren en it milieu binnen it
each weid. De groeiforwachting is hwat bilune en binammen is ek it leauwen
oan it heil fan de ekonomyske groei goed forblikke. De gedachte wie, dat
rekré aesje in slompe jild ynbringe soe. Foar de gewoane man wurdt dat bi
twifele; dêrfan wurdt sein dat it "gemiddeld inkomen per werkkracht in
de recreatie naar verhouding vrij laag is":". It hoecht net sa'n öfgrysliken
nij to dwaen dat guon gemeenten net hurd mear tahappe by rekréaesje
proje kten.

Bihäld fan it Frysk-eigene rint dan sa wier yn 1978 lyk op mei sosiael
ekonomyske eftergrounen. It Frysk-eigene waerd yn 1973 wol neamd
en der moat winlik wol mei rekkene wurde. It giet yn termen as "er dient
rekening te worden gehouden met verlangens ...". De Fryske tael kin as
basis sioen wurde fan it Frysk-eigene, sa wurdt der yn lettere Nota's sein.
Mar it bliuwt by bilidenis-polityk. Faber en Van Rijn freegje har op in stuit
of aft de biliedsvisy oars west hie, as der gjin Frysk-eigenens bistien hie.
En dat is by har hoedene skriuwtrant wol jusjes mear as in fraech.

Dat wie hwat ut de skiednis fan it bilied oer de romtlike oardering, Dy
skiednis kin trochlutsen wurde nei it "Streekplan Friesland" dër't in hiele
ynspraekkrante mei twa alternativen oan spandearre is, mei in ynspraek
kalinder 1978 3 5

• Der wurdt nou alles oan dien, om alleman de kàns to
jaen mei to praten oer de takomstige romtlike oardering. Der sit wrychtsjes
in hapke pittich Frysk yn ien sin: "Dat wat eigen is aan Friesland, zijn taal,
zijn kultuur, het gevoel van mei-in-oar ien en boun oan Fryslän, komt in
het gedrang en kan verloren gaan". It is hiel dûdlik dat it yn de spanning
tusken Alternatief 1, dat nei bûten rjochte is, en Alternatief 2, nei binnen
rjochte, by alle ûnderdielen, länbou, sprieding fan de bifolking, yndustria
lisaesje en neam mar op, foar in hiel great part giet om de faktor tael. Net
allinne, ek oare wearden lykas rêst, romte, mienskip, in skjin formidden
en länskipsbiháld telle mei. Yn Dutslän binne der al griene politike partijen.
Yn dit Streekplan Friesland kin men yn 'e kunde komme mei in Grien
Fryslän. En dêryn wurdt ek de tael foar fol oansjoen.

As twadde gebiet dêr't taelplanning mei anneks is, waerd neamd dat fan it
iepenbier bistjûr. Ek dit gebiet is de lêste jierren analisearre. S. Faber hat yn
1976 syn koarte artikels hjiroer bundele yn "Fryslän en iepenbier bistjür".
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As dêró tien ding dudlik wurdt, dan wol dit: desintralisaesje sûnder for
oaring ",n tinken bringt us neat fierder. As lytsere bistjûrsienheden mear
foech keije, dan ho echt dat op himsels noch gjin mear om tinken foar Frysk
eigen sa.ken yn to hálden. Neam allinne mar it Ivich Edikt fan Drachten,
dat Smeellhgerlàn ek yn de takomst nea ientalich Fryske missives ûtjaen
sil, (Ljo uwerter Krante, 15 en 23 aug. 1978). Dat is dan ien fan de réaksjes
op it "Tusken-rapport Frysk yn it offisiële forkear" 36. Likegoed is de st án
fan sakeen by dizze bistjûrlike renaissance op 't heden sa, dat der nou mear
omtinken jown wurdt oan tael en dat der yngeander nei praktyske oplos
singen socht wurdt foar taelproblemen, as oait earder: taelplanning bigjint
op in goed nivo mei to spyljen by it iepenbier bistjûr yn Fryslán,

It tred de terrein dat neamd waerd, is de rjochtspraek. Yn dit formidden
hoech ik allinne to forwizen nei koarte gearfettingen as A. Feitsma "Frysk
yn bistjür en rjochtsforkear", De Stiennen Man, 1975, nr. 6. It giet my
hjir net alderearst om de taelgebrûksregels, dy 't der foar it Frysk yn it
rjocht bisteane. Hja binne wichtich, ek al ha se praktysk noch net folIe
foroare oan it taelgebrûk en de taelhálding, It giet hjir om de fraech aft
de taelplanning ek ynfloed hat op de rjochtsbidieling. Dan is it antwurd:
né. In frysktalige gemeentlike oardering, dêr wurdt fan sein dat hja gjin
krêft fan rjocht hat. En boppedat net brûkber is foar de justysje, om op
groun dêrfan immen hwat to'n lêste to lizzen (Tuskenrapport, Frysk yn
it offisiële forkear, Bylagen, s. 15). Dat soe ynhálde dat hjir op nasionael
nivo yn forsjoen wurde moat. Dit ferget in erkenning fan it Frysk as in
autonome greatheit mei in eigen plak yn de rjochtsbidieling fan Nederlán.
Dêrsûndersil in taelplanning net ta syn rjocht komme kinne.

In fjirde terrein is dat fan it wolwêzen. Prof. J.A.A. van Doorn hat yn it
junynûmer 1978 fan "Beleid en Maatschappij" in artikel skreaun: "De demo
bilisatie van het leger van de arbeid". Hy tinkt dêrby foar de takomst aan
in loskoppeljen fan yndustriële groei en wurkgelegenheit. Yn de post-yndus
triële mienskip sjocht hy njonken de tertiaire tsjinstensektor in utgroei
fan de fjirde sektor opkommen fan net-kommersiële tsjinsten. De yndus
trialisaesje hat net-frysktaligen yn doarp en stêd bracht. In direkteur fan
in bûterfabryk wie noch almeast in boerejonge, mar hy hat, oft er woe of
net, dochs in forfremdzjend elemint yn 'e doarpen west. Mefrou waerd,
ek tsjin har sein, yn it Nederlánsk oansprutsen (sj. J. Smith syn dissertaesje
oer Terheme).

As it wolwêzenswurk him ûtwreidet en der komme neffens algemien
Nederlánsk modeloplieden amtners yn ûs doarpen, dy't ek gjin oansluting
ha by Frysk taelgebrûk of gjin positive taelhälding foar it Frysk oer, dan is
soks in swiere bidriging foar it Frysk eigene en it blokkearret de bidoelde
taelplanning. Nou sille guon tinke, dat der to'n earsten dochs gjin jild is foar
safolle wolwêzensminsken. Mar in wurkforskouwing nei de kant fan de
fjirde sektor sil der dochs op de iene as oare manear wol komme moatte.

En boppedat: parallel hjirmei rinne de biswieren tsjin it tapassen fan oare
lannelike regelingen op Fryslän. Der wurdt yn Nederlán hiel hwat jild ûtjown
oan ûnderwiisbigelieding. Mar by it Mienskiplik Sintrum foar Underwiis-
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bigeli edingstsjinsten yn Fryslän wurdt de fraech steld of de ûnderwiisbige
liedin.g op ûs doarpen wol optimael is, as it neffens lannelik model giet.
In twadde ûndersyk, dat men dêr winsklik achtet, is dat nei de fortuten
fan de Fryske skoalradio. It is elkenien dudlik dat dy in hiel oare yrigong
hat b y de skoalle en dêrbüten, as de Nederlänske. Ek dizze beide ûnder
wiiskemiige fragen kinne biflapt wurde ünder de algemiene nûmer: hakker
konsekvinsjes hat taelplanning foar it wolwêzen yn Fryslän? Wy ha yn
Fryslän net it gewoane patroan mei bûtendat noch hwat spesifike eleminten
Frysk , It soe del komme op provinsialisme as wy üs hjir gelykstelle soenen
mei oaTe tige to wurdearjen regionale biwegingen yn Nederlän. Wy ha gjin
dûbelkutuer, gjin optelsom fan A + B. Fryslán is oars, yn tael en wêzen oars.
Of om Deputearre Steaten oan to heljen yn har krekt forskynd biliedsplan
foar de jierren 1978- 1982: "De Fryske tael en kultuer moatte dêrby net
sjoen warde as in op harsels steand fenomeen, mar as in yntegrael wurkjend
gegeven".

Ik ha hjir fans els al tofolle oeral helle. Mar dochs noch ien terrein. It soe
yn dit lytse "Fryske-bistek-yn-mini-look" misstean, as der gjin omtinken
jown waerd oan it sosiael-ekonornyske mêd.

De hiele side 24 fan de Ljouwerter Krante fan 30 septimber 1978 wie ien
greate twakleurige advertinsje fan Radio Fryslän: yn it Frysk. Soksoarte
foarbylden binne der mear to neamen, dat it Frysk ek kommunikatyf mei
spilet. Yn Kanada is de ûnderfining opdien dat de kulturele forheging fan
it Fränsk en de offisiële steat fan it Franskek yn it bidriuwslibben troch
wurket. De Keamer fan Keaphannel dêr jowt - yn kleur fansels - in model
Ieboek ût foar alderhanne advertinsjes, dy 't net allinne forskille yn tael,
mar dy't ek dêrneffens in oare oanpak en opmaek ha.

Siket men nei oanwizingen, dat by it tinken oer de sosiael-ekonomyske
sektor ek de Fryske tael ynklusyf, as in yntegrearjend part, meidocht, dan
kin men op 't heden torjochte yn it "Streekplan Friesland" dat al neamd is.
De ynspraekkrante jowt yn de alternativen düdlike formulearringen, bgl.
nije bidriuwen ynhelje fan bûten of earder de bisteande ütbouwe. En dêrby
giet it dan binammen om lytsere bidriuwen oan in fiks tal wurkplakken to
helpen. Ek by de sosiael-ekonomyske plannen fan hjoeddedei is it bilang
fan de tael in direkt oan to fielen stream ûnder de oerflakte, in eksponint fan
it Frysk eigene.

It docht dus bliken dat der, binammen yn it lêstoan, ek by plannen foar
oare libbensgebieten omtinken is foar taelplanning, ek al is it noch sykjen
om de wegen en paden dy 't de taëlplanning sjoen fan dy oare domeinen
ut, rjocht dogge.

Wy ha taelplanning definiearre as in stel offisieel bikrêftige aktiviteiten
oangeande taelproblemen. De funksje fan it officium, fan it gouvernemint
is dêrby dûdlik: it biwàld moat in bislut nimme en dan efter de ûtfiering
stean. By dat biwäld hearre gemeente en provinsje. Mar har bisluten en die
den moatte passe yn it totaelbilied fan it ryk. En dêrmei komme wy dan
yn it sok fan it lytse partikuliere Ynstitût foar Taelyntegraesje (Frysk yn it
offisiële forkear, in memorandum; Grins, augustus 1977) dat wer tige syn
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ynbrin g hawn hat by de provinsiale wurkgroep Frysk yn it offisiële forkear.
Dêr is neigien hoe't yn de Nederlänske grounwet in regeling fan it groun
rjocht "tael" opnommen wurde kin. De niie utstellen foar grounwetswiziging
hälde dit rjocht wol yn, ek al wurdt dêrby it Frysk net mei namme neamd.
Sa'n gr'ounwetsartikcl is winlik in kwestje fan doelstelling, fan hwat moai en
goed w êze si! foar de minske. Si! sa'n idéële utspraek praktyske gefolgen ha,
dan moat der in taelwet komme. Dy moat op syn minst ynhälde "dat oarde
ringen, öfkündigingen en oare publikaesjes yn it Frysk deselde rjochtskrëft
hawwe as guon, dy't yn it Hollánsk opsteld binne". (Ien fan de konklûzjes
en oan bifelings fan it Tusken-rapport Frysk yn it offisiële forkear, s. 31). De
taelwe t soe dan ta utdrukking bringe, dat yn nasionael forbän it Frysk
erkend wurdt as in selsstannich medium foar offisiëel gebrûk yn Fryslàn.
In stik regio yn it nasionale biliedspakket, dat yn Europeesk forbàn in foar
byld is foar kultuerpolity k yn it great 37.

Allinne op dizze nasionale, yntegrale basis kinne wy hw at foar tael dwaen,
dat taelplanning hite kin.

OANTEKENINGEN

1. Rubin, J. and B.H. Jernudd, eds., Can language be planned? Hono1u1u 1971.
2. Haugen, E., Language conflict and language planning. Cambridge Mass. 1966.
3. Rapport van de Commissie Friese-taalpolitiek. 's Gravenhage 1970 (Handelingen

Tweede Kamer, zitting 1969-1970, bijlage nr. 10728).
4. Neustupny, J.V. Basic types of treatment of language problems. Yn: Fishman, J.A.,

Advances in language planning. The Hague 1974.
5. Altoma, Salih J., Language education in Arab countries and the role of the Academies.

Yn: Fishman, J.A., Advances in language planning. The Hague 1974.
6. Dah1stedt, Karl-Hampus, Societal ideology and language cultivation: the case of

Swedish. Yn: tso International Joumal of the Sociology of Language, 10, 1976,
pp.17-50.

7. Ru bin, J. and Roger W. Shuy, eds., Language planning: current issues and research.
Washington 1973.

8. MacNamara, John, Successes and failures in the movement for the restoration of
Irish. Yn: Rubin, J. and and B.H. Jemudd, eds., Can language be planned? Honolulu
1971, pp. 65 -95.

9. Nida, Eugene A., Translation as Communication, vol. 2, p. 62 Proceedings of the
Fourth International Congress of Applied Linguistics, Stuttgart 1976.

10. Nida, E.A. and W.L. Wonderly, Communicationroles of languages in multilingual
societies. Yn: tso Th.e Bible translation, vol 22, no. 1, 1971.

11. Pietersen, L., De Friezen en hun taal. Drachten, 1969 blz. 125.
12. Fishman, Joshua A. and David E. Fishman, Yiddish in Israël: a case study of efforts

to revise a monocentric language policy, Yn: tso Linguistics 120,1974, pp. 125-146.
13. Rubin, Joan, National bilingualism in Paraguay. The Hague 1968.
14. Nade1, Eliz , LA. Fishman and R.L. Cooper, English in Israel. Yn: tso Anthropo1ogical

Linguistics, vol 19, nr. 1,1977, pp. 26-53.



15. Pietersen, L., De toekomstige leerkrachten en het Fries. Ljouwert 1974.
16. Laoov, W., The social stratification of Englisb in New York City. Washington 1963,

1~66.

TJie social motivation of a sound change. Yn: tso Word, 19, 1963, pp. 273-309.
Kcarte ynhäld yn: Pride, J.P., The social meaning of language. Oxford U.P. 1971.

17. Committee on Irish Language Attitudes Research, ReportfTuarascáel; Dublin 1975.
18. Pj.etersen, L., Taalsociologie. Minderheden - tweetaligheid - taalachterstand. Gro

nÏJ1gen 1976.
19. H'otman, John E., The prediction ofsuccess in language planning: the case of chemists

in Israel. Yn: ts. Linguistics, 120, 1974, pp. 39-65.
20. H otrnan, John E., Predicting the use of Hebrew terms among /sraeli psychologists.

Yn: tso International Journalof the Sociology of Language, 3, 1974, pp. 53 - 65.
21. Alloni-Fainberg, Yaffa, Official Hebrew terms for parts of the car: a study of know

ledge, usage and attitudes. Yn: tso International Journal of the Sociology of Language,
1, 1974, pp. 67 - 94.
Ek yn: Fishman, J.A.,Advances in language planning. The Hague 1974, pp. 493 - 518.

22. Fainberg, Yaffa (Allony), Linguistic and socio-democratie factors influencing the
ac ceptance ofHebrew neologisms. Haifa 1977.

23. Fishman, J.A., Advances in language planning. The Hague 1974.
24. Smith, James F., Language use and language attitudes in al bilingual community:

Terherne, Friesland. Stanford Univ., Ph.D. 1977. De Fryske Akademy is mei in
frysktalige gearfetting kommen.

25. Petyt, K.M., Romania: a multilingual nation. Yn: tso International Journalof the
Sociology of Language, 4, 1975, pp. 75- 102.

26. Spencer, J ohn, Colonial language policies and their legacies in sub-Saharan Africa.
Yn: Fishman, J.A., Advances in language planning. The Hague 1974, pp. 163 - 176.

27. Wijnstra, Johan M., Het onderwijs aan van huis uit friestalige kinderen. Den Haag,
S. V.O. 1976.
Wijnstra, Johan M., Het van huis uit friestalige kind in het nederlandstalige basis
onderwijs. Verslag van een vervolgonderzoek in het zesde leerjaar. Utrecht, Inst.
voor pedagogische en andragogische wetenschappen, vakgroep voor onderwijskunde,
1978. Artikel Pompeblêden, I. 9-9-1978,11. 23-9-1978.

28. Seckbach, Fern, Attitudes and opinions of/sraeli teachers and students about aspects
of modern Hebrew. Yn: ts. Linguistics 120, jan. 15, 1974 en tso International J ournal
of the Sociology of Language, nr. 1, 1974, pp. 105 - 124.

29. Zappert, L.T. and B.R. Cruz, Bilingual education: an appraisal of empirical research.
Berkeley, Cal. 1977.

30. Khubchandani, L.M., Fluidity in mother tongue identity, Yn: Verdoodt, A., ed.
Association internationale de linguistique appliquèe, IlIrd. congress, Copenhagen
1972. Proceedings vol. II. Applied sociolinguistics. Heidelberg 1974, pp. 81 - 102.

31. Spolsky, B. and R.L. Cooper, eds., Frontiers of bilingual education. Newbury House
1977.

32. Irish in education. Dublin, Stationary Office 1974.
33. Faber, S. en J.G. van Rijn, Provinsiael bilied neffens Frysk bistek. Ljouwert 1978.
34. Nijkarnp, P. en C. Verhage, Ruimtegebruik en milieu. Assen/Amsterdam 1977.
35. Streekplan Friesland. Alternatieven.

1. introductie en beschrijving. 3. kaarten.
2. toelichting. Leeuwarden, Provo Plan. Dienst 1978, nota 251.

36. Tusken-rapport Frysk yn it offisièle forkear. Ljouwert maeije 1978.
37. Faber, S., Fryslûn en iepenbier bistjûr. Ljouwert 1976.



NEIPETEAR OP DE LEZINGEN FAN PIETERSEN EN BOELENS

Hornstr« Ik wol net sasear in biswier nei foaren bringe, as wol in oan
folling j aen. Alderearst: de tael fan 'e machthawwers wurdt ûs troch dy
machthawwers oplein. Hwerom docht it sintrael regear dat? Dat hat gjiri
sosiologyske, mar in sosiael-ekonomyske achtergroun. Tink yn dit forbän
oan de yndustrialisaesieslach dy't wy yn it bigjin fan 'e foarige ieu forlern
ha. Twad: hoe komt it dat dy oerheit op 't ogenblik wol bilangstelling
hat foar it Frysk en foar oare taelminderheden? Ek dat hat syn sosiae l
ekonomy ske oarsaek. It tredde is: jo hawwe it hawn oer de oerheitstael,
dy't lang net eltsenien bigripe kin. Mar dat dy amtlike tael ûnbigryplik is,
hat ek in funksje, in maetskiplike en wer sosiacl-ekonornyskc funksje. As
wy dat net ûnderkenne en dêr gjin antwurd op witte, komme wy mei us
stribjen foar it Frysk net safier.

Pietersen: Ik leau dat ik al dizze fragen ek wol sahwat yn de sin fan de
hear Hornstra biandere ha. Stellich is de tael fan de machthawwers ut sosiael
ekonomyske motiven oplein: hja wolle graech foar alle soarten doelen ien
ienheitstael. Dêr sitte ek hiel hwat psychologyske en ideologyske motiven
yn, b.g. it biwarjen fan 'e ienheit, it trochfieren fan in ideologysk systeem,
it ynfie ren fan nije techniken. Dy ientalichheit is ek in geskikt middel om
de minderheden hwat yn 'e stringen to halden. Hwer't de dialekten dan
noch al libje, b.g. yn Twente en Limboarch, dêr ha dy net de funksje fan
kultuertael en dêr ha wy in typyske diglossiatastän. Hwat it twadde punt
oanbilanget, as de eangst foar rellen by de oerheit bistiet en hia wol de
minderheden dochs yn de mainstream-culture ünderbringe, dan kin yndied
bilangstelling foar minderheden en harren tael in middel wêze: earst brûke
en dat letter dochs wer ynkorporearje. Dêrom ha ik ek biswier tsjin de dif
ferinsjetheory yn Amearika: it is wol in symptoomkorreksje, mar net in
bistriding fan de sosiael-ekonomyske efterstän.

Fan it tredde punt, dy amtlike tael, ha ik al in soad funksjes opneamd:
it hàlden of skeppen fan öfstän ensafuorthinne. Myn eangst is dat wy dêr
foar it Frysk ek net oan ûntkomme. It giet der my om: hoe krije wy aensens
yn it Frysk in taelgebrûk dat forsteanber is foar de gewoane man. Dat is in
enoarm probleem, dër't ek taelkundigen en taelplanologen oer gear moatte.

Jonker: Ik hebbe in de inleidings mist dat d'r ok nog minderheden in
Frieslaand zels binnen, zoas de Stellingwarven. Zol et niet zo wezen kunnen
dat die tegen et Fries ankieken, of d'r krek zo tegenover staon, as ere minder
hiedstaelen tegenover de overheersende tael? Moet et ABF ok zoe'n over
heersende pesisie kriegen?

Boelens: Op himsels bin ik mei dy term ABF net sa wiis, standertfrysk is
gaedliker. Wy moatte in noarm ha foar ûs tael, mar dan mear as in need
saeklik kwea as as in saek dêr't wy nou sa hurd oan arbeidzje moatte. Dat
jildt dan foaral foar it skriftlik taelgebrük, mooglikmoat dat sels safier troch
lutsen wurde, dat in skriuwer syn eventuele eigenaerdichheden opjowt foar
in skriftlike utering dy't eltsenien oansprekt. Ik wol net safier gean as it
ABN, dat al trije ieuwen fêst leit; sa fèst moat it by ûs net komme to lizzen.
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Mou.nling leit it hwat oars; litte de lju yn Fryslän mar rêstich each op trije
of fj ouwer manieren ûtsprekke. Dizze opfetting is ek ynternasionael: by
taelp hnning strak wêze yn skriftlik taelgebrûk, mar lit de minsken de frijheit
by it sprekken. Jo kinne dus ABF brûke as in soarte fan pariteitsterm foar
ABN; dan is der gjin biswier tsjin, mar jo moatte him net brûke om de
dialelten sa gau mooglik oan 'e kant to krijen. Dat ynsjoch libbet ek op it
Miertskiplik Sintrum foar de Underwiisbigelieding en dêr kriget it Stel
lingwerfsk dan ek genoch help en bigrip. Ik tocht dat wy yn Fryslän wol
safolle bigrip foar ûs minderheden hiene, dat wy echt gjin twang ha wolle,
en jo fine dan ek hiel hwat mear gehoar yn Ljouwert as yn Assen of Swolle.
De opstelling fan it M.S.U. en de Underwiisrie is net anti-dialekt, net neutrael,
mar josityf Allinnich: yn bistjürlik forbàn is dat optheden slim krekt yn
foarskriften fêst to lizzen. Der is in bipaelde groei en tael en dialekt binne
gjin konstante bigripen. Wy siogge nou by jimme de opkomst fan it Stelling
werfsk en foar jim krewearjen ha ik respekt, sawol om de ynhäldlike kant
as om de driuw dy't der efter sit. It si! mei dat taelymperialisme yn Fryslän
wol hwat tafalle. Sa fyn ik ek it feit dat ien fan 'e ynlieders op dit kongres
yn it Stellingwerfsk oer syn Stellingwerfsk praet, in biwiis fan net allinnich
toleränsie, mar ek in stik rjochtfeardiging fan it taelforskaet yn Fryslän.

Mefr. Keizer: Wy moatte eins net foriitte dat de foarmannen fan 'e Fryske
biweging ta de yntellektuele boppeslach hearre. Troch harren stûdzje ha hja
giin of minder muoite om harren yn it Nederlänsk to uterien. Slagje wy der
net yn om hwat men dan neamt de tredde stän har gefoel fan eigenwearde
to jaen, dan bliuwt der foar dy minsken altiten in drompel.

Boelens: Dat is ek sa. It leit op ûs terrein om to freegjen: hoe komme wy
ta it folk? Wy moatte der goed foar oppasse om yn ûs publikaesjes en ûs
praten to fier fan it folk of to reitsjen, It yn- of trochfieren fan in rige
wurden b.g. jowt in soad swierrichheden; dat moat lans de wei fan it gefoel.

Groustra fêstiget de oandacht op it feit dat guon doarpen en stedswiken
ryklik hurd groeije. Dat hat fansels ek gefolgen foar de taelforhäldingen.
Moat dat sa trochgean? Fierder: Pietersen hat undersyk dien nei de hoeveel
heit skiednis yn 'e Liouwerter. Rat er ek nei it Frysk Deiblêd sicen? En nei
it Frysk dat yn dy kranten stiet? It Deiblêd hat op dat punt dochs wol in
prinsipieel plak foar it Frysk. It is wier dat der yn Fryslàn gjin folslein
Fryske krante is, mar wurdt dêr wol genoch war op dien?

Hwat de Iëzing fan Boelens oangiet: de oerheit bimuoit him al mei sa'n
soad dingen, moat dy nou ek noch regelje hoe't wy prate moatte? Jin mei
de kultuer bimuoiie is: groeije litte en foar dy groei de goeije omstandich
heden skeppe. Yn Ierlän is de tael oplein, mar dêr woe it net. Sit der yn
Fryslän ek net it gefaer yn dat wy allinnich mar in gevel opmitselje mei in
leechte dêr achter? It kin net fan achter in buro wei, it moat fan ûnderen
opkomme.

Pietersen hat de sneonsedysje fan it Frysk Deiblêd net spesiael ûnder
socht, mar dêr leit it persintaezje histoaryske (en histoarysk bihannele)
artikels noch heger. It giet trouwens net allinnich om skiednis, mar der
spylje ek oare dingen mei, ntl. de oandacht dy't oan saken jown wurdt
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dy't foar Fryslän fan it greatste bilang binne. Dat blykt wolris of to fallen.
Sa waerd b.g. ut in Beakennûmer net in hiel wichtich artikel fan Boelens
en Van der Plank neamd, mar wol ut datselde nûmer in artikel oer de re
laesje Fryslan-Amsterdam. Dat is symptomatysk. Hoe't it fierder mei it
Frysk yrr Ie kranten stiet, wurdt optheden troch oaren ûndersocht, mar
yn 't al gemien sprutsen: beide kranten binne deabinaud foar it Frysk,
liket it.

Hwat de forinzedoarpen en -stedswiken oanbilanget, dêr binne ek tûzenen
frysksprekkenden yn tolänne kommen, mar it Frysk hie dêr gjin kommuni
kative fumksje. Dochs hat it Frysk yn in stêd as Ljouwert de lêste tsien
jier wol gewe1dich oanwoun, hwant as jo nou yn winkels of op it post
kantoar Frysk prate, dan krije jo hjoeddedei frij bihoarlik antwurd yn
it Frysk. Mooglik hat dat ek wol in kommersië1e oarsaek, mar it kin ek
wol in saek fan tae1wil en tae1biwustens wêze fan 'e plattelanders dy't
yn 'e stëd komme to wurkjen en dêr't dan op ynspile wurdt.

Boelens: Ik wol yn dit forbän noch efkes wize op it ûndersyk fan Jim
Smits y n Terherne. By de fraech nei it Frysk wêzen (frysk-fryskernöch
to frysk) blike sawa1 de autochtoanen as de allochtoanen fan miening to
wêzen dat de massamedia to min Frysk jowe. Se neame dan yn 't bysûnder
de kranten. De gearfetting fan syn publikaesje is yn it Frysk meikoarten op
de Akademy biskikber.

In theory oer tae1planning bistiet spitigernöch net. Der is wol bisocht
om dêr ta to kommen fia it International Project Language Planning Pro
cesses, mar hwat dêr oan publikaesje ut fuortkommen is, leit noch allegearre
yn Jeruzalim yn in klus. Hwat ik jown ha, wie dus mear in saek fan lêzen
en skiftsjen en kompilearen en sa ta in tal punten to kommen.

T. Boersma freget it om tinken foar kunsttalen, binammen Esperanto.
By sokke talen docht him net it forskynse1 foar dat jo op oare plakken oan
treffe, ntl. it forskynsel dat tae1macht regearmacht bitsjut en dat dat laet
ta ûnderdrukking fan taelminderheden.

Pietersen is it der mei iens dat kunsttalen gjin machtspretinsjes hawwe.
Mar dat is tage1yk harren tokoart, hwant in tae1 en in taelideologysk driuwen
sûnder sokke pretinsjes, sûnder ekonomyske, kommersië1e of politike m o
tiven, sille it noait fier bringe. Dêrom hat Esperanto ek net genoch kommu
nikative wearde.

Van Weringh neamt it probleem fan de autoritative definysjes fan termen.
Der sille goede Fryske ekwivalinten of omskriuwingen komme moatte foar
Nederlánske wurden en termen, mar hwat sil rjochtskrêft hawwe as de
kniper op 'e skine komt? Der moatte stekhäldende definysjes komme en
hwa moat dat dwaen?

Boelens: It probleem fan de authentisiteit en de autoriteit by wurden,
termen, definysjes ensfh. bliuwt bistean. Dat -is sa net op to lossen. Mar
der wurdt wol wurke om binammen foar wurden en allerhande terminolo
gyen ta Fryske ekwivalinten to kommen, b.g. yn de Kommisje foar modern
Frysk tae1gebrûk. De ûtkornsten sille op 'en dûr yn in systematysk wurdboek
tolänne komme moatte.
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Dr.. O. Wilts (Osdorf)

NORDFRIESISCH ZWISCHEN DEUTSCH UND DÄNISCH

I)je Fragen, die der Kongref an das Nordfriesische in Bezug auf seine
Stelf ung und seine Zukunftsperspektiven richtet, können eigentlich nur aus
sehr subjektiver Warte beantwortet werden. Während die nordfriesische
Sprachgeschichte durch die Arbeiten von Löfstedt, Hofmann undÄrhammar
docb einigermaBen festen Grund unter den Füûen hat 1, gibt es nur wenige
Arbeiten, die sich damit befassen, wann, wo und von wem das Nordfriesische
gesp lochen wurde und heute noch gesproehen wird. Vor allem gibt es kaum
Zahlen. Das gilt auch für die Arbeit von Nickelsen : "Das Sprachbcwufstsein
der Nerdfriesen in der Zeit vom 16. bis ins 19. Jahrhundert", die im übrigen
noch immer grundlegend ist für eine Gesamtbetrachtung der nordfriesischen
Sprachverhältnisse 2. Ausnahmen sind die Untersuchungen von Ärhammar
über Föhr von 1969 und Spenter über das Dorf Rodenäs in der Wiedingharde
von 1975 2a

•

AIJerdings kann man Zahlen die in einem Dialektgebiet gewonnen werden,
nur bedingt auf ein anderes Übertragen. Wie erklärt es sich etwa, dafs in Sylt
Ost z.B. 90% der Eltern für friesischen Pllichtunderricht stimmen, obgleich
es hier kaum noch friesischsprechende Kinder gibt, während sie in Risum
Lindholm auf dem Festland, wo noch eine beträchtliche Zahl auch der jün
geren Kinder Friesisch spricht, den Friesischunterricht mit 60% Mehrheit
ablehnen? Man sol1te auch die Bedeutung der Zahlen bei Sprachgernein
schaften, die so klein sind wie die nordfriesische, nicht zu hoch bewerten.
Hier kann sich schnell etwas änderen. In Alkersum auf Föhr solI eine Ver
schiebung der Schulhofsprache zugunsten des Friesischen dadurch einge
treten sein, daf sich eine Familie mit zwölf Kindern, die allesamt Friesisch
sprachen, dort niederliefs. Auch für das Nordfriesische sollte man es ein
wenig mit dem guten Minderheitengrundsatz halten: "Vi treller ikke,· vi
troer! l'

Ein bekanntes Sylter Ehepaar reiste kurz nach dem Krieg nach Hamburg
und geriet dort in ein Lokal, in dem vornehmlich Ausländer verkehrten,
die hier bevorzugt behandelt wurden. So war es auch Sitte, jedem Gast sofort
die Fahne seines Landes auf den Tisch zu stellen. Unser Ehepaar hatte sich
kaum gesetzt, sie redeten nur Sölring miteinander, als man ihnen auch schon
die englische Flagge brachte. Nach der Bestellung wurde sie dann von dem
irritierten Kellner gegen eine dänische ausgetauscht. Während des Essens
wurden dann insgesamt fünfmal die Flaggen gewechselt; als letzte war
die polnische an der Reihe. Die Anekdote bezeichnet das herausragen
de Merkmal des Nordfriesischen, das für alle Mundarten, bei aller Verschie
denheit gleich ist, den Abstand zwischen dem Nordfriesischen und den ander
en Sprachen. Auch wenn sich die Nordfriesen untereinander selbst nur mit
Mühe verständigen können, darin stimmen sie überein, dafs sie auf Grund
ihrer Sprache etwas anderes sind als ihre Nachbam.

Die Begründung für diese Abgrenzung des Nordfriesischen gegenüber
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seinen Nachbarsprachen liefert die Sprachgeschichte. Die Nordfriesen, die
wahrsch.einlich im 8. und 11. Jahrhundert die Westküste Sch1eswig-Ho1steins
besiedelri, bringen bereits aus der alten Heimat sprachliche Eigenheiten mit,
die sie deutlich von ihren nächsten Nachbarn, den Dänen, und von ihren
entfernteren Nachbarn, den Niederdeutschen, unterscheiden. Den Unter
schied z.um Dänischen bedingt bereits die Zugehörigkeit zu einem anderen
Sprachzweig. Der Gegensatz zum Niederdeutschen, der eigentlich erst im
19. Jah rhundert wichtig wird, ergibt sich vor allem aus Sonderentwick1un
gen des Friesischen wie derBrechung,derPa1atalisierungvong-undvonk-und
der Morrophthongierung von ai und au zu ü (daher jetzt nordfriesisch (moorin
gisch) schunge 'singeri', jeewe 'geben', schörke 'Kirche', kluuse 'Kleider',
uug 'Auge').

Die Eigenständigkeit zieht, so darf man vielleicht folgern, auf dem neuen
Boden weitere Entwick1ungen nach sich, die nur auf das Nordfriesische
beschränkt sind. Langes i und u werden zu i und Ü, umgekehrt werden
kurzes e und 0 in geschlossener Silbe lang. Kurzes i wird allgemein zu e und
a gesenkt. Dazu kommt die Erscheinung der moui1lierten Konsonanz (vgl.
mooringisch dik 'Deich', hüs 'Haus', eeb 'Ebbe', stook 'Stock', fasch
'Fisch', gölj 'Gold', hönj 'Hand', üülj 'alt').

Der durch diese Entwick1ungen bedingte Eindruck der Fremdartigkeit des
angestammten Wortschatzes wird noch verstärkt durch die Aufnahme
dänischer Lehnwörter von der Zeit des Besied1ung bis in das 19. Jahr
hundert hinein, die häufig gerade den alltäglichen Bereich des Wort
schatzes betreffen. Keine andere westgermanische Sprache hat in dem
Umfange nordisches Lehngut aufgenommen wie die nordfriesische 3. Das
schafft vor allem Abstand zu den deutschen Nachbarsprachen und ist wich
tig für die ideologische Auseinandersetzung urn die Stellung des Nord
friesischen 4. In teressanterweise setzen sich die Abgrenzungserscheinungen
auch ohne sprachpflegerisches Dazutun noch in der Neuzeit fort. Das bereits
im Mittelalter übernommene dänische ikke, das im Nordfriesischen als ek
bzw. ai erscheint, eines der häufigsten Wörter schlechthin, dringt erst in der
Neuzeit gegen das ererbte 'nicht' durch 5. Erst gegen Ende des 18. Jahr
hunderts werden auf Sylt die Wörter Seen 'Sohn' und Daachter 'Tochter'
durch das dänische Lehnwort Dreeng und das anglofriesische Faamen er
setzt". Besonderheiten der nordfriesischen Grammatik sind weiter der
Dual, den das Nordfriesische als einzige gerrnanische Sprache fast bis auf den
heutigen Tage bewahrt hat ', der doppelte Infinitiv sowie die doppelten For
men im Pronomen der dritten Person.

Die Unterschiedlichkeit der nordfriesischen Sprache zur Sprache der Nach
barn dürfte bereits im Mitte1a1ter den Nordfriesen Mehrsprachigkeit aufge
nötigt haben, wenn sie mit ihren Nachbarn verkehren wollten. Dabei waren
sie gezwungen mit der Verkehrssprache schliefslich auch die dazugehörige
Schriftsprache zu übernehmen. Dies zeigt das erste und einzige politische
Dokument der Nordfriesen, die sogenannte Siebenhardenbeliebung von
1426, die bereits in mittelniederdeutscher Sprache abgefafst ist. Ob es bei
dieser Situation in dieser Zeit jemals zu eigenen schriftsprachlichen Versu-
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chen gekommen ist, ist fraglich. Auch wenn es seit etwa 1600 erste schrift
liche Zeugnisse des Nordfriesischen gibt, eine wirkliche Bemühung urn die
Schriftsprache setzt erst Ende des 18. Jahrhunderts mit dem "Gidtshals"
des JCJ.P P. Hansen ein, der sich darum auch "der erste Schriftsteller ön di
Sölriru Spraak" nennt 8.

Hafmann (1978) sieht in dem Versagen des Nordfriesischen im schrift
spracrilichen Bereich die schieksalshafte Wende sowohl für Entwicklung
wie nr Selbstverständnis des Nordfriesischen". Nur eine Schriftsprache
konnte das weit ere Auseinanderentwickeln der friesischen Dialekte ver
hinde rn, das ja bereits durch den Gegensatz des Inselnordfriesischen und
des Festlandsnordfriesischen vorgeprägt war. Vor allem konnte sich das
Nordfriesische gegenüber den beiden anderen Volkssprachen im schleswig
holsteinischen Raum, Deutsch und Dänisch rangmäfsig dann nicht mehr
behaupten, als sieh der Gebrauch der Volkssprachen zu Ausgang des Mittel
alters nicht mehr auf den mündlichen Bereich beschränkt, sondern im
Anschfuf an das Latein auch ihre Verschriftlichung erfolgt. Dies resultiert
in dem bedeutungsmäêig Zurückweichen des Nordfriesischen und seiner zu
nehmender Beschränkung auf den Bereieh des Häuslichen und nur Privaten.
Bereits zum Ausgang des Mittelalter dürfte es zur Ausbildung der für das
Nordfriesische charakteristischen Diglossie gekommen sein, die der Amrumer
Christian Johannsen (1862) beschreibt:

Friesisch im Hause, auf dem Felde, in den Dünen, auf den Watten, in
der Fremde, wo der eine Landsmann den andern fand ... Deutsch am
Altar, auf der Kanzei und in der Schule 10.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Stelle aus dem "Lekelk
Stjüürmann" von 1833 von Jap P. Hansen, der ersten nordfriesischen Prosaer
zählung. Besagter Steuermann erhält einen hochdeutsch geschriebenen Brief
mit väterlichen Ratschlägen, der mit den Worten schliefst: "Für die Meldung
einiger Kleinigkeiten überlasse ieh jetzt Deiner Mutter die Feder und bin ...
Dein redlicher Vater Boy Johannissen". Der sylterfriesisch geschriebene Brief
der Mutter setzt dann ein mit: "Min lef Seen! Da fing din gur Faader jest en
deeg Topskoding fan mi fuar sin Kleinigkeiten" und hat dann die Geburt des
Bruders, die Verheiratung der Schwester usw. zum Inhalt. Das heiBt, die
durch Konvention geregelte Verteilung der Sprachen setzt sich auch im
schriftlichen Bereich fort 11.

Strenggenommen könnte man bei dem Nordfriesischen sogar anstatt von
Diglossie von Triglossie sprechen, denn mit der Ersetzung des Nieder
deutschen durch das Hochdeutsche als Schul- und Kirchensprache mit dem
17. Jahrhundert fällt dem Niederdeutschen z.T. der mittlere Bereich, die
Rolle der grofsräumigen Verkehrs- und Umgangssprache zu 12. So kommt es
zu den bekannten "drei Sprachen des Nordfriesen", wobei Mehrsprachigkeit
und dialektale Aufspaltung sich wechselseitig bedingen. So wie die Verschie
denheit der nordfriesischen Dialekte es notwendig macht, sich auch im Ver
kehr mit dern friesischen Nachbarn einer zweiten bzw. dritten Sprache zu
bedienen, so entfal1t wiederum für die nordfriesischen Dialekte der Zwang
zur Anpassung und Angleichung und werden die auseinanderstrebenden
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Tendefl-zen gefördert durch die Möglichkeit, auch anderweitig als über das
Friesische miteinander kommunizieren zu können.

Die Ausgangsposition des Nordfriesischen, Fehlen einer einheitlichen
Schriftsprache, Zersplitterung in zahlreiche Dialekte, geringe Gröfse der
Sprechergemcinschaften ist also denkbar schlecht. Urn so bemerkenswerter
ist die Zähigkeit, mit der sich das Friesische bis auf den heutigen Tag behaup
tet hat , besonders in Hinblick auf den Rückgang der anderen Volkssprachen,
vor al1em des Südjütischen 13. Das Phänomen der Bewahrung des Nord
friesischen ist ja sehr viel auffälliger als das Phänomen des stetigen Rück
gangs, besonders wenn man die zahlenmäfsigen Verhä1tnisse im Auge behält.
Es stellt sich also die Frage, warum das Nordfriesische nicht in ähnlicher
Weise wie das Südjütische in süd-nördlicher Richtung vom ständig vcrdringen
den N iederdeutschen überrollt wurde, wobei dieses jetzt bereits von dem
in gleicher Richtung verlaufenden Sprachwechsel Niederdeutsch-Hoch
deutsch eingeholt wird 14. Eine Analyse der Positiv-Faktoren, dh. der Fak
toren, die sich auf den Rückgang des Nordfriesischen zumindest verlangsa
mend ausgewirkt haben, erscheint gerade im Hinblick auf eine eventuel1e
Sprachplanung zumindest ebenso wichtig wie die Analyse der alle Volks
sprachen gleicherrnafsen betreffenden Negativ-Faktoren, die kaum behebbar
erscheinen 15.

Unstreitig hat für die Bewahrung des Nordfriesischen die Entlegenheit der
Region eine entscheidende Rolle gespielt. Der Zusammenhang zwischen der
verkehrsmäfsigen Erschliefsung, der Zunahme des Fremdenverkehrs und dem
Rückgang des Friesischen gerade in den letzten Jahrzehnten ist offensicht
lich 16. Dazu kommt, dafs das Nordfriesische bis zur Mitte des 19. Jahr
hunderts durch die angrenzenden dänischen Dialekte vor dem expandierenden
Niederdeutschen geschützt war. Nicht zufällig setzt der erste grofsräumige
Sprachwechsel innerhalb des nordfriesischen Gebiets in Eiderstedt ein, dem
einzigen Gebiet, das direkten Kontakt mit den niederdeutschen Nachbarn
hatte. Beides sind wichtige, jedoch keine ausschlaggebenden Faktoren,
denn das Nordfriesische hält sich auch noch nach dem Uebergang der
dänischsprachigen Gebiete zum Niederdeutschen. Was die Isoliertheit
betrifft, so sind die dänischen Siedlungen auf dem schleswigschen Geest
rücken noch verkehrsferner gewesen als die nordfriesischen Gebiete, die
immerhin noch zur See geöffnet waren.

Als dritten und entscheidenden Faktor müssen wir wohl ein spezifisch
nordfriesisches Sprachbewufstsein heranziehen, dessen verschiedene Kompo
nenten im wesentlichen Reflex der besonderen Stellung des Nordfriesischen
oder besser des einzelnen nordfriesischen Dialekts zu seinen Nachbar
sprachen sind. Andreas Hübbe hat mit einem Zweizeiler die Bewuistseinslage
des Nordfriesischsprechenden recht gut umrissen:

Kumst uk me Solring ek fiirer üs Huader,
Likwel est 't beeter, dü draist din ain Kluader '".

Erstes und bestes Zeugnis für das aus dem Abstand zu den anderen Spra
chen entstandene sprachliche Selbstbewufstsein des Nordfriesischen ist der
bereits erwähnte "Gidtshals" des Jap P. Hansen aus dem Jahre 1809. Nicht
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nur, daB man sich gleich im ersten Versuch an eine literarische GroBform
wie diese umfangreiche Komödie macht, hier wird ein geradezu hoch
spracblicher Gebrauch des Friesischen vorgeführt, der vor allem im bewufst
herbeigeführten Zusammentreffen mit den Nachbarsprachen manifest
wird 1l3, Gleichrangigkeit mit den andern Hochsprachen betont auch Bende
Bendsen in seiner Grammatik:

Die nordfriesische Sprache ist, trotz abweichender Mundarten, ebenso
rein und selbständig, als irgendeine andere ihr verwandte, wie z.B. die
d eutsche oder dänische, in we1chen es weit mehr verschiedene Mund
alten gibt, der englischen gar nicht einmal zu gedenken 19.

Ebenso stellt Bendsens Freund Carsten Johannsen in einem Königsgedicht
von 1823 Friesisch neben Deutsch und Dänisch:

En Frasken wel sö hahl en frask Stock sjunge
De Tjöske nahmd De Mamm en ock de Dahnske,
De Fraske mei dat ock 20.

Unklar ist, ob diese hochsprachliche Einschätzung auch Rückwirkungen auf
die Sprachstuktur haf. Immerhin ist auffälig, daB im Friesischen die soge
nannte niedere Sprachebene in bedeutend geringeren Mafse hervortritt als
im Niederdeutschen 21. Arhammarattestiert dem Amringischen "eine klare
und distinkte Aussprache, die fast hochsprachlich anrnutet" 22. In diesem
Zusammenhang ist das Bendsen-Zitat noch in anderen Hinsicht wichtig.
Der Satz: "Die nordfriesische Sprache ist, trotz abweichender Mundarten,
ebenso rein und selbständig ... " gesteht zwar dem Nordfriesischen durch
aus mundartliche Variation zu, aber der eigene gesprochene Dialekt selbst
versteht sich nicht Mundart d.h. als Variante zu irgendeiner Grundsprache,
sondern ist jeweils immer das reinste und das beste Friesisch.

Die einzelne nordfriesische Mundart repräsentiert von den Sprechern
aus gesehen immer das Friesische in seiner Gesamtheit. Sie sieht sich nicht
durch mundartlichen Status in Hinblick auf eine übergeordnete Sprache
relativiert. So haben wir Buchtitel wie "Nahrung für Leselust in nordfrie
sischer Sprache" dh. Sölring, "Die Nordfriesische Sprache in Mooringer
Mundart" und "Die nordfriesische Sprache nach der Föhringer und Am
ringer Mundart"?". Es ist insofern auch nicht ganz richtig zu behaupten ,
dafs es kein eigentliches Nordfriesisch gäbe, sondern nur eine Anzahl unter
schiedlicher Dialekte, was dann an den stark voneinander abweichenden
Bezeichnungen für das Friesische Sölring, Fering, Öömrang, Frasch, Freesk
usw. exemplifiziert wird. Friesisch und der jeweilige Dialekt sind vom
Sprecher gesehen vielmehr eins. Der naive friesische Sprecher wird niemals
Solring mit Sylterfriesisch bzw. Syltringisch, Öomrang mit Amringisch
wiedergeben, sondern dafür immer einfach 'Friesisch' einsetzen mit dem
damit verbundenen Absolutheitsanspruch. Das Südjütische ist nach NickeI
sen vor allem im 20. Jahrhundert dadurch entscheidend zurückgegangen,
daB das mit den dänischen Minderheitenschulen eindringende Reichs
dänische, das 'gute Dänisch', den verbliebenen dänischen Dialektsprechern
die Unzulänglichkeit ihrer angestammten Sprache vor Augen führte?". In
einen so1chen Konflikt, der in der Konsequenz zum Sprachwechsel führt,
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konnteri die nordfriesischen Dialekte nicht geraten, da es auf Grund der
hohen Selbsteinschätzung auf dialektaler Ebene aufserhalb des jeweiligen
Dialektes wohl ein anderes Friesisch, aber ganz sicher kein besseres Frie
sisch gab.

Nickeisen hat darauf hingewisen, dafs die dialektale Aufspaltung des
Nordfriesischen und die damit verbundene geringe Gröfse der Sprecher
gemeinscluften zu Unrecht nur negativ eingeschätzt wird 25. Gerade die
kleine Zahl der Sprecher, die Unmöglichkeit die sprachliche Verantwor
tung für das Friesische an eine höhere Distanz zu delegieren, was damit
verbunden ist, daf der einzelne Sprecher selbst seine Sprache zu vertreten
hat, gib t dem Nordfriesischen einen besonderen Rückhalt. Für Jap P. Hansen,
der sich in einer Schrift "En Stelsnak twesken J. en H." von 1833 als ers ter
theoretisch mit der Stellung des Nordfriesischen auseinandersetzt, ist die
Identität von Sprachgemeinschaft und Dorfgemeinschaft, dh. von Sprache
als Merkmal der Gruppenzugehörigkeit, wichtigster Grond für die Beibehal
tung de s Friesischen:

Di ual Sölring Nationalskeken, Brüken, Leewentaart en Kluaderdracht
sen tö Greev draien uuren. Ön dit ales haa wü üüs sadeling forfiinert,
da t üüs Ruf fan Dööcht en Iarelkhair ön Skanpual kernen es. Lii wü
üüs Spraak uk of, da es nönt muar eeder, wat üüs en litiet töhophalt.
Kum wü da büt1öns bi en üüs jer ünbikeent Sölring, da es di üüs nönt
muar üs ark üder Freemer. Ik haa mung lüter Freemern tö Seefëren,
en wan ik da bi en Sölring käm - wü maat arküder jer kür haa of ek 
da maaket di Sölring Spraak unk tö Brödern 26.

Das diglossische Modell des Friesischen, das zwischen einer Dorf- und
Haussprache und der mehr technischen Verwendung einer anderen Sprache
unterschied, diese Sprache brauchte nicht deutsch, sie konnte auch dänisch
oder holländisch sein, hat das Nordfriesische die Auseinandersetzung
zwischen deutsch und dänisch, die mit dem Beginn des 19. J arhhundert an
hebt, zunächst verhältnismäûig unbeschadet überstehen lassen. Anders als
der Gebrauch des Südjütischen, das seine Verwandtschaft mit dem Dänischen
nicht ableugnen konnte, war der Gebrauch des Friesischen nicht mit irgend
einem sprachpolitischen Votum belastet. Für grofse Teile der südjütisch
sprechenden Bevölkerung wird der Konflikt zwischen Sprachgebrauch und
deutscher Gesinnung dadurch gelöst, daû man man nun ganz zum Nieder
deutschen übergeht, das man ja sowieso beherrschte. Das Nordfriesische
kann sich halten, weil es durch den bereits vollzogenen Rückzug auf das
Private und Lokale und die pragmatische Akzeptierung der Landessprache
jede Konfrontation mit dem überlegenen Deutschen vermeidet. Die Ideo
logiefreiheit und die Vorurteilslosigkeit des nordfriesischen Sprachgebrauchs
illustriert das Beispiel Bende Bendsen. Bendsen, der fast sein ganzes Leben
in Dänemark verbringt, behält selbst nach dem Ende des dänischen Gesarrit
staates noch den deutschen Sprachegebrauch bei und merkt überhaupt
nicht, dafs er damit in Gegensatz gerät zu den nationalsprachlichen Prin
zipien seiner Umgebung?". Die Auseinandersetzung zwischen Rask und
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Bendsen, bei der Rask Bendsen die Angleichung seiner Orthographie an das
Deutsche vorwirft und Bendsen mit dem Hinweis antwortet, "daB alle Frie
sen die deutsche Sprache lernen und unter tausend kaum einer ist, der die
hochdänische Sprache versteht oder nur lesen kann", beruht vor allem
darauf, dafs der pragmatisch eingestellte Bendsen die bereits natiorralpoli
tisch gefärbte Argumentation Rasks nicht verstehen kann 28.

Das Nordfriesische ist einem ähnlichen Schicksal wie dem des Südjüt.ischen
entgangen, weil sich der Gegensatz Deutsch - Dänisch nicht auf die Situation
des Nordfriesischen übertragen lieB. Dieser Gegensatz hat aber dennoch
bewirkt, dafs es nicht zu der Ausbildung einer eigenständigen friesischen
Sprachbewegung kam, die sich zumindest im Ansatz zu Beginn des 19. Jahr
hunderts andeutete, und die vieIleicht jene Gemeinsamkeiten unter den
Nordfriesen herbeigeführt hätte, die im Mittelalter verloren gingen, falls sie
je bestanden haben. Aber spätestens seit 1840 mit dem Streit urn Sch1eswig
Hoistein gibt es keinen Raum mehr für ein eigenständiges Friesenturn. Die
Bemühungen urn das Friesenturn und urn eine vermehrte Bedeutung der
Sprache mufsten zurückstehen vor der wichtigeren Entscheidung zwischen
Deutschtum und Dänentum 29. Versuche, das Friesische in die national
politischen Auseinandersetzungen einzubeziehen, gibt es schon früh. Bereits
1800 vermerkt das "Tagebuch eines Fremden" zu dem Abdruck eines
friesischen Gedichtes: "Aus der beigefügten übersetzung erkennet man den
echt-deutschen Urspruch der Friesen" 30, während Rask (1825) erklärt:

Man vil da finde at den (das Friesische) kommer Islandsk eller Old
nordisk ruermere end Angelsaksisk eIler 01dsaksisk, altsà neermcre en
nogen anden germanisk Sprogart ".

Allen (1858) meint "daB es ein grofses G1ück für die Friesen gewesen wäre,
wenn sie statt des schwer zu erlernenden und von der Muttersprache so
abweichenden Hochdeutschen das leichte und verwandte Dänisch als Kir
chen- und Schulsprache erlernt hätten"3i. Die unterschiedlichen Auffassun
gen finden sogar in Wörterbüchern und Grammatiken ihren Niederschlag.
Ou tzen (1837) gibt in Analogie zum Dänischen die -x-lose Form des Infini
tivs, Bendsen (1860) und Joharmsen (1862) geben wie im Deutschen die
-en-, -in-F orm an 33.

Der Gegensatz Deutsch - Dänisch wird 1920 neu belebt durch die Abstim
mung über die neue deutsch-dänische Grenze. Diesseits und jenseits dieser
Grenze bildet sich eine dänische und eine deutsche Minderheit heraus, wobei
gleichzeitich auch eine friesische Minderheitenbewegung entsteht, die zu
einer schwerwiegenden Spaltung innerhalb der Nordfriesen führt, die bis heute
andauert". Für das Friesische wird dieser Zustand deshalb gefährlich, weil
der Gegensatz Dänisch - Deutsch eine dritte Kraft nicht mehr zuläfst. Die
Förderung, die das Friesische gerade von dänischer Seite erfährt, führt zu
der für das Friesische kritischen Gleichsetzung von Friesisch gleich Dänisch
bzw. dänischgesinnt, mit der Konsequenz, daB das Friesische z.T. abgelegt
bzw. verleugnet wird. Auswirkungen machen sich auch in der Sprachpolitik
bemerkbar, besonders nach dem zweiten Weltkrieg. Während vor dem
Kriege eine Schreibweise in Anlehnung an die deutsche Rechtschreibung
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angewarid wird, gehen die Bemühungen nach dem Kriege dahin, den Abstand
zwische n Ireutsch und Friesisch möglichst zu vergröfsern". Für die Entschei
dung G:ro~ oder Kleinschreibung etwa sind politische Gründe mindestens
ebenso musgebend wie pragmatische. Verhängnisvoll hat sich vor allem in
Anlehru.mt an Schreibpraktiken des Sölring der Rückgriff auf mittelho eh
deutsch e Traditionen erwiesen, dh. die Bezeichnung der Kürze durch ein
fachen 'Volal auch in offener Silbe. Der Gegensatz betrifft aber auch Fragen
der Neo Iogismenbildung, gesamtnordfriesischer oder einzeldialektaler Bernü
hungen und des Wortgebrauchs. Je nach Parteiung muis die Antwort unter
schiedlich ausfallen mit entsprechenden Folgen für die gesprochene wie die
geschrie belle Sprache.

Der Gegensatz Deutsch - Dänisch ist sicherlich für die Entwicklung des
Friesiscrten nicht günstig gewesen. Man darf aber auch nicht übersehen, d afs
sich die Konkurrenz der verschiedenen Gruppierungen auch belebend für
die Spracharbeit ausgewirkt hat und sie vor dem Rückzug auf heimat
pflegeris che Sebstgenügsamkeit bewahrt hat. Auf jeden Fall darf man den
nationalen Gegensatz nicht für jenen rapiden Rückgang des Friesischen
verantwortlich machen, wie er sich vor unseren Augen in den letzten zehn
bis fünfzehn Jahren abgespielt hat. Man hat Ärhammars Uebersichtskarte
über die nordfriesischen Dialekte als die reinste Friedhofskarte bezeichnet,
wegen ihrer zahlreichen Kreuze, die auf ausgestorbene bzw. im Aussterben
begriffene Dialekte hinweisen sollen 36. Die Wirklichkeit sieht noch sehr
viel schl immer aus. Wenn man sich die Entwicklung des Friesischen betrach
tet von der Zeit an, in der wir überhaupt etwas über seine Verbreitung
wissen, so lä8t sich ein stetiger Rückgang feststel1en, der sich unserem J ahr
hundert erheblich beschleunigt hat, Auch wenn Hand in Hand mit der Redu
zierung des Kreises der aktiven Sprecher auch wohl qualitative Substanz
verluste des Friesischen zu verzeichnen sind, bleibt die Kontinuität der
Weitergabe des Friesischen in der Abfolge der Generationen dennoch unge
brochen. Die entscheidende Verschlechterung der Position des Nordfrie
sischen erfolgt in der Generation der jetzt Dreifsig- bis Vierzigjährigen. Diese
Generation, die Elterngeneration der jetzt schulpflichtigen Kinder, ist zwar
noch Träger der sprachlichen Ueberlieferung des Friesischen, hört aber
schlagartig damit auf, das Ueberlieferte nun ihrerseits an die Kinder weiter
zugeben. Damit ist aber praktisch die Rolle des Friesischen als Muttersprache
beendet. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Von den im J ahre
1978 eingeschulten Kindern auf Amrum, beherrschen nur noch drei das
Amringische. Auf Sylt konnten 1977 von 206 Kindern im dritten und
vierten Schuljahr nur noch drei Kinder Solring. In Rodenäs in der Wieding
harde gibt es nach der Untersuchung von Spenter (1975) kein Kind mehr
unter 9 Jahren, das' Friesisch spricht. Auf Föhr und in Risum-Lindholm
sieht es sicherlich etwas besser aus. Aber hier gibt es keine neuen Zahlen.

Es ist allerdings falsch, die Entwicklung des Friesischen nur für sich
zu betrachten und die Gründe für den Rückgang des Friesischen allein in
dem Zustand des Friesischen zu suchen. Das gleiche Bild ergibt sich nämlich
auch für die beiden anderen Volkssprachen, das Plattdeutsche und das Süd-
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jütisc](le, Nach einer Untersuchung von Petersen aus dem Jahre 1973 in dem
Dorf .Athtrup spricht die Gruppe der Dreifsig- Vierzigjährigen noch zu 80%
Plattel ettsch, die Kinder nur noch zu 17%. 35% der Eltern sprechen Süd
jütiscfi, während nur noch 5% der Kinder diese Sprache können 37: Noch
deutlscler sind allerdings die Zahlen von Rodenäs. Von den 57 Kindern
bis zl.J 9 Jahren spricht nur noch ein einziges Kind Plattdeutsch. D.h., der
Rückgang des Friesischen hängt zusammen mit dem Rückgang der Volks
spracrres allgemein und hat seinen Grund vor allem wohl in der allgemeinen
Veräri derung der Lebensumstände. Die sprachliche Gemeinschaft des Dorfes
bestebt nicht mehr, da immer mehr Fremde zuziehen, die die Dorfsprache
nicht sprechen und nicht verstehen können. Das Dorf hat nicht mehr genug
Arbei.t, so dafs der gröfstc Teil der arbeitsfähigen Einwohnerschaft gezwungen
ist, au~erhalb des Dorfes in der Stadt Arbeit zu suchen. Dadurch wird auch
die alte Aufteilung aufgehoben, der zufolge die Volkssprachen zu Hause
und irn Dorf gebraucht werden, und die Hochsprache auf Schule und Stadt
beschränkt bleibt. Die Hochsprache wird mehr und mehr zu Urngangs
spracrie und dann auch zur Haussprache.

Man nat sich so daran gewöhnt, immer vom Rückgang und vom Aus
sterben des Friesischen zu sprechen, dafs man übersieht, dafs das Platt
deutsche 'relativ genauso schnell zurückgeht. Der Strand des Friesischen ist
sogar in mancher Hinsicht noch besser. Es fällt nämlich auf, dafs sich gerade
die Gruppe der Dreifsig- bis Vierzigjährigen wieder zu dem Friesischen hin
gezogen fühlt und beginnt, selbst in der Spracharbeit tätig zu sein. Diese
Gruppe ist es auch, die mit 90% für den Friesischunderricht auf Sylt ge
stimmt hat, obgleich nur noch wenige Kinder Sölring sprechen. Wenn die
Kinder selber nach anderthalb Jahren Friesischunterricht zu 87% den Frie
sischunterricht bejahen trotz der Mehrbelastung von zwei Stunden mehr
Unterricht, zeigt das auch, da~ man im Elternhaus den Unterricht unter
stützt. Vor allem ist die Pflege der Sprache nicht länger Sache der Wissen
schaftier und vor allem der Volksschullehrer, sondern Leute, die anderen
Berufen entstammen, nehmen sich mehr und mehr der Pflege ihrer Sprache
an. Dies gilt besonders für Sylt und Amrum.

Der Zusammenhang zwischen der Wiederbelebung des Friesischen und
dem starken Zuzug der Fremden in die verschiedenen nordfriesischen Land
schaften, vor allem aber auf die Inseln, darf nicht übersehen werden. Die
friesische Sprache ist die letzte Möglichkeit der Einheimischen, die jetzt
selbst einsehen, das sie bereits den gröfsten Teil ihres Landes an Fremde
verkauft haben, sich zusammenzuschliefsen und sich gegen die Flut der
Fremden zu stemmen. Die Gründe, die den Seefahrer Jap P. Hansen dazu
bewogen haben, für das Friesische einzutreten, bestehen auch heute noch
fort. Nur dafs die Friesen nicht mehr in der Fremde, auf fernen Meeren
zusammenhalten müssen, sondern in der eigenen Heimat, in der sie schon
fast Fremde geworden sind.

Die Zukunftsaussichten für das Nordfriesische sind nicht sonderlich gut.
Das gilt vor al1em für die Bewahrung als Muttersprache. Es scheint jedoch
nicht ausgeschlossen angesichts eines neuen Interesses an der Sprache und
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einer bewu~ten Hinwendung zu ihr, das Nordfriesische für einen gewissen
Zeitratarn noch als Zweitsprache zu halten. Aus sprachdidaktischer Sicht
scheint. dibei folgendes nötig zu sein:
1. Gru::ndlage der Sprachpflege muf der einzelne Dialekt sein, da man nur

berejts ist, sich mit dem heimisehen Dialekt zu identifizieren und sich
für ihn einzusetsen. Das heifst auch, dafs einzeldialektale Eigentümlich
keiten sowohl im rnündlichen wie im schriftlichen Bereich erhalten blei
ben missen, soweit sie der dialektalen Profilierung dienlich sind.

2. Für die Rechtschreibung mufs ein Weg gefunden werden, der einerseits
die Eitenständigkeit des Friesischen gegenüber anderen Sprachen doku
mentiert, der aber anderseits in Rechnung stel1t, dafs die Sprecher bereits
in festen Schreibtraditionen aufgewachsen sind, so daf man an sie hin
sicht lich ihrer Flexibilität in Schreib- und Lesetechnik keine unzumut
baren Forderungen stellt.

3. Ausgargspunkt lexikographischer und grammatikalischer Bemühungen
muïs die unter dem Gesichtspunkt der Sprachpflege und Spracherhal
tung selektiv rezipierte Gegenwartssprache sein, nicht aber ein gewesener

.Sprachzustand, der von den Sprechern nicht akzeptiert und gestützt
wird .

4. Mit der Ausnahme von Föhr kann der Friesischunterricht nicht länger
auf der Basis des muttersprachlichen Unterrichts betrieben werden,
sondern muf seine Grundlage in der Fremdsprachendidaktik haben mit
der Ergänzung, dafs zusätzliche motivierende Einflüsse dabei von Eltern
wie Grcêelterngeneration auf ihn einwirken können, wie auch in Zusam
menhang mit dem neu erwachten Heimatbewufstsein eine Verbindung
zum Heimatkundeunterricht anzustreben ist.

5. Sprachpflege darf sich nicht auf die Sprache allein beschränken, sondern
muf auch die Sprecher und deren soziales Umfeld im Auge haben, dh.
sie darf nicht nur mit einen Katalog von Forderungen an die Sprecher
herantreten, sondern muf auch Sprachpolitik sein im Sinne gesellschafts
politischen Eintretens für die Region und ihre Bewohner.
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NEIPETEAR

Fe itsna: Ik ha de yndruk dat de tradysje fan de namme Friezen (ta
skrea sm oan in 'àld'folk dat al fan älds yn 'Fryslán' wenne hat) in soad yn
floed hawn hat op it selsbisef fan de Friezen. Dat jildt foar de westerlau
werslce Friezen, mar nei alle gedachten ek foar de Noardfriezen, dy't har net
birop pe koene op in echte dichter lykas Gysbert Japiks. Is dy älde tradysje
fan de namme Friezen ek net ien fan 'e faktoaren dy't it fuortbistean fan it
Noardfrysk bifoardere hat?

Twad: Niels Bégh-Andersen, in Deenske Sleeswiker ut Aventoft, hat wol
ris sein dat hja as Sûdjutsk pratenden winliken heech opseagen by de Fryske
boeren. Is dy relatyf gunstige sosiael-ekonomyske posysje en de dêrmei
gearhingjende (relative) status fan de tael ek net ien fan de forklearr'ingen
foar rt langerfuortbistean fan it Frysk yn forliking mei it Sûdjutsk?

As tredde: Jap Hansen hat it yn syn foaropwurd oer "in Nordfriesischer
Sprache" (sûnder lidwurd dus), wylst oaren it gauris ha oer "die nordfrie
sische Sprache". Hwat bitsjut dat forskil yn terminology krekt?

Wilts: 1. Ein historisches Bewufstsein scheint es bei den Nerdfriesen erst
im 19. Jh. gegeben zu haben. Der älteste Wörterbuchschreiber, Boy J acob
sen, k.legt gerade darüber, dafs die Friesen ihrer Sprache so wenig Wert bei
messen. Es scheint vielmehr ein Wesenszug der Nordfriesen zu sein, Ererbtes,
dazu gehört auch die Sprache, bestenfalls unter dem Aspekt der Nutzanwen
dung, aber kaum unter dem der Tradition zu betrachten. Diese Haltung ist
vielleicht Reflex der nordfriesischen Grunderfahrung, dafs Uberleben nur
durch nüchterne Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten möglich ist.

2. Der relativ höhere soziale Status der Nordfriesen scheint auf jeden Fall
dazu beigetragen zu haben, dals das Südjütische dem Friesischen nicht
gefährlich werden konnte. Das Friesische scheint sogar auf der festlän
dischen Geest ihm gegenüber expandiert zu haben.

3. Jap P. Hansen will wohl mit dern Fortiassen des bestimmten Artikels
andeuten, daf Sölring nicht schlechterdings für das Nordfriesische steht. Er
weist dann aber auf die Verwandtschaft zwischen Sölring und Helgolän
disch hin, die zeige, daB Sölring der älteste und darum auch der beste Dialekt
sein müsse.

Árhammar: Im grotsen und ganzen kann ich den Ausführungen von Herrn
DI. Wilts zustimmen; in einigen Punkten bin ich jedoch abweichender Mei
nung oder würde ich die Akzente anders setzen.

1. Wenn Dr. Wilts in Anlehnung an Dietrich Hofmann sagt, dafs das
Schicksal des Nordfriesischen damit besiegelt war, dafs es keine einheitliche
Schriftsprache zustandebrachte, so müssen wir uns vergegenwärtigen, dafs
dies wegen der schon im ausgehenden Mittelalter bestehenden starken Auf
splitterung in Dialekte ja überhaupt nicht möglich war. Als übergreifende
Verkehrssprache in dem kleinräumig aufgesplitterten Inneren und auch mit
den Städten der Landschaft und nach aufsen hin funktionierte das Nieder
d-eutsche; dies, später das Hochdeutsche, versah in Nordfriesland wie in den
angrenzenden Regionen die schriftsprachliche Funktion. So gesehen bestand
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also auch gar kein Bedarf, eine eigene nordfriesische Schriftsprache zu
schaffen-

2. Der '1ersuch, das vergleichsweise schnellere Zurückweichen des Schles
wiger D3nisch vor dem Niederdeutschen aus einem sprachlichen Minderwer
tigkeitsgefühl heraus zu erklären, vermag mich nicht zu überzeugen. J eden
falls trif:ft dies nicht auf den dänisch-niederdeutschen Sprachwechsel in der
wohlhab enten Landschaft Angeln zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu. Hier
waren die Motive rein praktischer Art, man dachte noch rationalistisch, die
nationalr'onantischen Ideen waren erst im Kommen (vgl. Fries. Jb. 1976,
p.59).

3. Die Durchführung der radikalen Rechtschreibereform nach dem 2. Welt
krieg unter Zugrundelegung der Prinzipien der Möllerschen Sylter Ortho
graphie, die auf die semiphonetische Schreibweise Th. Siebs' zurückgeht
(vgl. Fries, Jb. 1976, p.75), hat in gewisser Hinsicht sicher integrierend
gewirkt, aber wir müssen uns ernsthaft die Frage stellen, ob die Vorteile
dieser re1ativen Integration die Verluste aufwiegen, die der jähe Bruch mit
der bew ährten, volkstümlichen Schreibtradition verursachte. Ich erinnere
besonders an den jahrenlangen Orthographiestreit auf Föhr, der die Sprach
arbeit nachhaltig behinderte (vgl. Nordfries. Jb. 1974, p.172). Auf dem
Festland hatten die Auseinandersetzungen urn die neue Mooringer Recht
schreibung auch nationalpolitische Akzente.

4. Um die heutige Situation des Nordfriesischen zu illustrieren, stellte
Dr. Wilts jüngste Untersuchungsergebnisse aus der Grenzgemeinde Rodenäs
in den Vordergrund. Rodenäs ist jedoch nicht repräsentativ und wurde
von Spenter nur desha1b gewählt, weil er den seltenen Fall einer überschau
baren vier- bis fünfsprachigen Sprachgemeinschaft untersuchen wollte. In den
verbliebenen Zentren des Nordfriesischen auf Föhr und in der .Niebüller
Gegend, aber auch auf Amrum und Sylt-Ost, finden wir ja ein anderes,
erheblich günstigeres Bild vor. Dr. Wilts ist selbst mafsgeblich an der Unter
stützung der dortigen Sprachaktivitäten durch Erarbeitung von Sprach- und
Wörterbüchern beteiligt. Dafür gebührt ihm Dank und Anerkennung.

Wilts: 1. Es ging einfach darurn, festzustellen, dafs das Nordfriesische im
späten Mittelalter im Vergleich zu den andern Volkssprachen defizitär war,
d.h. eben keine Schriftsprache besafs, wobei es dahingestellt bleiben mufs,
ob es überhaupt eine solche ausbilden konnte. Auf jeden Fall mufste sich
dieser Mangel bei der zunehmenden Bedeutung der Schriftsprache im kom
munikativen Bereich negativ für das Friesische im Konkurrenzkampf mit den
anderen Sprachen auswirken.

2. So war es auch gemeint. Man darf allerdings nicht übersehen, dafs das
Schleswiger Dänisch auch soziolektal aufgefafst wurde: "Er ist ein Bauer,
er spricht dänisch!".

3. Bei allen Entscheidungen in Rechtschreibefragen muts in Ermangelung
einer staatlichen Autorität, die einfach festsetzen kann, eine möglichst
breite Basis gefunden werden. Beruhen sie lediglich auf den einsamen Be
schlüssen einiger weniger, die sich für kompetent halten, dann ist in Nord
friesland, s. das Beispiel Sylt, gewöhnlich der Teufellos.
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4_ Aaderes aktuel1es Material als das von Spenter steht leider nicht zur
Verrügung. Es kann bei allen Einschränkungen jedoch wohl Tendenzen
ange bell. Auch die derzeit zu verzeichnenden Sprachaktivitäten können
nich.1: darüber hinwegtäuschen, dals, biologisch gesehen, nur wenig nach
wäcl1.st Allerdings ist etwa auf Sylt auf Grund des Unterrichts ein gewisser
feed -back-Effekt zu verzeichnen, in dem die Eltern der an diesem Unterricht
teiln ehnenden Kindern sich auf einmal wieder auf ihre friesische S prach
kompeenz besinnen.

Groustra: Ik ha yn 1955 yn Langenhorn by in hûshälding west, bisteande
ut in frou, bern en in äld man. Hja praetten ûnderinoar en mei de buorlju
platclûuk. Ik bisocht mei de äld man Frysk to praten en hy wist dêr noch
wol hvat fan. De frou sei dat hja it net mear koe, mar de oare moarns wist
hja dachs noch in pear sintsjes. Ds. B. Smilde preke dêr dy sneins yn it
Noardfrysk, en doe koe ik twa soarten haldingen fornimme. Oan 'e iene kant
in häldng fan: dat prate wy al lang net mear, hwer is soks noch goed foar,
en aan 'e oare kant in réaksje fan: hwat moai dat dat noch kin. In oare
erfarmg hie ik by Lübkekck, doe't ik dêr mei in steal dykwurkers aan 'e
praet rekke. Ik bisocht ek dêr Noardfrysk to praten; se koene it allegearre
forstean en de measten ek noch wol prate. En sa koe ik fan 't jier yn de
Wiedingharde ek noch fornimme dat Noardfrysk noch wol praten en for
stien wurdt. Hwer't ik fierder noch nijsgjirrich nei bin, is: hoe sit it mei de
twa- of trije-talige skoalle yn Risum?

Wilts: Es ist recht schwierig, sich einen Überblick über die aktive Sprach
kompetenz in Nordfriesland zu verschaffen. Notwendig scheint eine Status
anhebung des Nordfriesischen. Friesisch darf nicht länger, das gilt var allem
für das Fest1and, die Sprache der kleinen Leute sein, deren Kenntnis man
tunlichst für sich behält. Der friesische Charakter der Schule in Risum ist
beträchtlich zurückgegangen, da die sprachlichen Voraussetzungen seitens
Schüler nicht mehr gegeben sind. Friesischunderricht beginnt jetzt wie auf
Sylt im dritten Schuljahr.
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Drs. H. Bloemhoff(NijeberkeapjNi'jberkoop)

EE NPEER ODDERINGSPRINCIPES DIE ET STELLINGWARFS
ANBELANGEN

De rri etêtellingwarvers in Frieslaand en omkrieten vandaege-de-dag die
vraogd wadden zollen naar de aktiviteiten om et Stellingwarfs henne, zollen
wel een stokmennig zaeken numen kunnen. Et literair-taelkundig-volks
kundig blad De Ovend, daor veul schrievers mit van leeg tot hoog niveau
ruumte in kriegen, en daar de honderd informanten en mitwarkers an et
Projekt Stellingwarfs Woordeboek, en ere belangstellenden riegelmaotig
verslag in daon wodt van et ni'js nuumde onderzuuk; et wark van de mederne
schriever Johan Veenstra uut Ni'jhooltpae, benaemens zien bundel novellen
Fluitekruud; et ni'je aktiviteitencentrum veur Stellingwarver kultuur onder
leiding van Pieter Jonker in de Meulehoeve in Oosterwaalde ; tenielaktivi
teiten in Wolvege, en zo nog wel een peer dingen. Niet in et laeste plak
zal naar veuren kommen dat beide Stellingwarver gemienten én de per
veensie Frieslaand mit een flinke subsidie veur een belangriek pat meugelik
maeken wat vandaege-de-dag in et oge vaalt an Stellingwarver aktiviteiten
daar veur et bestaan van de Stellingwarver Schrieversronte gien spraoke van
was. Een flink pat is dus te daanken an die steun op et vlak van de centeraosie,
mar et 'ere, toch grotere en belangrieker pat komt van al die meensken die
d'r veur bodderd hebben (en dat nóg doen) dat d'r sund 1970, doe de
Schrieversronte begon, wat op gang kommen is, dat nooit eerder nog op
zoe'n meniere in de Stellingwarven veurkwam: een aktieve beweging, die
et warken an verscheiden vormen van de eigen kultuur op streek hulp en
anvieteren bleef. Die eigen inbreng van eigen meensken was ok iene van de
starke punten die veur subsidiëring pleitten.

De Stellingwarver kultuur was vanzels niet zonder verleden; daar om hen
ne gebeurde ok veur 1970 wel wat. Aj' pattie kraanteberichten van vroeger
lezen, kuj' geweer wadden dat d'r interesse was bi'jglieks veur schrieveri'je
in et Stellingwarfs, dat d'r meensken weren die zowat geliekens dochten
over et nut van ien en dezelde spelling, dat d'r meensken weren die et zunde
vunnen dat oonze tael benaemens deur et Nederlaans anvreten wodde, en
al zo meer. Goenend van die meensken mit interesse hadden in et vormen
van de miening de veurgang, mar gienend nam de veurgang om op de ien
of ere meniere een struktuur te maeken en die mit meensken in te vullen
om de eigen Stellingwarver kultuur zien gerak te geven en op die meniere
veur de veerdere bouw an die kultuur in de toekomst in te staan.

Now doe ik wat te min recht an de Vereentging voor Heimatstudie van
de Stellingwerven, een organisaosie, ók van meensken uut beide Stelling
warven, krek as de Schrieversronte, die d'r veur zorgde dat d'r een peer
uutgiften over de Stellingwarver historie verschenen, en die bi'j pattie akti
viteiten betrokken weren. In Van der Schaaf (1977; 255) kuj ' lezen, dat
disse verieninge ok buten Stellingwarf mit zien aktiviteiten veur 't lacht
kwam: ze weren betrokken bi'j et Groot-Fries kongres van 1927 in Liwwadden.
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Te á1ÏI1 studie is dislange maekt van disse verieninge ; ik kan d'r daoromme
ok á1ar oppervlakkig over praoten. Et is in alle geval zo, dat d'r mar een
betie n over op pepier beweerd bleef. Et belang van de aktiviteiten van
de club is veur een laetere Stellingwarver historicus as dr. T.H. Oosterwijk
niet Idein west 1.

In die veur-Schrieversrontse tieden was et wat Stellingwarver tael-, schrie
veri'j e- en volkskunde angaot mar bi'j uutzundering zo dat et ien en aander
in et rtiddelpunt van de belangstelling ston. Ie kun daenken an et speuien
van én de uutgifte van et tenielstok Uut het leven van J.H. Popping, Ooster
woolde, 1918. De schriever heurde ok bi'j de ni'js nuumde verieninge. Ie
zolleri ok daenken kunnen an et verschienen van De Stellingwervers en hun
dialect van H.J. Bergveld (in 1949), de zo wardeerde schriever (1902 - 1966).
Secuur en op een smoeke meniere wodt verteld over oolde gebruken, aord
en holing, en d'r wodt een hiele riegel biezundere, aorige oolde uutdrokkings
geven. De schriever wist d'r in dit boekien en in zien artikels in pattie
blaeden (benaemens de (Ni'je) Oost-Stellingwarver) vaeke op dat de Stelling
warver tael beschreven wodden moet, omreden d'r een bult woorden en
uutdr'okkings de hieltied minder bruukt wodden. In Bergveld hadden we de
man die niet allienig veul in de eigen tael schreef (riem pies, verhaelen, teniel,
godsdienstig wark), mar ok de man die et Stellingwarfs zeg mar as veurwarp
van studie beschouwde, wat onder eren bliekt uut een protte deur him op
fiches bi'j mekeer geerde ooide, typische woorden en uutdrokkings. Deur
zien toedoen ontston d'r een beheurlike kring van meensken mit belang
stelling. Belangstelling van taelgeleerden die gegevens bi'j mekeer geerden
veur heur onderzuuk het zeker een stimulaans west veur Bergveld zels en
hi'j kreeg ok de kaans om geleerden as Overdiep, Van Es, Naarding en
Heeroma te vraogen naor bepaolde zaeken, veural over de schriefwieze. Die
schriefwieze het hi'j, neffens dat ik deur te vergelieken anneme, ok en veural
ontwikkeld deur et veurbeeld van heit en zeune Popping uut Oosterwoolde,
en van Drentse schrievers.

Now ik Drente nume: et is niet toevallig, dat Bergveld zien De Stelling
wervers en hun dialect eerst in de Drentsche Volksalmanak van 1949 ver
scheen, en laeter as eigen uutgifte van de Fryske Akademy en van Van
Gorcum, in Assen. Op veul meer punten as ditte, kuj', liek as vanzeis et
bekende geografische, Stellingwarf odderen tussen Frieslaand an de iene
kaante, en de rest van Oost-Nederlaand an de ere kaante in. Ik daenke
an de tael zels - daor kun aanst nog een peer dingen van zegd wodden 
mar ok en hier in et biezunder an de tradisie van en de petronen om de
schrieveri'je henne. Ik blieve nog even bi'j Bergveld: was et Stellingwarfs
van zien In Memoriam's die veural in de Oost-Stellingwarver kraan te ver
schenen 2 misschien nog as reddinge, as ark te beschouwen om de baand
mit femilie en kunde naodrok te geven en om et zo te zeggen dat et de
meensken die et angong et naost was, en zoj' daor altied nog van zeggen
kunnen dat et bruken van de eigen tael op die meniere tot een kleine eigen
kring en een bepaolde situaosie beparkt blift, toch is et dudelik dat bi'j
een gevulig man as Bergveld - en de kring die hi'j berieken wol - d'r gien
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spraoke -van was dat de eigen tael veur lege, minderweerdig of roeg anzien
wodde, of dat die him allienig mar geschikt toe leek veur oppervlakkige,
humorist isthe zaeken. Ik zol haost wel zeggen durven dat mit de publi
kaosie van de In Memoriam's toch ok in alle geval in et besef van meuge
like weerslanen keuzen is veur een roemer gebruuk van et Stellingwarfs:
ok goenend die veur et Stellingwarfs niet zoveule ruumte over hadden,
mossen mar annemen dat goenend d'r eers over dochten. Et wark van
Bergveld ". daor et geloof een grote rolle in speulde, maekt et zicht op disse
man en een kring om him henne, nog dudeliker; in alle geval wat et plak
van et St.ellngwarfs angaot. Toch was et veural de vrolike noot die et meerste
in et wark van Bergveld veurkwam. Hi'j wodde veural daordeur deur een
groot lezerspebliek, en ok et pebliek op lezings, slim wardeerd. Et is ok
niet te gevaogd, donkt mi'j, om te zeggen dat krek die belangstelling en
wardering in Oost-Stellingwarf, mar toch ok wel in West-Stellingwarf, pattie
eerder accepteren leut, dat et Stellingwarfs veur et roemere gebruuk daar
ik et ni'j s over hadde, bruukt wodde, veural wat et Stellingwarfs en de karke
angaot 3.

Mar buien dat wark en een inkelde brief in et Stellingwarfs omme daor
et onderwarp van wat mit et Stellingwarfs te maeken hadde, of daor et
Stellingwarfs veur om over een koddige situaosie te vertellen bruukt wodden
kon - in beide gevallen ston et Stellingwarfs vaeke in dienst van de ironie 
kuj' toch niet zeggen dat Bergveld al zo veer was dat hi'j et Stellingwarfs
hielemaole tot een complete cultuurtael maeken wol die dus veur álles
bruukt wadden kon. Ik zette him om dit alles tussen Drente, Noordwest
Overiessel en Frieslaand in. Zien In Memoriam's, zien hiele eernstige gelovige
verhaeleri/riernpies en zien karkelik wark: daorveur gaf hi'j in et algernien
meer ruumte veur de streektael as dat ze in de angreenzende dielen van
Oost-Nederlaand hadden, al wee 'k vanzeis da'k dan een man as Naarding
onrecht doe, al wee 'k, dat Bergveld ók staorigan gruuid is, en dat de ont
wikkeling van Bergveld in et biezunder, of die van Stellingwarver tael en
schrieveri'je in de hier bedoelde zin, weer niet te vergelieken is mit de his
torie van dezelde soort zaeken in Grunningen.

Frieslaand gaf vanzeis veurbeelden te over, en et is hiel annemelik te
maeken dat Bergveld zien inzichten ok vorm kregen deur vergelieking van
et plak van et Stellingwarfs mit de ruumte die de Friese tael staorigan weer
kreeg. Toch het Bergveld nooit "streden" veur Stellingwarfs in et ambtelike
en rechts-verkeer, veur Stellingwarfs in de raod en zo wat henne.

Oorzaeke d'r van dat alles niet allemaole nog wat veerder kwam, is,
daenk', veural dat hi'j de goeie maoten niet vun. D'r het wel spraoke west
van schoeleboekies over streekkultuur: ik daenke an zien kontakten daor
over mit Martinus Bakker (,,10uk"), de man die nogal veul kontakt hadde
mit Fedde Schurer, en die veur de oprichting van "de Schrieversronte ok al wat
daon het an de Stellingwarver schrieveri'je, en die zien wark, liek as dat
van Bergveld, veur de jonge Schrieversronte een stimulaans west het 4. 1uust
omreden een dudelike beweging niet anwezig was, zet ik Stellingwarf toch
weer wat dichter tegen Drentelde Kop van Overiessel an. Daor is, alder-
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deegst tot op vandaege de dag, van gien dudelike taelbeweging wat te mar
ken, al is de belangstelling veur de streekkultuur, zoas in veul gebieden,
groter an et wodden.

Mar sund dat de Schrieversronte begon de gruuien kwam in de riegel
Drents/Overiessels - (... ) - Fries - Nederlaans et Stel1ingwarfs veul dichter
bi'j et Fries te staon. D'r is ja een wil, een taelwil anwezig, in de zin van
Heeroma (1968; 299 e.v.; 311 - 331) die him o.e. eupeneert in de eis om
meer rechten veur de eigen tael, de eis om de erkenning van et S telling
warfs omme te zetten in daoden van de maotschoppi'je. Ik daenke bi 'jglieks
an et rappot Veerder mit et Stellingwarfs en et effect daor van, et armemen
van ien en dezelde schriefwieze, in 1971 (gien wonder dat Bergveld veur
beeld wodde), et gaondeweg geschikt maeken van taelmateriaol uut et
Stellingwarfs as kultuurtael, en de vraoge naor ommedaenken veur en de
erkenning van Stellingwarver schrieveri'je: van sutelaktie tot steun van et
Fonds der Letteren veur schrievers.

Liefhebbers deden alle wark, en doen dat nog, mar ze bin ok an et idee
wend raekt, dat niet alles uut tiedverdrief kan. Betaelde mankracht neudig,
zie der! Dat mit mekeer warken an et algemiene doel, zonder dat daorbi'j
dislange scheuren kwammen tussen groepen meensken, maekt et verleidelik
te zeggen dat et succes te vergelieken is mit et succes van de dörpsbevolking
die mit mekeer een dörpshuus bouwt of een sportveld anlegt. Poletieke
paeden het de Schrieversronte nooit inslaon wild, en ok is d'r nog niet
an de Schrieversronte ommeropt om die een bepaolde kaan te uut te trekken.
Naor mien inzicht oordielt et gemiddelde gemienteraodslid op et punt
van de steun an de Schrieversronte meer "algemien maotschoppelik",
vanuut zien overtuging dan vanzeis, as dat et Stellingwarfs inzet wodt as
poletiek motief.

Op veul punten warken de Stellingwarvers an et Stellingwarfs as kultuur
tael, en daoromme zal d'r ok veur meer gevallen daor et Stellingwarfs nog
niet veur bruukt wod t, op haemerd wodden, dat et Stellingwarfs zien gerak
krigt. Ie kun bi'jveurbeeld daenken an et Stellingwarfs op 'e schoeIen, en
et plak van et Stellingwarfs op de regionale radio. Begriep dit niet as ofgeunst
op Friese Friezen, mar as de weg om te kommen tot die Stellingwarver
kultuurtael, die ok algemien bruukt wodden moet. Ik daenk niet, dat et
Stellingwarfs veul stried tussen poletieke perti'jen geven zal, of dat Stelling
warver bewegers alderdeegst as poletieke groep naor veuren kommen zullen.
D'r zal ok wel gien stried kommen veur et Stellingwarfs in et rechtsverkeer,
mar ik daenke dat zokke dingen slim ofhangen van de grootte van de groep,
en dat hoolt vanzeis wel wat praktisch onderscheid mit et Friese in, zo hier
en daore. Een praktisch verschil, gien principieel of ideologisch.

Vandaege-de-dag komt et Stellingwarfs en de kultuur die daor bi'j heurt
in al zien verschillende vormen veur et locht en wil zien plak hebben. De
ienhied van veurtrekkers mit de wil et Stellingwarfs as levendige tael te
beweren, is wat Stellingwarf biezunder maekt tussen Drente, Overiessel
en Frieslaand in. Geografisch, was dat even! Want wat die wil anbelangt
zitten wi'j as Stellingwarvers al naost de Friezen; wat de praktische kaante
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anbelangt, vanzeis nog lange niet op alle punten. Tussen haokies: mien
verhael het vanzels, omda'k et in et -Stellingwarfs doe, te maeken mit de
uutbreicfin; van et plak van et Stellingwarfs. Niet in et eerste plak geogra
fisch be doel ik dat, mar wel op die wieze dat et hier gaot om een kulturele
aktivitei t [aor ik van vien dat et Stellingwarfs d'r veur bruukt wodden moet.

Ok de laelkunde van et Stellingwarfs is iene van de dingen die, o.e. deur
oonze t aelaktiviteiten, weer meer in de belangstelling kwammen. Dat het
vanzeis 01< veur de beweging weer zien nut. Meer in et algemien wodt vaeke
vraogd :r1a()r et plak van et Stellingwarfs as taelkundig begrip tussen ere
(streek-j taelen in. Et is an te nemen dat et Stellingwarfs opni'j odderd
wodden kan tussen Drents/Overiessels an de iene kaante, en Fries an de ere
kaante, in. Et Stellingwarfs kan ok odderd wodden tussen Fries en Neder
laans in" zeker wat oons feitelike onderwarp, daor et now veerder over
gaon zal, anbelangt. Et is dudelik dat taelkundige studie van et Stellingwarfs
niet in et alderlaeste plak zien nut hebben kan veur de theorie over tael.

In et volgende wo'k een stokmennig taelkundige zaeken op 'e riegel
zetten: et gaot om een stok taelbeschrieving dat hiere niet allienig een doel
in himzelshet, mar daor ok mit perbeerd wodt zien te laoten hoe a'k mit
medeme taelkunde perbeer et Stellingwarfs te beschrieven, en hoe a'k per
beer taelverschillen in datzeide kader recht te doen 5.

D'r bestaot verschil wat de oddering van de warkwoorden in de zo nuum
de V-cluster anbelangt tussen Nederlaans, Fries en Stellingwarfs. As de Stelling
warver veurbeeldzinnen op 'e bodden kommen, zal jim dat, as jim veur
jimzels vertaelen in et Fries en Nederlaans, al dudelik wodden. Veerderop
in mien verhael zullen ok Friese en Nederlaanse zinnen geven wodden,
as dat veur mien rissenaosie van belang is. Mar lao' we in et eerst-an en
veural kieken naor veurbeeldzinnen uut et Stellingwarfs zels, daor hiel
wat an te zien en over te verhakstokken vaalt.

De oddering van de warkwoorden, die hier meerst mit V anduded wad
den, bliekt niet "vri'j" te wezen, mar hangt of van bepaolde principes, zo
as et schient. Omreden d'r spraoke is van groepen daor et verschillend
bi'j toe gaat kun we ok zeggen dawwe mit regels te maeken hebben, regels
die veur de iene groep eers binnen as veur de ere. As disse regels opspoord
en beschreven wodden, voldoen we daormit an een algemiene eis tot gene
ralisaosie. Verschillen in oddering in ien en etzelde idiolect wo 'n dus mit
hulpe van regels verantwoord; trouwens, niet allienig mit regels, mar ok
mit een anduding van welke regel bi'j welk warkwoord heurt. Mar daorover
do uk. Ok taelverschil tussen idiolecten, dialecten, taelen zal in termen
van regels beschreven wodden kunnen. Et zal blieken doen, dat zoe'n soorte
van beschrieving niet zonder zwaorigheden is.

De groepen zinnen rnit de odderingsverschillen daor et hier omme gaot,
bin vertegenwoordigd deur de veurbeelden in Cl )-(5). Ere odderings as daor
in angeven binnen, kun niet. Geef hier liekewel ál even acht op: mit "Stel
lingwarfs" wodt hier bedoeld, temeensen as et niet eers anduded wodt, et
Stellingwarfs van Ni'jberkoop.
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(I) " dat et regenen gaan zal.
(2) ., doe et schip begon te veren ....
(3) Ik heb die man zien 'fietsen. (of: 'fietsen zien).
(4) ., .... omreden wi'j henne west hadden te kieken.

(of: henne te kieken west hadden).
(5) . , .... dat hi'j et now niet vat hoefde te trekken).

(of: dat hi'j et now niet vottrekken hoefde).

Veur de beschrieving van de oddering van de warkwoorden in de V-cluster
is de tnansfermaosie V-raising van nut. Evers (1975) bruukt die traans
ferma ose veur et "ontstaan laoten" van de V-cluster uut een structuur van
S-en ("inbedde zinnen"). Evers nuumt een stokmennigargumenten die
pleiten reur eeri structuur argens in de afleiding zoas ik die angeef in (6)a,
èn een hiele riegel argumenten die pleiten veur een structuur as in (6)b.
Daoromme het een regel die beide structuren mit mekeer in verbaand brengt,
recht van bestaan. Evers nuumt disse regel V-raising. Zien reden om (6)a as
dieptestructuur an te nemen is, dat lexicale insertie iene van de argumenten
veur een (6)a dieptestructuur is. Zoks is neffens wat Chomsky (1965) wil:
die zet de zo nuumde lexicale items in de dieptestructuur 6.

moetengeven

NP
him

NP
ie

him geven

SI V
~ moeten

NP NP V

ie

(6) ... , .. daj' him dat geven moeten .....
(a) S2 (b) S

~ ~
V

~
V V

In (7) zien jim de regel V-raising, formaliseerd en wel. In et eerste geval
sprekt Evers van de Nederlaanse oddering, in et twiede van de Duutse.

(7) X [[qJ] Y V K~P)J V
~ S

2 3 4 5=;>

2
2

(jJ
(jJ

4
4

5 : 3 (Ned.)
3 : 5 (Duuts)

Et gaat oons hier veerder aenlik allienig om de plakken 3 en 5 7. Wat Evers
in (7) veerder vat lat, mar daar ik et nog ál even over hebben moet, is et in
zien tékst veerder wél anduudde C 2 plak: hi'j sprekt hier, krek as bi'j Cl,
van "complementizers", komplementeerders dus. Bi'j V-raising (7) kan d'r
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op et Cl plak gien dat kommen te staon, eers is de V uut de inbedde S niet
"tempL1s1oos". In (7) is Cl leeg, en dat hoolt in dat de V in de inbedde
S as CConplernentizer)? te of C/J bi'j him krigt, óf voltooid dielwoord is. Dat
Cz-elerrrent wodt neffens Evers (1975; 38) keuzen in et lexicon as een
feature van et warkwoord, en wodt in de boom inbrocht deur dezelde
"konte kstgevulige regel" die et warkwoord inbrengt. In et Stellingwarfs,
liekewel as in et Fries, speult te een interessaante rolle: d'r liekt soms ver
baand te bestaon mit et type oddering, en dat geldt dan vanzeis ok veur
C/J (zie nog es (1)-(5)). Plak en vorming van et dielwoord daor Evers zo
goed as an veurbi'j gaot, Heken belangriek genog om hier in et gehiel ruit
te nemen.

Nao warking van de V-raisingsregel zicht een V-cluster d'r in et Stelling
warfs u.u t as b.v. in (8).

(8)

/~
v. V

/ -"" zolV V
regenen gaon

Lao' we es zien hoe V-raising in zien wark gaon moeten zol bi'j zin (2) en
(3). Zie (9) en (10).

(9) V-raising in (2).

S2

~
SI V

~gon

NP V
et schip > te veren

(V-raising, snuuien S-label)

V
te veren

V

~
V

begon

S2

~
NP

et schip
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(l0) a. V-raising in (3)
S3

S2 V

~heb

NP S I V

~
NP V

die man fietsen

I; (V-raising, snuuien S-l label,
V-raising, snuuien S-2 label)

S3

~
NP NP V

ik dieman~

V V V
fietsen zien heb

b. idem, mar now ontstaot de oddering zien fietsen, mar de zo nuumde
V-second rule moet ál de persoonsvorm uut de cluster haelen: zien fietsen
heb kán veur zoveer ik wete niet, mar wel: heb . . . zien fietsen.

S3

NP NP V

ik dieman/~

V V V
zien fietsen heb

Wiels in Cl) V-raising links gebeurt, kan et in (2) bliekber allienig rechts.
In (3) dot blieken, dat V-raising t.o.v. zien links èn rechts kan. Vut eer
veurbeeldmateriaol dot blieken, dat krek as et matrix-warkwoord zien
reageren kunnen: heuren, kommen en hebben (allienig in b.v. hebben liggen,
hebben lopen e.d. Veurbeelden van zok materiaol heb ik niet uut Ni'jber-
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koop, nar ál uut Noordwoolde). In (4) kan V-raising ok naor beide kaanten,
wiels re (complementizer) vanneuden is. As V-raising in (5) links gaot, komt
te niet:: te veurschien, mar wel as d'r van raising rechts spraoke is.

Al disse verschillen in et Stellingwarfs zels en in vergelieking mit Fries en
Nederlaans vraogen d'r omme, es te zien naor de studie van Bech (1955;
o.e. 63) over et Duuts. Bech wodt d'r deur Evers bi'j haeld, benaernens
omreden hi'j al veur de opgang van de t.g. mit hulpe van eigen begrippen
veur een protte zaeken tot omdebi'j etzelde risse1taot kwam, mit as gevolg
dat Evers makkelik op t.g. meniere interpreteren kan 8. Evers nemt ien en
aander uut Bech over om zien te laoten hoe de oddering in et Duuts ver
schillen kan. Vgl. (11): dat bin veurbeelden deur Bech konstrueerd, mar
krek even kleindere klusters haelde hi'j hiel makkelik uut Duutstaelige
literatuur.

(11) dass man ihn hier (liegen bleiben lassen können wird)
. (wird liegen bleiben lassen können)

(wird können liegen bleiben lassen)
(wird können lassen liegen bleiben)

Zo 't schient is de richting van V-raising in et Duuts nogal willekeurig. Et
punt van verering van richting zit liekewel altied boven de S2. Eers zegd:
de diepste twie warkwoorden hebben de V2Vl oddering - d'r daorbi'j
van uutgaonde dat de zo nuumde V-second-traansfermaosie, die de per
soonsvorm op et twiede plak van de zin brengt, pas warkt naodat alle legere
S-en "ofwarkt" binnen 9. V-second brengt vanzeis V2Vl uut die oddering.
Pas nao et anhechten van de diepste V wodt de raising optioneel rechts of
links. Zoks zal op de iene of ere meniere in de V-raisingsregel veur et Duuts
tot uutdrokking kommen moeten. Warschienlik zal dat op een besten
kunnen deur de term van et raisingsplak rechts de specifikaosie [ -klemtoon]
mit te geven 10. _ _ _

Veur et Stellingwarfs ligt et allemaole toch wat eers. In et eerste plak
kan et accent ok rechts in een cluster van allienig mar twie V's liggen. Daenk
mar an (2) of (3). Veerder is de oddering "boven" de V's uut SI en 82 ok
niet vri'j: daenk mar an (1). En dan hebben we ok nog et perbleem van de
complementizer zien. Mit dat alles is an de riegel belangrieke perblernen
nog gien aende. Zie (12).

(12) ... omreden hi'j beginnen kund had te veren ...

Neffens de gewone gang van zaeken om V-raising henne, zol d'r een cluster
ontstaan as in (13).
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(13)
/v~

/
v v
~ had

V~ V
/ -, kund

V V
te veren beginnen

Now zoj' zeggen kunnen: blief te veren as S beschouwen, en pas d'r Ex
trapesisie op toe. Mit ere woorden: as d'r raisd wod t, wodt S de hieltied rechts
van de bovenliggende V-cluster zet. Nieuwenhuijsen (1975 -1976; 600)
maekt liekewel n.a.v. zinnen as (14)a en b et onderscheid begin van de haan
deling tegenover et beginnen mit de eerste uut een hiele riegel haandelings.

(14) a. Toen Jan het servies begon te vernielen, smeekten wij hem het kopje
van Oma te sparen.

b. Toen Jan begon (met) het servies te vernielen, vreesde men dat hij
daarna de schilderijen zou nemen.

(15) is een veurbee1d uut et Stellingwarfs.
(15) a ..... omdat Jan beginnen kund had (naor huus) te veren en daornao

hier henne kommen kund had (eigen idiolect).
b ..... doe Jan begon te veren, vreugen wi'j him veurzichtig te wezen

(eigen idiolect).

Omreden d'r in et komplement van (15)b gien ere konstituenten staon kun
nen, kan hier niet van een Extrapesisiekomplement spraoke wezen. Meer
veur de haand liekt dan te liggen een van S vormelik onderscheiden kom
plement. Nieuwenhuijsen nuumt de komplementen daoromme (in (14)a en
(15)b dus) gien S-en daor V's uut raisd wodden, mar V-raisingskomple
menten. Ik komme hier nog op weeromrne. Ok alom de eerder nuumde
meugelikhied van de raising rechts bi'j zien, heuren e.d. moet bezien wod
den, in wat veur opzichten Evers zien beschrievingsmedel meer niet veur
et Stellingwarfs voldot. Vgl. ok (16)a-d:

(16) a. Doe 'k d'r een posien legen har om d'r naor te kieken .
b. *Doe 'k (d'r) eeT! posien legen har (d'r) naor te kieken .
c. Doe 'k d'r een posien naor liggen har te kieken (Bergveld 1971 ; 39).
d. Doe 'k d'r een posien naor te kieken legen har ....

As d'r een Extrapesisiekomplement opduukt, komt om te veurschien; as
om d'r niet in staot is de meugelikhied vot om konstituenten daele te zetten
in et domien van et komplement. Om et eers te zeggen: et komplement
mit te en zonder om kan beschouwd wodden as een warkwoord-konstituent
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die (obligaat) .raisd wodt, links of rechts van et warkwoord. Mar et bleek
dat raiesirg links niet kan bi'j gevallen as in (2), niet kan zonder dat te vot
vaalt iI1 gevallen as (5) en dat soms Extrapesisie kan alderdeegst zonder
dat om veir et locht komt (zie b.v. (l5)a).

Nieu wenhuijsen (SAT blad 15; 57) stelt in verbaand mit "optionele
V-raisirag" veur om uut te gaon van een echt S-komplement (om.. _ te)
en een niet echt S-komplement (zonder om). In et eerste geval is V-raising
(N. he t et over Predicate Raising) verbeuden en Extrapesisie verplicht;
om kan !aeter deleerd wodden. In et twiede geval is V-raising verplicht.
Wat diezig blift et, in wat veur gevallen, en onder wat veur omstanigheden
om deleerd wodden moet. In (l5)a komt om in mien idiolect nooit an de
oppervlakte, en et is dan de vraoge, aj' him in de dieptestructuur wel an
nemen moeten. In (l6)a vien ie Extrapesisie, in (16)c Vvraising, mar now
hielemaole naor rechts, en in (16)d "gewone" V-raising, as in zin (1).

In et Middelnederlaans kommen konstrukties veur as stond en trilde,
lag en droomde, zat en praatte; in et Stellingwarfs, en vandaege de dag
ok in et Nederlaans en Fries, zeggen we: ston te trillen, lag te dromen, zat
te prao ten. Een S mit tempus wodde bliekber een tempusloos komplement.
Et geliektiedig wezen van beide deur de warkwoorden uutdrokte haande
lingen ligt veur de haand, liekewel as dat de aord van et laeste warkwoord
niet-perfektisch is, en ik nuum alvast even dat et logisch liekt verbaand
te zuken mit et feit dat et plak van dit komplement meerstal nog rechts is
in et Stellingwarfs.

Ie zollen annernen kunnen dat d'r een reductieperces warkt het, daj '
vergelieken kunnen mit et bekende veurbeeld van veraandering in et Neder
laans (zie b.v. Gerritsen (1978; 9): (17).

(17) a. Een waterlandse Trijn sat eens ajuin en schelde.
b. Een waterlandse Trijn zat eens uien te schillen.

Vgl. ok beide meugelikheden in (18)a en b in et Nederlaans, en de ten op
zichte van mekeer nog wat riegelmaotiger varianten in et Stellingwarfs
(19)a en b.

(18) a. Ik stond de hele middag te wachten.
b. Ik heb de hele middag staan wachten.

(19) a. Hi'j ston d'r de hieltied naor te kieken.
b. Hi'j het d'r de hieltied naor staon te kieken.

Neffens (20) kan et komplement van staon, zitten, liggen e.d. ok links
raisd wodden in et Stellingwarfs, zeker as et wat naodrok krigt.

(20) a..... hoe Bossien op zien dunne bienties ston te trillen ... (Bergveld
(1976; 43).

b..... hoe Bossien op zien dunne bienties te trillen ston ... (eigen
idiolekt).
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c. As ze zo zitten te praaten ... (Ni'jberkoop).
d. As ze naast mekeer te praoten zitten ... (eigen idiolekt).

Wiels ik wat twiefel i.v.m. de naadrok én et grammaticaal wezen van zinnen
as (20)b en d, moet zegd wadden dat bi'j verba daar domineerd wodt deur
heuren, zien e.d. veur mi'jzels een hiel schoft de oddering V2V 1 de gram
maticale oddering was. Mar ik ontdekte dat bi j aaideren, en niet allienig
in Ni'jberkoop, in disse gevallen, krek as bi'j zinnen van et type (2), (4) en
(5) de VI V2 oddering hiel gewoon was, wiels V2VI liekegoed gewoon
bleek. Ik komme hier nog even weeromme op de vorming van de Stelling
warver schrieftael, benaemens die van Bergveld : bliekber, omdat hij naor
normen zocht, ontston d'r "overgeneralisaosie" de kaante van V2V 1 op,
liek as in mien idiolekt die verienvooldiging kwam: alle warkwoorden daor
gien te (of om te) veur mos, kwammen links te staan. Zoks past mooi
in wat benaemens fonologen onder regelverlies verstaan: de situaosie
daor een regel gaandeweg een minder groot beriek bi'j krigt en soms hielen
dal uutteld raekt: de vormen daar de riegel op warken mos bin, de iene
nao de aander, gien input meer. Ok wat et onderwarp van vandaege angaot
is d'r van regelverlies spraoke: de regel die komplementen zonder te rechts
raisde, verdween uut de schrieftael van Bergveld, en ok uut mien idiolect.
Ik moet me nog secuurder uutdrokken: t.O.V. ooldere idiolecten bleek de
ofwezighied van de regel: et is de vraoge mar as hi'j ooit in mien idiolect
west het, of in die van kunde van mi'j van dezelde leeftied. De regel zels
bleef ál bestaan veur die gevallen dat een Veen komplement mit te vargt.
De verienvooldiging zit him dus in et votraeken van marktekens bi'j be
paalde V's die d'r veur zorgden dat een komplement rechts kwam te staon.
De traansfermaosie links wodde in alle gevallen obligaat, d.W.Z. veur alle
gevallen daar gien te bi'i et komplement vanneuden was. Et is haost wel
an te nemen dat de invloed van de V-raisingselementen die links stonnen
(en die ok lange niet altied te hadden) et veurbeeld weren waardeur mis
schien eerst de raising links as optionele regel ontston - veur de gevallen
vanzeis daar nog gien raising links bi'j veurkwam - wiels in een volgende
fase taelgebrukers - jeugd die de veurbeeldtael zo interpreteerde, een schrie
ver die normen zocht - de raising links as obligaat zaggen, en heur van de
raisingsmeugelikhied rechts niet meer bewust weren, of die meugelikhied
as fout - Nederlaans-achtig? - beschouwden. Wat de iene regel kwiet
raekt, krigt de ere d'r bi'j: Vvraising links is obligaat wodden, en in dat
opzicht zoj' hier ok van herstrukturering spreken kunnen. Zie veur syn
taktische veraandering veerder et interessaante artikel van Gerritsen (1978;
a.e. 7 - 9).

Dat verba rechts van heuren, zien e.d. staan kunnen, dödt op overien
komst mit zinnen van et type (2), (4) en (5), mar et verschil is ok biezunder.
Aorig is et en kiek op dit stuit even naar et Fries (21).

(21) a. om't elk graech ris fiskje mei.
b. orri't elk graech ris ien fiskjen sjocht.
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De n iD jiskjen in (2l)b dot je daenken an gerundiumvormen rechts of links,
wiels ei raisingsplak links - bi'j mien weten komt raising rechts in et Fries
bi'j hezirm en zien niet veur, en daormit is de oddering bliekber wat eers
as in et Stellingwarfs - overienkomt mit gevallen as in (21 )a. In dit verbaand
is et goed en kiek even naor de Noordoostfriese konstruktie wy ha dër lán
to lizze n, in vergelieking mit et algemienere wy ha dêr ldn lizzen. Hoekerna
(1963) sprekt van een konstruktie die analoog vormd is an ooider Fries
wy hawwe dat ldn to brûkene. De gerundiumvorm mit to het d'r veur zorgd
dat ok lezen, vanoolds een tegenwoordig dielwoord, as gerundium opvat
wodt en 10 d'r veur krigt. Ik zol op die veronderstelling nog even deur gaon
willen en et zo zeggen willen dat, deurdat de riegelmaotigheden in et Fries
zó weren dat links raisd wodde mit of zonder to (te verdielen in bepaolde
groepen, mar daor lope ik now even omme henne), en deurdat raising rechts
niet zo veule veurkwam zonder te, et ok zo wezen kund het dat lizzen
juust deur zokke biezunderheden zien appatte kerakter verleur. Een ooider
raisingsphk links zol haost eerder tegengaon hebben dat te verscheen: et liekt
me daoromme minder veur de haand te ligggen dat een situaosie mit to
lizzen rechts of links ontstaon is uut V2Vl zonder to, as dat to lizzen
ontston deurdat et al rechts ston en deur de "veurbeelden" veur raising
rechts mi! to. Wat meer hoolvaaste zol te kriegen west hebben, as uut Hoeke
rna zien materiaol blieken daon hadde hoede oddering in de bi'jzin is in dat
Noordoost-Friese: in zien veurbeeld het Verb-second rule, die de persoons
vorm uut de cluster naor veuren toe brengt, al warkt. Vergeliek ok nog
es disse zin in et Stellingwarfs van Noordwoolde (22):

(22) We hebben de hiele zoemer koenen veur huus had lopen (Noordwoolde).

Had te lopen komt in mien materiaol niet veur, en ok niet had te liggen
of zo wat. Et komplement van hebben in disse zinnen is van etzelde soorte
as bi'j zien, heuren en kommen. In et Stellingwarfs van Ni'jberkoop kan in
dit geval allienig mar raising links.

Nog even weeromme naor de konstruktie beginnen kund had te veren.
Omreden de S de hieltied - d'r is spraoke van een cyclisch geval, dat op elke
S warkt een pakket van traansfermaosies - naor rechts gaot, komt de S uut
eindelik ok in de Oppervlaktestructuur op et rechterplak te lane. Et was
de vraoge as, deur ok bi'j V-raising van S-en uut te gaon, wel recht daon
wodt an et betekenisverschil tussen begin van de haandeling tegenover
begin van een haandeling uut een serie. Nieuwenhuijsen (1975 - 1976) geft
nog wel meer argumenten om V-raisingkomplementen niet as onderliggende
S-en te beschouwen. We zaggen dat d'r in et Stellingwarfs komplementen
binnen die niet as Extrapesisiekomplementen beschouwd wodden moeten,
mar die toch rechts raisd wodden. En d'r blieken komplementen te wezen,
die allienig mar links staon kunnen en mit et rechterplak of een Extrapesi
siekomplement niks van doen hebben. Bi'j pattie warkwoorden konnen
verschillende soorten komplementen veurkommen. Et komt d'r op daele
dat d'r van drie verschillende komplementen spraoke is. Neffens Nieuwen-
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huiise>n (1975 -1976); 598- 599) warkt Evers mit regelkenmarken, as hi'j
wark-weerden die infinitief- of een eer tempusloos komplement hebben
kunn en! verdielt in klassen, en de hieltied per klasse angeft of V-raising
al of niet, respektievelik verplicht of optioneel, warken kan op et kom
plemenl van et warkwoord daor et omme gaot. Omreden warken mit regel
kenm arken niet zunig is veur de grammatica wodt in et lexicon, of misschien
argens eers, verantwoord as een warkwoord een tempusloos komplement
hebbeenkan of niet.

Su 'bkrtegoriesaosie-ciscn ontkom ie toch niet an. Aj ' mit Nieuwenhuijsen
annernea dat d'r in de dieptestructuur vormelik onderscheid bestaot tussen
V-raising-komplementen en Extrapesisie-kornplementen, dan moej ' de hiel
tied angeven van welk type komplement d'r spraoke wezen moet. Ik wol
mit rmen Stellingwarver gevallen, krek as Nieuwenhuijsen, ok die kaante
uut. Eea ni'je traansfermaosie veur komplementen die gien Vvraising-kom
plement binnen - die laeste naeme beweer ik veur raising links - en die
gien S, dus Extrapesisiekomplement binnen, moet et véürkommen van de
ere k.omplementen rechts verantwoorden. Die kemplementen nuum ik
kategorie K-komplementen; de traansfermaosie die d'r op warkt, de kate
gorie Ktraansfermaosie, Bi'j warkwoorden van et type van zin (2) is - in
de gewonere opvatting van die zin - spraoke van allienig kategorie K-raising.
In zinnen as (1) hej' allienig V-raising. D'r is spraoke van V-raising-komple
menten in (3)-(5) wat de linkerplakken angaot. Mar in (3) en (5) kommen
ok kat. K-komplementen veur, wiels ie d'r an twiefelen kunnen, as et in
de eerste meugelikhied in (4) om een Extrapesisie- of om een kat. K-komple
ment gaat, of misschien kun beide wel 11.

Evers zien beschrieving veur et Nederlaans voldot niet i.v.m. gevallen as
in (23).

(23) a omdat hij de kraanvogels beweerde te filmen.
b. *omdat hij de kraanvogels heeft beweerd te filmen.

Bliekber is d'r een beparking op raising in dit geval: een grotere cluster
as van twie kan hier niet. Dat d'r een soortgeliekens onderscheid is as bi'j
Nieuwenhuijsen zien ... de kopjes begon te vernielen, en begon de kopjes
te vernielen, kuj' anvulen in (24).

(24) a. *omdat hij de kraanvogels beweerde te filmen, en niet dat hij lui was.
b. omdat hij beweerde de kraanvogels te filmen, en niet dat hij lui was.

We zollen d'r even vanuut gaon kunnen, dat bi'j et Nederlaanse beweren gien
V-raising-komplement heurt, mar - vanzeis - een S-komplement, én een
komplement van et type kategorie K.

In (25) kuj' zien, dat d'r verschillende meugelikheden binnen bi'j Stelling
warfs hoeven.

(25) a omdat hi'j et niet vot hoefde te trekken.
b omdat hi'j et niet vottrekken hoefde.
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c.. . .omdat hi'j et niet vottrekken hoefd het.
d. . . ,*omdat hi'j et niet vot hoefd het te trekken.

In (25)a i~ spraoke van kategorie K-raising, in b en c vien ie gewoon V-rai
sing. Neffens (25)d is d'r hiere toch weer een beparking op et optreden van
de raising vande ni'je kategorie, die d'r weer niet is in konstrukties as ... om
dat ik heutzitten zie te praoten.

De n die vaasteplakt wodt an de infinitief in de komplementen bi'j de
Friese vormen van heuren en zien (vgl. (18)b) wodt algemien van anneumen,
dat et hier gaot om een oolde tegenwoordig dielwoordvorm. Mi'j donk.t,
dat d'r in veul gevallen in et Stellingwarfs daor et komplement rechts ver
schienen kan (zonder te, of soms ok daor mit; ik laote et Extrapesisie
komplernent even buten beschouwing) ók spraoke is van et angeven van een
toestaand die an de gang is, nog niet oflopen is. Dat wil niet zeggen, dat
as zokke komplementen links kommen, dat aspect niet meer uutdrokt
wodden zol. Hooguut zoj' zeggen kunnen, dat d'r een fase in de taelontwik
keling wezen kund het, dat de sprekers nog dat niet-perfectische dudelik
anvuulden, en/of dat de gewoonte om disse komplementen rechts te zetten
algemierter was, in alle geval starker was, as now. Dat et an de gang wezen
van de haandeling ongeveer etzelde is as et "in warking gaonde" aspect in
raisingsgeva1len daor van et mitien in warking gaon van een haandeling
spraoke is, kan mooi in et kader van de ni'je Kat. K-traansfermaosie brocht
wodden. Dat de tempusdregende S - vanzeIs - rechts staot, moej' donkt
mi'j toch wel in verbaand brengen mit et feit dat komplementen die et
an de gang wezende aspect rieke1ik stark uutdrokken, mit of zonder komple
menteerder, nog lange rechts staon blieven. Warkwoorden as heuren en zien
hebben dudelik de macht komplementen al dan niet historisch deur of om
dat aspect, an de rechterkaante te holen. Dat de keuze veur rechts optioneel
is, zol wel es inholen kunnen dat et aspect niet zo dudelik vuuld wodt, mar
dat et nog om een gewoonte gaot die staorig an, in et veurdiel van V-raising,
verdwient,

Dislange zaggen we dat et bi'j de oddering VI V2, as d'r temeensen gien
spraoke was van een Extrapesisiekomplement, de hieltied gong om twie
warkwoorden die in disse oddering stonnen. Mar uut (26) dot blieken
dat een cluster daor een kategorie K-element an hangt, zeIs ok nog weer
as kat. K-element naor rechts kan.

(26) Moej' him daor es zien ankommen stappen. (Noordwoolde).

Een verbaand tussen een V-raising-komplementen een kat. K-element wodt
neffens (27) links raisd 12.

(27) a. Haj' mi'j van de weke zien fietsen moeten! (Ni'jberkoop: Kat. K
raising en V-raising)

b. Haj' mi'j van de weke fietsen zien moeten! (Ni'jberkoop: V-raising
allienig)

161



In C27)a kan moeten allienig mar een V-raising-komplement kriegen; de
kom bnaosie van V en Kat. K-komplement wodt dan ok zo behaandeld.

(28) a, Ik duste de zieken haost niet gaon te laoten. (Bergveld (1971 ; 15».
b.... omdatik de zieken haost niet gaon laoten dust. (eigen idiolect).

Kan een zin as (28)b in de riegelmaot van de traansfermaosie V -raising
vong.en wodden, mit een geval as (27)a is weer wat eers an de haand: nao
de Verb-second-regel moet bliekber te veur et Iocht kommen. Et kan netuur
lik wezen, dat twie systemen hier deur mekeer lopen: in et "twiede geval
systeem" zol te vroeger ok nao Verb-second niet op 'e lappen kommen
wezen. De Rooij (1970; 249) nemt, ok veur de Friese veraandering van doart
sizzen naor doart to sizzen invloed van et Hollaans an. Mar as d'r spraoke
is van zoe'n invloed, blift et wel de vraoge waoromme as dit te allienig
nao Verb-second optreedt. Et is dan netuurlik mooi aj' zeggen kunnen dat
veraanderingen dichte an de. oppervlakte beginnen, mar wat rnoe'n we oons
daorbi'j percies veurstellen van wat d'r in de spreker omme gaot, en van
wat d'r mit tael "gebeurt" as die deur him maekt wodt? Evers zien medel
geft de indrok dat de hoogste S as laeste an de beurt komt, mar hi'j is zels
de eerste die vint dat et rneugelik is om dat krek eersomme te zien 13. We
zollen d'r trouwens n.a.v. et Friese en et Stellingwarver veurbeeld ok van
uut gaon kunnen dat de VlV2-oddering in beide taelen, daor meerst te
bi'j komt, van grote invloed is op de oddering VI V2 die uuteindelik in elke
heufdzin ontstaot.

De konstruktie uut et Drentse Runen: wej gaot hen melkq krigt in 't
Fries, et Stellingwarfs en et Grunnings te veur melkn (vgl. Sassen (1953;
139- 142). Is et verschil mit et Runens, en bin de overienkomsten mit
Grunnings en Fries in dit soorte van gevallen te beschrieven in termen
van komplementeerders, de oddering van de V's in de tael van Runen gaot
bliekber soms eers as in et Stellingwarfs (vgl. (29», wiels dielwoordvorming
in (29)b niet veurkomt en in et Stellingwarfs al:

(29) a. det zal-ik oe wel ies èèv m loatn ziin.
b. 'k hep 't tnoalp heurp zegy.
c. zooas wej det altiet doan hept.
d. woar ie 't hadp zity.

Et hulpwarkwoord gaot neffens Sassen altied veurop in geval van twie infi
nitieven in de heufdzin, mar in de bi'jzin ligt et eers en de aord van de ver
holing tussen VI V2 en V2Vl bliekt niet dudelik uut et materiaol, daor
Sassen zels ok de beparking van angeft 14. V-raising gaot in Stellingwarfs
en Fries, as d'r niet van te spraoke is in alle geval, links. In et Runens staot
et voltooid dielwoord ál veur de persoonsvorm: wél V2VI, een oddering
dus as in et Stellingwarfs en Fries. Veurbeeldzinnen as (29)d hebben dezelde
oddering as dezelde soort zinnen in et Stellingwarfs van benaemens Noord
woolde. De verschillen in oddering van heufd- en bi'jzin moc'n haost wel
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ofhangen ran V-second, wiels Dielwoordvorming ok hiel stark invloed het
op 'e od dering: die wodt dan "verplicht links".

In (3 O); en b zien jim veurbeelden van Stellingwarver zinnen daor diel
woordvcirning in veurkomt. In (30)c en d zien jim de Nederlaanse varian
ten daor' van.

(30) a. 'Ikheb dat woord wel es heurd numen.
b. Hi] het de hiele middag legen te slaopen.
c. Jkheb dat woord wel eens horen noemen.
d. Hij heeft de hele middag liggen slapen.

Bliekber kan, uutgaonde van Evers zien medel, Dielwoordvorming in et
Nederlaars allienig veurkommen in -de leegste S. Dat is dan wel die S, die
niet in Extrapesisie brocht is. Nieuwenhuijsen (1973 - 1974) vint, dat et
ienvooldig in te zien is dat, wegens et A-over-A-principe, d'r gien Dielwoord
vorming warken kan: die zol in een cluster op de hoogste V slaon, en niet
op de punten van de toeken. Et is him niet dudelik, waoromme de warking
dan tot nul reduceerd is. Stellingwarver veurbeelden (zoas heurd numen,
numen heurd, doen wild) pleiten tegen et argument van et A-over-A-principe
veur et bedoelde soorte van gevallen. In et medel van Evers is et veur et
Stellingwarfs niet zo makkelik uut te maeken as Dielwoordvorming odderd
wezen moet véûr, of náó V-raising. Nao V-raising liekt wel wat vremd,
want de V daor Dielwoordvorming op warken moet, zit nao V-raising mitien
in de hogere S, mar dat wodt wat wonder, want daor zol de oddering opni'j
inholen, dat Dielwoordvorming in feite niet toepast wodt. Dat zol dan in
feite een postcyclische Dielwoordvorming inholen. Omreden de S de hieltied
snuuid wodt, kan Dielwoordvorming niet meer op de legere S..warken.
De oddering véûr V-raising hoolt in dat de structurele beschrieving ál van
toepassing wezen kan op elke S - dat hoolt ok in, dat Dielwoordvorming
in et Stellingwarfs op hogere as de leegste S optreden kan. In et Ne
derlaans kan Dielwoordvorming allienig op de leegste S veurkommen
(et Extrapesisiekomplement reken ik now even niet mit).

An et schenneseren van et A-over-A-principe vaalt ok now niet te ont
kommen. Dielwoordvorming in et Stellingwarfs in een hogere S zal altied
op een cluster van twie V's warken moeten kunnen: daenk mar an de kon
struktie doen kund hebben. Omreden lexicalisaosie in feite Dielwoord
vorming bepaolt, komt die laeste traansfermaosie neffens mi'j daornao in de od
dering, Dielwoordvorming komt nao Extrapesisie, omreden dat op die meniere
Dielwoordvorming nooit op et Extrapesisiekomplement warken kan.

Taelverschillen zoas we die now an de haand van de veurbeelden zien heb
ben, laoten heur bliekber beschrieven in verschil in bezit van de kategorie
K-, V-raising- en Extrapesisiekomplementen, en-in verschillen wat de traans
fermaosies die d'r bi'j heuren anbelangt, liekewel wat de formelering angaot,
as wat et veurkommen betreft. As d'r es gien genog reden is een traans
fermaosie Kat. K an te nemen veur et Nederlaans en/of Fries, dan kun
verschillen mit et Stellingwarfs beschreven wodden in termen van anwezig-
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hied van die bepao1de traansferrnaosie. Die1woordvorming hoeft in et Fries
en S tellngwarfs niet allienig beparkt te blieven tot de 1eegste S, zoas in et
Nedeerlians (et Extrapesisiekomp1ement niet mitrekend): et verschil bestaot
dus in beparking van Dielwoordvorming tot bepaolde cycli 15.

Mienheer de veurzitter, ma'k an et aende van dit verhael dat gaondeweg
wat technisch wodde, et meenselike gevuul weer op 'e veurgrond zetten en
zeggen dat ik jim Fryske Akademy gelokweenske mit et 40-jaorig bestaon
en ji:m een in alle opzichten goeie toekomst weenske. Ik daank jim.

NOTEN

1. Ie kriegen de indrok dat et wark van bepaolde persoonlikheden zéls van veul meer
belang was as et optreden as club. Ik daenke veural an de naeme J.H. Popping (d.i.
de heit), Van him verscheen bi'jglieks in 1903 Ooststellingwerf Verzameling van
Oudheidkundige Aanteekeningen. Oosterwoolde; en in 1920: Geschiedkundige
aanteekeningen over de Stellingwerven en omstreken. Oosterwoolde (as uutgifte
van de "Vereeniging voor Heimatstudie" en de drokker H.J. Popping (de zeune) in
Oosterwoolde).

2. Zie Bergveld (1976; 40- 41; 89 e.v.) veur In Memoriam's en godsdienstig wark.
3. De uutbreiding van et Stellingwarfs naor et karkelike wark het niet makkelik west

v eur Bergveld, is mi'j verteld: ok hi'j mos d'r an wennen de eigen tael daor veur
te bruken. Ok veur de Stellingwarvers in de karke was et wennen. Toch was de
wardering groot: dat bliekt wel uut et tal plakken daor in de karke van zien wark,
ok deur de stimulaans van ds. S. Krikke, doe in Berkoop, gebruuk maekt is (zie
Bergveld (1976;4; 89).

4. Bena.emens veur de jongeren: zien speulse anpak en de wat vri'jere vorm hadde bi'j
heur wardering. Een keuze uut zien wark verscheen in Een haandvol speulgoed.
Wolvege, 1972.

5. Een beheurlik pat van de volgende zaeken kommen uut mien doctoraalscriptie Ned.
taelkunde (RUG): Enkele volgordeverschijnselen in het Stellingwerfs in verband
met Vrraising. Die kwam in de meitied van 1977 klaor. Ni'jere studies dan Evers
(1975) en Nieuwenhuijsen (1975 - 1976), behalven Gerritsen (1978), he'k veur
mien onderwarp niet bruukt. Dat et kan wezen dat ni'jere beschrievingsveurstellen
van nao die tied betere risseltaoten geven.

'6. Evers (1975; 38).
7. Al is bi'jglieks et snuuien van et S-label in et gehiel van groot belang. Zie bi'jglieks

Nieuwenhuijsen (1975 - 1976); 591).
8. Evers (1975; 49-52).
9. V2V 1 is de oddering as bi'jglieks in (1), en wodt ok wel de grune oddering nuumd,

wiels V1V2 dan "rood" hiet. VI zit dus in de hoogste S. Wat verwarrend, want SI
is de 1eegste S bi'j Evers, en daor zit dan krek de V in die bi'j Bech et hoogste ciefer
krigt.

10. Een cluster wodt dan a1tied beschouwd as dat die gien klemtoon krigt.
11. Een aorig perbleem, daor hiere veerder an veurbi'j gaon wodden moet - en dat moet

an meer - zit in de vraoge hoe beparkings op Kat. K-raising, of et soms al, soms
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niet verplicht wezen d'r van op elke cyclus verantwoord wodden moet i zeten te
pracrtes had moet veurkommen wodden, wiels zeten had te praoten wel ontstaon
moeeter kan. En hoe moe'n we an mit zien rieden moeten t.o.v. zien moeten rieden?

12. Om::J:"eden *zitten te praoten zie niet kan, mar ál zitten zie te praoten, en zien rieden
moe ten, zien lopen moeten veurkommen naost heurd had numen, zien had rieden,
kun we annemen dat de Kat. K-komp1ementen mit te meer vaaste holen willen an
een Sstaotus, omreden Extrapesisie ok de hie1tied, dus op elke cyclus, verplicht is,
wief.s een Kat. K-komp1ement zonder te vaeker naar de V-raising-kaante overs1at:
vgl. zien lopen moeten. Mar te praoten e.d. kun soms al hie1emao1e links kommen
te staan!

13. Evers (l975;71-72).
14. Sassen(l953; 211; 245).
15. Op Dielwoordvorming in et Stellingwarfs hope ik bi'jkotten weeromme te kommen.
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NEIPEfEAR

Slot ireget him of oft de sprekker gjin ûnrjocht docht oan oaren dy't yn 'e
jierre.n fyftich ek dwaende wiene mei it Drintsk, troch allinnich Naarding
to neame n. It is wol sa, dat der noch net sasear in Drentske biweging wie,
yn de sin fan each foar de literaire wearde fan it dialekt to hawwen.

Bloemhoff: D'r weren inderdaod wel meer as allienig Naarding, dat klopt.
Mar waor as et mi 'j omme gaot is ditte: mi'j donkt dat d'r now pas van een
taelb eweging spraoke is, een beweging die naor zien aord dichter tegen et
Friese an ligt. Dat is et verschil mit véûr de tied, en ok mit et Drente van
Naarding zien tied, dus dat d'r now een stokmermig meensken mekere
vunn en hebben en zeggen: we moe'n "structureel deurgaon" naor de toe
komst, aktiverend en al, dat alderhaande zaeken blievend heur gerak kriegen.
Een beweging is meer as allienig mar in de streektael, hoe goed dat dan ok
daon wodt, schrieven: daenk an de uutbouw tot kultuurtael. Daoromme
geleuf ik niet dat ik eren onrecht andaon hebbe. As argens een regionale
cultuur is, moei' meer doen as allienig die cultuur wézen: d'r moet" bewe
ging" in blieven, in beide opzichten.

Feitsma: Ik wol net sasear op konkrete regels yngean, mar bitsjut 16a
Doe 'k d'r een posien legen har om d'r naor te kieken . . . wol itselde as 16b,
c, d? Foar myn gefoel is 16a: Jo binne dêr lizzen gien mei it doel om . . . ,
wylst dy oaren mear oanjowe hwat yn it Ingelsk de progressive farm is,
ntl. lizze to ...

Bloemhoff: Dat is ok iene van de dingen daor Nieuwenhuijsen, ok n.a.v.
Evers, op in gaot; Evers liekt wat om de perblemen van om henne te gaon.
De vraoge van et betekenisverschil hoolt d'r ok verbaand mit. Veur mien
gevuul kan (l6a) ok betekenen "lag en keek". Ere veurbeelden wiezen d'r
ok op, dat waor om ontbrekt, toch vaeke et doel om uutdrokt wodt.
Nieuwenhuijsen (SAT-blad) wiest, zoas ik opmarkte, in de richting van een
oplossing.

Feitsma: As ik forgelykje mei it Frysk, dat hat yn 'e bysin altiten de
persoansfoarm achteroan, dus V-raising lofts. Dat is in frij konsekwinte
en ienfäldige regel, mar de tsjintwurdige generaesje bigjint dêr hieltiten mear
flaters tsjin to meitsjen, en seit b.g.... dat ik bliuw sitten, yn sté fan .. .dat
ik sitten bliuw. Nou forskille bysinnen mei to + ynfinityf dêr prinsipieel fan:
... dat ik stie to tri/jen (. .. dat ik to melken gean leit hwat oars) en ik krij
de yndruk dat jou eigen Stellingwerfsk idiolekt mear nei dy konsekwinte
fryske folchoarder giet.

Bloemhoff: Dat is ok zo; allienig, ik nume et niet de Friese volgodder,
omreden dat dat historische verwaantschop suggereren kan en daorveur ont
brekt oons et bewies; ik nume et liever wat veurzichtiger de V2Vl oddering.
Ik daenke daj' op dit punt een vergelieking maeken kunnen mit doart to
sizzen. De Rooij nemt Hollaanse invloed an, mar ik zol de meugelikhied
onder ogen zien blieven willen dat dat invoegen van to een eigen ontwikke
ling is i.v.m. et vaeker veurkommen van to in de pesisie VI V2. Zo zol et ok
een eigen ontwikkeling in et Stellingwarfs wezen kunnen dat deur et votvalen
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veur oom taelgevuul van et aspekt van et an de gang wezende, V2Vl kon
strukties Invloed hebben op konstrukties mit VlV2 oddering, as die now
al of gien to hebben.

Feitsmc Yn dat gefal is it fansels wol nijsgjirrich dat guon taelkundigen
oer hiel Europa in biweging sjogge dy't krekt oarsom giet, ntl. yn de rjoch
ting fari: . .. dat ik bliuw sitten, dus mei de mear analityske folchoarder
fan de persoansfoarm foaroan. It soe wol apart wêze as de Stellingwerven
dan kre ktde oare kant ut gongen.

Bloernhoff: D'r bin bi'j oons idiolekten die dudelik in de richting van
V2V 1 gaan, wiels ere, die van de jongste generaosie, daor ik wel Nederlaanse
invloed bi'j armemen wil, krek eersomme veraandren. Dat d'r bewegings
over grote taelgebieden binnen, bliekt ok uut de bi'jdrege van Gerritsen
in Aspecten van woordvolgorde in het Nederlands. In de loop van de tieden
gaot et - in sommige taelen in alle geval - dán disse, dan weer de ere kaante
uut.

Rinzerna wol graech witte oft de sprekker ek in fierder lizzend doel mei
dizze S tûdzje hat, b.g. it tawurkjen nei in "Standert-Stellingwerfsk" of
in diachronysk-genetyske plakbipaling.

Bloemhoff: Et doel is vanzels dat d'r zoveul meugelik mit daon wodt.
Mar dit onderdiel is netuurlik nogal technisch en dreeg. Over de diachro
nische kaante van de zaeke is wel wat te zeggen, mar dan moej' in 't eerste
plak goed in de gaten hebben wat as et verbaand is tussen wat synchroon
bestaat en wat him in 't verleden ofspeuld het; en in et twiede plak moej'
dan, mit dit en nog veul meer eer materiaal, nog een boel uutzuken. D'r
bin nogal wat verschillen tussen de dialekten van de dörpen en alderdeegst
de verschillende idiolekten. Vandaor daj' meerst allienig mar bepaolde
details goed uutzuken kunnen. Et is niet mien bedoeling om te zeggen: hier
hej' de ooldste vorm en daor moet elk him bi'j anpassen in alle taelgebruuk.
De Stellingwarvers moe'n zels uutmaeken wat as ze mit disse kaante van de
zaeke doen willen, en dan hangt et d'r mar van of as d'r besleuten wodt:
ien standerd-idiolekt veur elk, of: ieder zien idiolekt is standerd.

Tiersma wol graech witte oft de lofts-raising überhaupt wol nedich is.
Is dat biwezen? Kin in sin as 5 ... dat hi'i et now niet vot hoefde te trekken /
of: ... dat hi'i et now niet vottrekken hoefde net troch deletion ta stán
komme, sadat de rest fan de ûnderlizzende foarm dan snoeid wurde kin?
Dan soe de lofts-raising fierder in optionele regel wêze.

Bloemhoff: Et begrip optioneel is in dit geval nogal lastig, omreden d'r
in mien opvatting twie traansfermaosies binnen: rechts iene én links iene.
In bepaolde gevallen liekewel is raising rechts en links meugelik, en ie zollen
et dus over "optioneel rechts" en "optioneel links" hebben moeten, mar iene
van de beide moet in alle geval toepast wodden. Zoks gaot in lang niet alle
gevallen op, want vaeke is raising links verplicht -en rechts "kan niet". As jow
vraogen waoromme zoe'n raising links neudig is, dan moe'k zeggen dat Evers
etzelde perbleem het as hi'j zicht dat d'r (in de Duutse oddering!) een traans
fermaosie V-raising is mrt d'r bi'j "snuuien", wiels d'r in de "eindreeks"
niks veraandert, en dat is in stried mit een claim van Chomsky: traansfer-
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maosis die niks in de "einoreeks" veraanderen, zollen ofwezen wodden
moeten. Wat de oddering angaot zol de raising links veur pattie kornple
men ten niet vanneuden wezen hoeven, mar disse traansfermaosie hangt
of Va] de dieptestructuren die Evers annemt; veur zoveer ik et hier now
in de gauwighied overzien kan, zol et ofstappen van die dieptestructuren
ok i .vm. et Stellingwarfs wel es et missen van een stokmennig gerierali
saosies betekenen kunnen.
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Prof Dr. H. T.I. Miedema (De Bilt)

FRYSK EN FRJEMD BY FOARNAMMEN YN FRYSLAN

Hwat moatte wy ûnder Frysk en frjemd forstean, as it oer foarnammen
giet? Frysk kin, tinkt my, yn dat gefal twa bitsjutringen hawwe:
1. - hwat opfalt troch eigen foarmforskaet. Sa binne bygelyks Sjoerd en

Tsjerk nammen mei in Fryske Iüding,
2. - hwat nou of eartiids, ûtslutend of hast ûtslutend, eigen is oan Fryslän

of earder Frysk gebiet. Sa kin men bygelyks Rein en Folkert Fryske
nammen neame, orn't se yn haedsaek by de Friezen biwarre wurde.

Frjernd binne dan de nammen en foarmen dy't oarspronklik net oan de
Friezen eigen binne lykas Kees en Henk, Tinyen Tony. Fierder hat men
fansels gans nammen dy't ek Frysk binne, mar net ûtslutend, bygelyks
algemi er Germaenske nammen lykas Herman en rounom foarkommende
nammen mei stammerfoarmen lykas de Aldfryske manljusnamrne Mamma.
In Magister Mamma wie om 1500 hinne pastoar fan de Aldehou. Faek
kinne sokke mear algerniene nammen op 'en dûr troch Fryske üntjowingen
ek Fryske foarmen krije, Sa fine wy nou rekking yn de manliusnamrne
Mame dy't foarkomt yn R. Brolsrna syn Mame en de greate boer.

I. De äldste Fryske persoansnammen

Yn rüge halen is dus wol dûdlik hwat wy ûnder Fryske en frjemde nam
men forstean moatte. Nou komme wy oan in oare wichtige fraech. Hwan
near fine wy de earste Fryske nammen? Dat is net sa maklik to sizzen. De
Friezen wurde it earst neamd troch de Romeinske skiedskriuwers. Tacitus
jowt yn syn annalen inkelde nammen fan Friezen: Verritus, Malorix en
Cruptorix.

De lêste namme, Cruptorix is wol Germaensk, mar de beide earsten binne
Prégermaensk, miskien Keltysk. De Friezen mei de nammen Verritus en
Malorix sille wol Germanen west hawwe, mar har nammen kinne troch in
Keltyske nammemoade biynfloede wêze, De nammen op it skriuwtaffeltsje
fan Tolsum kin men min op bouwe en fortrouwe. As se goed lêzen binne,
mei men se net Germaensk neame (Kuhn 1966, 24-25; Gysseling 1969, 45
en 53-54). Wy fine dus wol Friezen, mar noch net Fryske nammen.

Fierder hat Kuhn (1960, 379) der op wiisd dat wierskynlik frijhwat
nammen dy't wy ornaris as Frysk biskögje, Prégermaensk binne. Dy soene
dus ut de tiid foar Kristus wêze, doe't de earste Friezen har op de Klaei nei
wenjen setten, mar noch net germanisearre wienc. Kuhn neamt ûnder oaren
nammen dy't mei in net forskoude P- bigjinne lykas Poppo en Pibo. Mar it
is ek mooglik dat it brabbel- of stammernammen binne (Tamminga 13) like
goed as it niis neamde Mamma en bygelyks Abba 'heit'. Us Abe kin op Abba
werorngean of op in forkoarting fan in Germaenske namme mei adel lykas
Albert ut Adelbert of -brecht.
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1.1. Werom nei Redbad en de runen

Us earste Fryske nammen fine wy wierskynlik by de nammen op de
Fryske rune-ynskripsies ut 500 en letter (Miedema 1974, 114). Us earste
Abe, Haeije, lede en Liuwe forskine dêr as: Aba (Hantum), Hada of Hatha
'Strider' (Hams 550-575), Eda (de boade op it swurdtsje fan Arum, mar ek
op de kaem fan Amay) en Liu (Britsum). Nêst sokke ienstammige foarmen
fine wy ek twastammige, lykas Skanomod 'Skienmoed' of 'Skoanmoed',
op de munt yn it Brits Museum ut 500-525, Adugislu en Gisuhildu op it
weefswurdtsje fan Westeremden (om 800 hinne). De lêste namme is de
earste frouljusnamme dy't wy yn in Fryske tekst tsjinkomme.

Ta datselde gearstalde nammetype hearre de Fryske keningsnamrnen
Aldgisl 'earbiedweardige gizeler' en Redbad 'rie-(ge)bieder' om 700 hinne
(Miedema 1978, 78-79). Mear fine wy foaral yn de listen fan it Werdener
kleasterbisit (Bohn) en yn de list fan de tsjerke fan Utert. Ut Fryslän sels
hawwe wy ûnder mear de lettere libbensbiskriuwingen fan de abten fan it
kleaster Mariëngaerde by Hallum (Sipma 1952). Om't dy teksten yn it Latyn
skreaun binne, moatte wy tige tinke om de latinisearringen fan de nammen.
Earst yn de lette Midsieuwen fine wy rikere boarnen. De Aldfryske oar
konden binne seIs sa ryk oan foarnammen dat it net mooglik is en jow der
yn in koart .bistek in goed oersjoch fan.

1.2. De foarnammen yn de Aldfryske oarkonden foar 1400

Sipma (1952) en Fokkema (1955) hawwe yn it register op de Aldfryske
oarkonden I-lIl rûchwei sjoen en rûsd hoe faek de foarnammen foarkamen.
Mar as men dy telle wol om sadwaende Frysk en frjemd goed to ûnder
skieden, moat men alle persoanen yn de oarkonden neigean en telle,. hwant
de iene wurdt dër faker neamd as de oare. Dat wurk is ynearsten noch net
samar to dwaen. Dêrom bihein ik my nou ta in koart ündersyk fan de äldste
Aldfryske oarkonden dy't Sipma ûtjown hat (ien dêrfan by Vries). Dan
siogge wy dat der foar 1400 noch hast gjin frjernde nammen brûkt waerden.
(sjoch side 171).

Syardus, yn 1378 pastoar fan Easterein en deken fan Frjentsjer, waerd
yn 1381 wer neamd en doe mei 15 oaren. Dêrom is er de twadde kears net
meiteld. Sa fine wy dus yn Sip ma syn oarkonden foar 1400 meiinoar 86
persoanen: 81 mei Germaenske (Fryske) nammen en 5 mei frjemde nammen.
Syard waerd letter Syerd of foeI gear mei Tsieard ut Tyard, àlder Thiard.
De frjemde nammen binne: Maurus, 'de Moar', grif in namme ut de tiid fan
de Krûstochten, en 4 tsjerklike nammen: Deken/Decanus, 'de Deken',
Johannes, Petrus en Katherina.

De namme Catharina hat opgong makke sûnt de Krûstochten (Van der
Schaar 1964). Nei Katherina (fan Foudens by Baerd) jowe de Aldfryske
oarkonden noch ien frouljusnamme: dy fan Auke (Siurdsma) to Lekkum,
dat net in noflik frouminske west hat (Sipma I, 7 fan 1397 = Vries IV, 1;
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GERMAENSKE EN TSJERKLIKE NAMMEN
YN ALDFRYSKE OARKONDEN FOAR 1400

HER DARKONDEN PERSOANEN GERMAENSKE TSJERKLIKE OARS

1329 I, 1 19 16 Deken, Maurus

Johannes

1378 1I, 1 1 Syardus

1379 n, 2 10 9 Petrus

1381 nr, 1 15 (16) 15 (16)

1383 Il, 1 1 Jaricus

1386 I, 2 11 10 Katherina

1390 Il, 1 1 Intatus

I, 3-5 3+5+6 14

1392 Il,3 4 4

1397 I, 6-7 3+7 10

86 81 4 1

Brouwer 1949, 99). Auke wie doe dus noch in frouljusnamme. Nêst de 84
manliu yn de Aldfryske oarkonden foar 1400 wiene dat de twa iennichste
froulju,

De 13 nammen dy't yn dy oarkonden fan mear as ien persoan droegen
waerden, wiene:
Abba, 2 x, yn 1,2 fan 1386 en 6 fan 1397.
Asega, 2 x, yn I, 1 fan 1329 en 5 fan 1390.
Douwa, 2 x, yn Ill, 1 fan 1381 en I, 5 fan 1390.
Grata, 2 x, yn I, 1 fan 1329 en 1I, 3 fan 1392.
Hera,2 x, yn I, 1 fan 1329 en Il, 3 fan 1392.
Hetta, 2 x, yn I, 1 fan 1329 en 2 fan 1386.
Intatus, 2 x, yn I, 2 fan 1386 en 1I, 1 fan 1390 (miskien deselde persoan?).
LywalI.içduiphus.B x, yn I, 1 fan 1329 en twa yn Hl, 1 fan 1381.
Poppall'optatus, 2 x, yn I, 1 fan 1329 en Ill, 1 fan 1381.
Reynardius), 2 x, yn.I, 1 fan 1329 en Hl, 1 fan 1381.
Syardus, 3 x, yn Il, 1 fan 1378 (persona to Easterein, ek yn Ill, 1 fan 1381),

Zyart (Ill, 1 fan 1381) en Syard (I, 2 fan 1386).
Siurd, 2 x, yn I, 4 fan 1390 en 1I, 3 fan 1392.
Thitardus (= Thiard: Miedema 1972, 10), 2 x, yn I, 1 fan 1329 en n, 2 fan

1379. It liket my ta dat brodir Wobba en broer Vbba yn I, 5 fan 1390
deselde persoan is.
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2. Geernaenske en tsjerklike nammen om 1500 hinne

Ues liheind oersjoch fan de Aldfryske nammen ut oarkonden foar 1400
stryk.t goed mei de list fan 84 grytmannen Jan Frjentsjeradiel ut de j ierren
1406-IB8, dy't Brouwer yn it Frysk Jierboek 1946 opsteld hat, al wiene
dêr rncir persoanen mei deselde nammen. Wy1st yn de oarkonden mar 4 fan
de 8 ti persoanen in tsjerk1ike namme hiene, droegen yn Frjentsjeradiel 84
grytrriaanen 55 forskillende nammen en dêrby wiene mar twa tsie rklike
namrnen: Hans en Peter, dus ek wer Johannes en Petrus (Brouwer 1947,
29-30). It liket my nammers ta dat de namme Laus yn dy grvtmannelist
in fo rkoarting fan Nicolaus is en dus ek by de tsjerk1ike nammen rekkene
wurd e moat.

2.1. Jan, Peter en Claes yn Frjentsjeradiel

Brouwer hat doe ek de nammen neigien fan de 859 persoanen dy't foar
komrne yn de opjeften foar Frjentsjeradiel yn de Oanbring fan de Fiif
Die1en yn 1511 en 1514. Dy 859 persoanen hiene 254 forskillende nammen
(Brouwer 1947, 28 en 1963, 14). Ik haw nou de meast foarkommende
nammen fan Brouwer syn list op in rychje set: dy 27 binne noch foar it
greatste part Germaenske nammen : 20 of 19, hwant Symon, Symen kin
werorngean op it Aldgermaenske *Si(gij-man, 'man fan de oerwinning',
mar it kin ek it Bibe1ske Simon wêze. Sadwaende binne der 7 of 8 tsjerk
like nammen by de 27 dy't it meast foarkomme: JanllohanineslfHans,
Peter, Claes, Jacob, Symon (?), (Mal'Ihys, Katryn en Marten.

Likegoed as yn de A1dfryske oarkonden foar 1400 is dus Katryn, de
foargongster fan ûs Tryntsje, wer by de foarsten. De 27 nammen dy't yn
Frientsieradiel it measte foarkamen, waerden droegen fan 439 persoanen,
dus goed 51%, mear as de helt fan de neamde 859 persoanen. Om't Syrnon]
Symen likegoed by de Germaenske as by de tsjerklike nammen hearre kin,
meije wy him by beide groepen rekkenje. Dan waerden de 8 tsjerklike nam
men dy't it measte brûkt waerden, droegen fan 225 persoanen en de 20
meast foarkommende Germaenske nammen fan 232 persoanen, dus sahwat
likefolle. Foar de persintaezjes is ûtgien fan de 859 persoanen, dus 1% is
8.59 (sjoch side 173).

Gearfetsjend sjogge wy yn de A1dfryske oarkonden fan Sipma foar 1400
yn haedsaek Germaenske (Fryske) nammen : 81 fan de 86 persoanen hiene
sa'n namme, siz mar 94%. Ek yn de grytmannelist fan Frjentsjeradie1 ut
1406 - 1438 steane mar in pear tsjerklike nammen. It giet yn dy boarnen
binammen om (Jolhanine)s, Peter, (Nicollaus (en by de froulju Katherina),
dus nammen dy't letter wit hoe faek foarkomme. Yn likernöch dese1de tiid
(1400-1429) hie yn it easten fan ûs län de Vechtstreek ek noch net folIe
tsjerklike nammen, mar dochs wie Johan/Jan dêr al de namme dy't it meast
brûkt waerd (67 kear), wylst nûmer twa de Germaenske namme Gert/Gerryt
wie (45 kear). Claeus/Nycolaes kaem dêr 15 kear foar en Peter mar ien kear
(Moerman 21-23).
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GtRMAENSKE EN TSJERKLIKE NAMMEN (Frjentsjeradiel1511-14)

8 TS JE~KLIKE 20GERMAENSKE(FRYSKE)NAMMEN
NANfMEN (7 x en faker)

7.1% Jan, Hans: 61x 3.6% Douwa: 31x 1.0% Tyèrck: 9x
5.5% Peter 48x 2.2% Ger(ri)t 19x 0.9% Folckert 8x
4.6% Cl~es 40x 2.0% Symen 18x 0.9% He(y)n(drick) 8x
3.4% Jacob 30x 1.9% Lyuwa 17x 0.9% Hessel 8x
2.0% Srmon 18x 1.5% Reyner(t) 13x 0.9% Sibe 8x
1.1% (Naj'Thys 10x 1.3% Dirck 12x 0.9% Syurd 8x
1.0% Katryn 9x 1.3% Sibrant 12x 0.8% Agga 7x
1.0% Marten 9x 1.2% Harmen llx 0.8% Docka 7x
8 tsj . nammen 225x 1.2% Tiaerd 11x 0.8% Sierck 7x

20 Fr. namrnen: 232x 1.2% Wyba llx 0.8% Tza1yng 7x

Yn Hollän wiene yn de Midsieuwen de meast foarkommende tsjerklike
nammen: 1. Johannes, 2. Nic 0 laas, 3. Jacob, 4. Petrus en 5. Simon (Van der
Schaar 1953, 105). Neffens Gysseling (1966, 9) wiene dy nammen mei in
floed fan oare nije nammen foara1 yn de 12e en 13e ieu ynkrongen yn de
Nederlannen. Mar om 1400 hinne die Fryslän dêr noch net oan mei: wy
hawwe mar in pear ûtsünderingen foun. Earst yn de rin fan de 15de ieu
kamen ek yn Fryslän tsierklike nammen yn trek, hwant yn de Oanbring
fan Frjentsjeradiel ut 1511-1514 binne Jan, Peter en Claes al better for
tsjintwurdige as Douwa en oare eigen nammen. Yn Munsterlän stiene de
tsjerklike nammen doe noch net sa sterk. Yn 1498 wie Johan dêr nr. 1,
mar dan fo1gje Germaenske nammen: 2. Hinrick, 3. Herman, 4. Bernt
ensafh. (Hartig 80). Us Fryske list fan Frjentsjeradiel hie doe: 2. Peter,
3. Claes, 4. Douwa en 5. Jacob.

2.2. Hollànske Dirck wurdt Fryske Durk

In oare oanwizing foar de ynfloed ut Hollän wei is it feit dat de ûnfryske
foarm Dircklûerck doe al faker brûkt waerd as de Fryske foarm Tyerck.
Yn de Aldfryske oarkonden fine wy Dirck earder (yn In, 2 fan 1403) as
Thiarck en by de earste seis dy't dêr Dirck hjitte, binne fjouwer geastliken
(Miedema 1972, 11). Yn Hollän kaem al yn de 13e-14e ieu Dirck it meast
foar fan de Germaenske nammen en nûmer twa wie Willem (Van der Schaar
1953, 99). Dat wiene dus de nammen fan de Hollànske greven. Mar om
1500 hinne sei dat de Friezen blykber net sa folIe mear, al falt it op dat der
doe mar ien Willem wie yn Frjentsjeradiel en ek mar ien Floris.

It foargeande hat sjen litten dat de Friezen doe frijhwat biynfloede waer
den fan de oare kant fan de Sudersé. Hja makken al gjin ûnderskie mear
tusken de älde Germaensk-Fryske nammen en de frjernde tsjerklike nammen.
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Dy waerden om 1500 hinne al as gewoan en eigen bisköge, tominsten yn de
forkoarte foarmen. Dat hàldt ek foar Dirck, dat yn de twadde helte fan de
17de ieu ta Durk waerd, doe't wirk en wird ta wurk en wurd waerden.
Allyksa wie nêst Jacob de foarm Japick ûntstien. Gysbert brûkte beide
foarmen, mar seach yn Japik blykber de .Fryske en yn Jacob de mear alge
miene nammefoarm.

3. Gare frjemde ynfloeden en nammen

3.1. Viglius en de humanisten

Under Gysbert syn kunde wiene lju mei nijsgjirrige foarnammen, lykas
Sybilla fan Jongstal, Hero Galama en de dorninys Feico Oedsonius en Sixtus
Brunsvelt. Wy siogge hjir net allinne de bikende latinisearring trach in
Latynske ûtgong op -0, mar der waerden doe ek Latynske nammen keazen
dy't op de Fryske liken: Sybilla en Sixtus, foar Sibbeli tsje) en Sicke. Binam
men de lêste radikale latinisearring giet werom op de humanisten fan de l6e
en l7e ieu.

Neffens dy humanistyske moade waerd Liuwe, dat ut in Liud-namme
ûntstien is, oerset as Leo, 'de liuw' en Boate fan Boalsert waerd Boëthius. Ek
hawwe hjafan Liuwe wol Livius makke (Spahr van der Hoek 1962, 25).
Sa hat in Tierek Aytta de keizersnamme Tiberius oannommen (Waterbolk,
Index). Mar soks gyng syn omke WiggeIe (fan) Aytta to fier: dy hie himsels
ek wol Virgilius neame kinnen, mar hy hàldde it leaver op Viglius, dus syn
Fryske namme mei in Latynske ûtgong. Dêrsûnder koe er net.

3.2. Rome en syn hilligen

Viglius wie goed roomsk, mar to äld om ek mei syn namme oan de easken
fan it Konsily fan Trente to foldwaen. Dêrneffens hearden de bern by de
doop nammen fan hilligen to kriien (Graaf 1, noat 1; Bernet Kempers 62).
Gäns pastoars hawwe dat ieuwen lang tige letterlik nommen (Miedema 1978,
84). Sadwaende binne roomske Friezen opskipe mei nammen lykas: Augus
tinus foar Auke, Cyprianus foar Sipke, Dominicus foar Douwe, Hiëronymus
foar Herre, Hippolytus foar Ipe, Ignatius foar Ids of Ige, Titus foar Tiitte en
Veronica foar Froukje.

Dochs hiene dy fromme Friezen dat net hoege to nimmen. Neffens
Galama seit de tekst fan canon 761 ut de Codex Juris Canonici dat de
pastoars soargje moatte dat de bern in kristlike namme krije. Dat hoegde dus
noch net in hilligenamme to wèzen, mar ien dy't troch kristlike minsken
brûkt waerd. As de älden fan it bern perfoarst in oare namme wolle, maat de
pastoar neffens de codex dy namme al ynskriuwe yn it doopboek, mar mei
in hilligenamme derby. Oars is dus bygelyks Haeije genoch en dêr hoecht dan
net Hyacinthus fan makke to wurden (Galama 87).

It binne lykwols lang net allinne de roomsken dy't opskipe binne mei
sokke lange Latynske nammen. De namme Catharinus is makke, doe't in
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jonkje forneamd wurde moast nei in beppe Catharina of in muoike Tryn tsie
en Anribïonia is de froulike foarm fan Antonius. Nou wurde sokke nam
men gauris forkoarte ta Trinus en Tony , mar ik lit it oan de Friezen oer oft
soks Frvs; of frjemd neamd wurde moat.

4. De registers fan de frànske tiid (1811-1812)

It Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen
of bevestigd forskynt ûnder redaksje fan P. Nieuwland by de Fryske Aka
derny. Jt jowt net allinne de skaeinammen, mar ek de foarnammen fan doe.
Twa fan de acht dieltsjes binne al forskynd: yn 1977 it earste mei de nam
men fan Achtkarspelen, Einjewier (Aengwirden), Baerderadiel, Barradiel en
Boalsert en vn 1978 it twadde dieltsje mei de nammen fan Dantumadiel,
Dokkurn, Doanjewerstal, Ferwerderadiel en Frjentsjer. As it tredde mei
(ünder mear) Frientsjeradiel ûtkornmen is, kin men de foarnammen fan dy
gritenij Iorgelykje mei dy fan 1511-1514.

4.1. Fo rskouwingen tusken 1511 en 1811

Nou't dat dieltsje der noch net is, wol ik allinne in pear opmerkingen
meitsje nei oanlieding fan it biheinde materiael ut it earste en twadde boek
je, dêr't ik yn Fryske nammen 3 mear oer hoopje to sizzen. As men de foar
nammen fan dy tsien gritenijen byinoar optelt, fynt men der 5658. Makket
men dan in ranglist fan de nammen dy't it meast foarkamen, dan falt it op
dat Douwe (yn 1511-14 noch nr. 4 fan Frjentsjeradiel) folIe leger komt to
stean, wylst Hendrik it plak fan Douwe liket yn to nimmen. Peter wie ünder
wilens al aan de ein fan de Aldfryske perioade ta Pieter wurden. Nêst Dirk is
oan de ein fan de Midfryske tiid ek Durk nei foaren kommen. Sjoerd stiet
heger op de ranglist as yn 1511.

4.2. Tsjinstelltngen tusken gritenijen

Mar sokke opmerkingen sette noch net folIe seadden oan de dyk, orn't
de boamen net yn deselde hoeke fan Fryslän thûs hearre. Dat geografysk
forskaet hat al it foardie1 dat der inke1de geografyske tsiinstellingen foar it
ljocht komme. Sa wie Geert foaral de foarm fan Achtkarspelen en Dantuma
diel en Gerrit fine wy mear yn it westen. Allyksa wie de -k fan Rienk en
Eelke better biwarre yn it easten as yn it westen, mei syn Rients en Eeltje.

It is ek opmerklik dat de meast foarkommende foarnammen hilligenam
men wiene en dat dy binammen oan de noardkust mei syn greate kleasters
tige sterk stiene. Jan, Pieter, Klaas, Jacob en Cornelis fine wy foaral yn
Barradiel en Ferwerderadiel boppe-oan op de ranglist. Dat ek Dirk/Durk
dêr sa faek foarkaem yn 1811 liket der op to wizen dat dy beide gritenijen
(en de stedtsies") oan de ein fan de Midsieuwen frijhwat ûnder frjemde
ynfloed stiene, folIe mear as it binnenlän. Mar wy moatte öfwachtsje hokker
resultaten de oare dieltsjes fan it Repertorium jaen sille.
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5. De folkstelling fan 1947 yn Frientsier

5.1. Redbad werom?

As wy tinke oan de lju dy't har bern Redbad, Rixt of Ydwine neamd
haww e, dan is it yn gans gefallen wol dûdlik dat hja biynfloede binne fan de
Jongfryske biweging fan Douwe Kalma en troch syn keningsdrama's (Mie
dema 1978). Sa sjogge wy hoe't frijhwat Friezen werom wolle nei echte en
älde Fryske nammen. Dochs is de mearderheit noch net sa fier. Dat is goed
to sien, as wy twa moderne samlingen fan Fryske foarnammen neigeane,
ien fan nammen ut 1947 en ien fan tritich jier letter.

5.2. Fokkema oer de Frjentsjerter foarnammen

Dy list fan 1947 hawwe wy to tankjen oan Fokkema. Dy hat de foarnam
men bisioen fan de 8800 ynwenners fan Frjentsjer, sa't dy by de folkstelling
fan 1947 opjown binne. By de formulieren fan dy folkstelling wiene strypkes
mei de earste foarnamme folût. Fokkema (1955, 124) sei dat it aantal
tsjerklike nammen yn 1947 frij great wie: hast 40%. De meast foarkom
mende manljusnammen wiene neffens him:
1. Jan (355 x), Johanines), Hans, meiinoar: 566 x
2. Klaas, Nicoilaas), Lyckle: ... ; . . . . . . .. 172 x
3. Pie tier), Pier, Peterts), Petrus: 163 x
4. Hendrik, Hendericus, Hein, Henk ensfh.: 177 x
5. Jacobius): 143 x

Fokkema (125) neamde Klaas de twadde en Piet( er) de tredde namme,
mar neffens syn eigen sifers moat de Germaenske namme Hendrik nr. 2 wêze
en Klaas nr. 3. As men de sifers neigiet yn syn greate list is Piett er) nr. 4,
Geert/Gerrit nr. 5, Jacobtus) nr. 6 en DirkjDurk nr. 7. Ik jow nou in listke
mei rangnûmers dat earst ûtgiet fan de meast foarkommende manljusnam
men ut 1511 - 14 en dan as oanfolling de meast brûkte nammen ut 1947 neamt
(dy't dus yn 151l-14netsafaekfoarkamen). Om'tfoar 1511-14itpersintae
zje birekkene is fan alle persoanen, haw ik dat ek dien foar 1947 (88 per
soanen = 1%).

5.3. Hendrik en Trijntje yn de moade

FRJ.DIEL 1511-1514 NU RANGNUMER FRJENTSJER 1947

1. Jan, Hans 7.1% b1eau gelyk: nr. 1. Jan, Johan(nes) 6.4%
2. Peter 5.5% sakke nei: nr. 4. Piet(er) ensfh. 1.8%
3. C1aes 4.6% b1eau gelyk: nr. 3. Klaas ensfh. 1.9%
4. Douwa 3.6% sakke tige: nr. 11. Douwe: 0.7%
5. J acob 3.4% sakke nei: nr. 6. Jacob(us) 1.6%
6. Ger(ri)t 2.2% omheech nei: nr. 5. Geert, Gerrit: 1.8%

10. Dirck 1.3% omheech nei: nr. 7. Dirk, Durk: 1.2%
20. Hendrick 0.9% omheech nei: nr. 2. Hendrik ensfh. : 2.0%
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Yn it Frjen tsjer fan 1947 is troch it greatere nammeforskaet by alle
namm cn it persintaezje sakke, mar allinne by Hendrik is it persintaezje
gans (10/0) heger wurden. As wy lykwols fan de rangnümers ûtgeane , fine
wy trîje mooglikheden:
OMHEECH: foaral Hendrik (nei 2); Geert/Gerrit (nei 5); Dirck (nei 7).
GELYK: 1. Jan/Hans/Johannes en ek 3. Claes/Klaas.
SAKICE: Peter/Pieter, Jacob en foaral Douwa/Douwe.

By de frouljusnammen wie der mar ien dy't der ûtroun yn 1511 - 14: Ka
tryn ( 1%). Yn 1947 helle CatharinajTriintie 2.8% en waerd sadwaende by de
frouljusnammen nr. 3, nei nr. 1: AnnafAntje (3.8%) en nr. 2: Johanna/Jantje
(3.6%). Mar, as men Catharinal'Iriintie ensfh. net as ien namme rekkenet,
dan is Trijntje nr. 1 (mei 2.3%). Forgelykje lykwols Fokkema 131 en 135.

Nou is de wearde fan de forgeliking bitreklik, orn't it giet om nammen
ut Frj entsjeradiel yn 1511-1514 (1% = 8.59) en de nammen fan de 8800
Frientsierters yn 1947 (1 % = 88) en der wie by älds ek al ûnderskie tusken
de persoansnamrnen yn de stêd en op it lán (Spahr van der Hoek 1969,
64-65). Mar dochs jowe de forskouwingen ûs wol oanwizingen. Sa't it liket,
wie Hendrik gans yn de moade kommen en ek Antje, Jantje en Trijntje.
Dêrfoaroer kaem foaral Douwe yn 1947 nei forhälding folIe minder foar en
ek Pie tier), Jacobt us) en Dirk/Durk (neffens it persintaezje, net neffens it
rangriümer),

5.4. De grounfoarm en syn nammefoarmen yn 1947

Sa'r wy niis seagen, makke Fokkema ûnderskie tusken in foarnamme en
syn byfoarmen. Foar de forgeliking mei nammen ut eardere tiden gyng er
ut fan in älde Germaenske of tsjerklike namme en dan seach er hoe faek
dy namme mei syn byfoarmen (bygelyks Jan/Hans/Johannes) yn 1947 yn
Frjentsjer foarkaem. Op deselde wize wurdt yn de Nederlänske namme
kunde ûnderskie makke tusken de grounfoarm en de nammefoarmen (Van
der Schaar 1964, 15; De Moel 6), wylst Dûtske nammekundigen de mear
ynternasionale termen nomeem en allonomen brûke (Kohlheim 524). Dûd
like, skerpe definysjes hawwe hja noch net jown, mar it ûnderskie is wol ut
'en rügen oan to jaen.

In NAMMEFOARM of ALLONOOM is elke fariant of réalisearre foarm
fan in foarnamme ; sa binne bygelyks Tryntsie, Ka try n, Kaatje, Karin of
Katharina allegearre foarmen fan ien namme. Mar staveringsforskillen lykas
Claes, Klaes of Klaas jowe fansels mar ien nammefoarm of allonoom oan
en Geert en Geart ek.

In GROUNFOARM of NOMEEM is elke 'virtuele' foarnamme, men soe
sizze kinne: de haedf'oarm, de fortsjinwurdiger of som fan de farianten, de
nammefoarmen of allonomen. Dêrby kin men foar histoaryske forge
l i k i n g en ûtgean fan de etymology. Dan is bygelyks de oarspronklike Ald
germaenske of Latynske foarm de grounfoarm of it nomeem, bygelyks
Gerhard (mei Geart en Gerrit as jongere nammefoarmen) of Catharina (mei
Katryn en Tryntsje as koartere nammefoarmen).
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Mar foar sy n ch r o an y sk e forgelikingen kin men faek better utgean
fan de meast foarkommende nammefoarm en dy as grounfoarm biskögjs
Is it samar net to sizzen hwat de me ast brûkte nammefoarm is, dan kin men
de gro unfoarm oantsjutte troch syn meast bikende nammefoarmen to kom
binearj en; sa kin men GeartlGerrit byinoar sette as men de grounfoarm
bidoelt en allyksa Katharinal'Iryntsje.

Baul<e en Bouke wurde gelyk utsprutsen, mar ik haw wolris tocht dat hja
net de selde etymology hiene. Dochs waerden Auke en Bauke yn de registers
fan de Fränske tiid praktysk altyd mei au skreaun. Dêrom is it mooglik dat
de stavering Bouke ûntstien is ûnder ynfloed fan nammen as Jouke, Rouke
en Siouke of troch net-Fryske ynfloed. Yn elk gefal sjoch ik net yn hwerorn't
wy Bauke en Bouke nou net as staveringsfarianten biskógje soene. Forbän
mei Bowe/Bouwe (oo-ûtspraek) liket der net to wêzen. De utspraek fan Durk
stiet wol fêst, mar ien dy't him Dirk skriuwt, kin as Dirk of Durk oansprut
sen wurde troch syn kunde: dat kin men ut de boargerlike stän of in adver
tinsje net opmeitsje. Dirk en Durk moatte wy dus as nammefoarmen bisk ög
je, net as staveringsfarianten.

MANL.GRÜUNFÜARMEN (Frjentsjer 1947) NAMMEFüARMEN

1. JanfJohan(nes) 568 = 6.4% 1. Jan 355 = 4.0%
2. HendrikfHenk 178 = 2.0% 2. Johannes 167 = 1.8%
3. KlaasfNicolaas 172 = 1.9% 3. Klaas 145 = 1.6%
4. PieterfPetrus 163 = 1.8% 4. Jacob 142 = 1.6%
5. GeertfGerrit 162 = 1.8% 5. Hendrik 125 = 1.4%
6. Jacob(us) 144 = 1.6% 6. Dirk 99 = 1.1%
7. DirkfDurk 114 = 1.2% 7. Gerrit 89 = 1.0%
8. Willem 94 = 1.0% 8. Pieter 86 = 0.9%
9. Cornelis 85 = 0.9% 9. Corne1is 83 = 0.9%

10. Anne/Ane 70 = 0.7% 10. Willem 83 = 0.9%
11. Douwe 66 = 0.7% 11. Douwe 66 = 0.7%
12 HarmfHerman 54 = 0.6% 12. Anne 63 = 0.7%
13. Marten 48 = 0.5% 13. Geert 49 = 0.5%
14. ArjenfArie 47 = 0.5% 14. Sjoerd 40 = 0.4%

Fokkema en ik binne by de forgeliking fan de foarnammen ut 1947 mei
dy fan 1511-1514 ûtgien fan de grounfoarmen. Mar it is ek fan bilang en
jow listen fan 1947 neffens de nammefoarmen, fan de manljus- en fan de
frouljusnammen. Yn de bygeande listen haw ik de grounfoarmen net sa
faek werjown troch de oarspronklike foarm. Men hat der meastentiids
mear oan, as men wit hokker nammefoarm of nammefoarmen fan de groun
foarm de oarspronklike foarm nou yn Frjentsjer fortsjinwurdigje. De minder
wichtige nammefoarmen binne fansels wol meirekkene om it foarkommen
fan de grounfoarm yn de linkerkolom oan to jaen, It liket derop dat Fryske
nammen in heger rangnümer kriie by de nammefoarmen yn de rjochter
kolom as yn de linkerkolom. Sjoch bygelyks leitje en Baukje (en mei legere
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FROUL. GROUNFOARMEN (Frjentsjer 1947 NAMMEFOARMEN

1. AJ1l1ajAntje 342 = 3.f".'0 1. Trijntje 206= 2.3%
2. Joh,/Jantje 319 = 3.6% 2. Antje 161 = 1.8%
3. Cafh,jTrijntje 255 = 2.8% 3. Anna 143 = 1.6%
4. Marl. jGrietje 158= 1.7% 4. Elizabeth 113 = 1.2%
5 Elisabeth 135 = 1.5% 5. Grietje 112= 1.2%
6. M aaikejMaria 134 = 1.5% 6. Jantje 95 = 1.0%
7. Pie~e/Petr. 128 = 1.4% 7. Aaltje 94 = 1.0%
8. Geertje 104 = 1.1 % 8. Johanna 83 = 0.9%
9. Alidil/Aaltje 96 = 1.0% 9. Jeltje 78 = 0.8%

10. Klalalske 96 = 1.0% 10. Baukje 78 = 0.8%
11. Corn./NeeItje 95 = 1.0% 11. Geertje 77 = 0.8%
12. H endrikje 89 = 1.0% 12. Pietje 75 = 0.8%
B. Baukje 82 = 0.9% 13. Sytske 75 = 0.8%
14. J oltje 81= 0.9% 14. Maria 69 = 0.7%

rangnümers: Sytske, Akke, Rinske, Tiitske) by de frouljusnammen en
Sjoerd by de man1jusnammen. Mar dat kloppet net by Anne, dêr't de Ane's
by opte1d binne.

6. Foroaringen nei tritich jier (J 947-1977)

6.1. Famylie-advertinsies fan trije kranten

As wy de Frjentsjerter nammen fan 1947 forgelykie wolle mei dy fan nou,
kinne wy better ûtgean fan de nammefoarmen as fan de grounfoarmen, Fier
der binne der yn bigjinse1 twa mooglikheden om foarnammen to sammeljen.
De earste is it neigean fan de Frientsierter nammen yn it bifolkingsregister.
Mar Frjentsjer hat nou net 8800 ynwenners 1ykas yn 1947. Yn 1977 waerd
de 12.000ste ynwenner ynskreaun en boargemaster Pop moast doe op pop
pebisite. It neigean fan dy 12.000 like my to biswierlik en it soe minder
sprekkende forskouwingen sjen litte as in oare oanpak.

It bifolkingsregister hat fan gans minsken in offisië1e namme dy't net
de ropnamme is. Om't de ropnammen faek mear mei de moade meigeane
as de offisië1e nammen, hat it hwat foar as men foara1 de ropnammen acht
slacht. Dat kin troch it neigean fan de foarnammen yn advertinsjes. Wy
hawwe doe in abonnemint nommen op de Franeker Courant en de frou
hat trou in jier en trije moanne lang de foarnammen optekene ut de berte-,
trou- en dea-advertinsjes. Doe hie hja 2000 nammen en dy lieten by de
forgeliking mei dy fan 1947 sterke forskouwingen sjen.

Likegoed as yn 1947 is yn 1977 -78 allinrie fan de earste foarnamme
ûtgien. Der is sa goed mooglik om tocht dat in persoan mar ien kear op
skreaun waerd, ek al waerd dy persoan yn mear as ien advertinsje neamd.
Waerd de namme fan dy persoan forskillend neamd yn twa of mear adver
tinsies, dan is allinne de (offisië1e) nammefoarm opskreaun dy't troch de
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alderneiste famylje brûkt waerd, bygelyks Jacob. As dy yn oare advertinsjes
mei de ropnamme Jaap oantsjut waerd, dan is dat ek wol notearre, mar net
meirekkene by it tellen. Tankbitsjügingen binne oerslein.

Om de ûtkomsten fan de Franeker Courant f'orgelykje to kinnen mei oare
kranten, binne op deselde wize de famylje-advertinsjes neigien yn de Leeu
warder Courant en yn it Friesch Dagblad, dy't ek wer nijsgjirrige forskillen
opleveren. Tank sij de help fan de frou krige ik sadwaende 12.000 foarnam
men ût Fryske kranten ta myn foldwaen foar in ûndersyk sa't dat noch net
earder dien is.

6.2. Henk en Tineke foar Hendrik en Tryntsje?

Yn de bygeande frekwinsjelisten binne de meast brûkte nammefoarmen
fan 1947 it ûtgongspunt. Efter de oantallen steane de persintaezjes. As twa
nammen like faek foarkamen, hawwe hja itselde rangnûmer krige, bygelyks
9-10. Yn de twadde kolom komme de nammen fan de Franeker Courant mei
rangnümerts), oantal en persintaezje. Yn 1977 steane Jan en Johannes noch
boppe-oan, mar Hendrik, Trijntje en Antje binne fordreaun troch Henk,
Tineke en Anneke.

FRJENTSJER 1947 FRANEKER COURANT 1977-78
(to/o = 88) 0 0

/ 0 = 20)

1. Jan 355 = 4.0% 1. Jan 88 = 4.4%
2. Johannes 167 = 1.8% 2-3. Johannes 25= 1.2%
3. Klaas 145 = 1.6% 2-3. Piet 25 = 1.2%
4. Jacob 142 = 1.6% 4. Dirk 24 = 1.2%
5. Hendrik 125 = 1.4% 5-6. Henk 21 = 1.0%
6. Dirk 99 = 1.1 % 5-6. Pieter 21 = 1.0%
7. Gerrit 89 = 1.0% 7. Gerrit 20 = 1.0%
8. Pieter 86 = 0.9% 8. Jacob 18 = 0.9%
9-10. Corne1is 83 = 0.9% 9-10. Klaas 15 = 0.7%
9-10. Willem 83 = 0.9% 9-10. Willem 15 = 0.7%

11. Douwe 66 = 0.7% 11. Sjoerd 14 = 0.7%
12. Anne 63 = 0.7% 12-14. Anne 13 = 0.6%
13. Geert 49 = 0.5% 12-14. 'Douwe 13 = 0.6"10
14. Sjoerd 40 = 0.4%. 12-14. Peter 13 = 0.6%
15-16. Jelle 38 = 0.4% 15-16. Jelle 12 = 0.6%
15-16. Petrus 38 = 0.4% 15-16. Johan 12 = 0.6%
17. Simon 37 = 0.4% 17. Wytze 11 = 0.5%
18-19. Albert 34 = 0.3% 18. Joop 10 = 0.5%
18-19. Marten 34 = 0.3% 19-21. Gerard 9 = 0.4%
20-21. Andries 31 = 0.3% 19-21. Harry 9 = 0.4%
20-21. Wijtze 31 = 0.3% 19-21. Kees 9 = 0.4%
22. Harmen 30 = 0.3% 22. Wim 8 = 0.4%
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FRJENTSJER 1947 FRANEKER COURANT 1977-78
(1%=88) (l % = 20)

1. Trijntje 206 = 2.3% 1-2. Anneke 20 = 1.0%

2. Antje 161 = 1.8% 1-2. Jannie 20 = 1.0%
3. Anna 143 = 1.6% 3. Tineke 18 = 0.9%
4. Elizabeth 113 = 1.2% 4-5. Annie 13 = 0.6%
5. Grietje 112= 1.2% 4-5. Grietje 13 = 0.6%
6. Jantje 95 = 1.0% 6-7. Geertje 11 = 0.5%
7. Aaltje 94 = 1.0% 6-7. Johanna 11 = 0.5%
8. Johanna 83 = 0.9% 8-11. Bettie 10 = 0.5%
9-10. Jeltje 78 = 0.8% 8-11. Ellie 10 = 0.5%
9-10. Baukje 78 = 0.8% 8-11. Joke 10 = 0.5%

11. Geertje 77 = 0.8% 8-11. Tiny 10= 0.5%
12-13. Pietje 75 = 0.8% 12-17. Anna 9 = 0.4%
12-13. Sytske 75 = 0.8% 12-17. Anne 9 = 0.4%
14. Maria 69 = 0.7% 12-17. Antje 9 = 0.4%
15. Akke 65 = 0.7% 12-17. Baukje 9 = 0.4%
16. Janke 61= 0.6% 12-17. Elisabeth 9 = 0.4%
17. Cornelia 59 = 0.6% 12-17. Trijntje 9 = 0.4%
18. Rinske 54 = 0.6% 18-21. Aaltje 8 = 0.4%
19. Tjitske 47 = 0.5% 18-21. Alie 8 = 0.4%
20. K1aaske 46 = 0.5% 18-21. Griet 8 = 0.4%
21. Dieuwke 43 = 0.4% 18-21. Maaike 8 = 0.4%
22. HUtje 42 = 0.4% 22-26. ex aequo 7

6.3. Ynkrongen ûnfryske foarrnen

It faIt op dat ünfryske nammefoarmen lykas Piet, Henk, Peter, Johan,
Joop, Gerard, Harry, Kees en Wim, dy't yn 1947 noch net folle foarkamen
yn Frjentsjer, yn 1977-78 sa faek brûkt wurde, foaral Piet en Henk. By de
frouljusnammen siogge wy itselde forskynsel noch folle sterker. De nammen
dy't dêr boppe-oan steane, hawwe de ünfryske forlytsings-ûtgongen op -eke
en foaral op -ie, -y: Anneke, Tineke, Jannie, Annie, Bettie, Ellie, Tinyen
Alie. Dêrfan kamen Bettie en Ellie yn 1947 noch hielendal net foar, likemin
as Joke.

6.4. Forkrongen Fryske nammen

Tagelyk binne de Fryske frouljusnammen Jeltje, Sy tske, A kke, Janke,
Rinske, Tlitske, Dieuwke en Hiltje fan 1947 op de list fan 1977-78 net mear
to finen. Mar ien stiet op beide listen en dat is Baukie. By de manljusnam
men sjogge wy dat ûnderskie sa net. Douwe, Anne, Sjoerd, Jelle en Wytze
steane op allebeide listen. Douwe en Anne binne hwat sakke, mar Sjoerd,
Jelle en Wytze binne omheech gien op de ranglist. It ynkringen fan de
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ünfry'sle moadefoarmen wie by de manlju blykber noch net in forkringen
fan de typysk Fryske nammen, lykas dat by de froulju al it gefal skynt to
wéze n.

6.5. Gare forskouwingen?

De net typysk Fryske nammen Hendrik (nr. 5), Cornelis, Geert, Petrus,
Simo Tl, Marten, Albert, Andries en Harmen fan de list ut 1947 binne wier
skynlik forkrongen troch Henk (nr. 5), Kees, Gerard, Piet en oare unfryske
foarmea, dy't wy skie Ik miskien ek as Frysk biskögje moatte, as se mar
faker'nóch brûkt wurde troch de Friezen. By de frouljusnammen op de list
fan 1 947 fine wy Jantje, Pietje, Maria, Cornelia, en Klaaske, dy't net op de
list fan 1977-78 foarkomme, wy1st Jannie en Maaike yn 1977 al, mar yn
1947 net by de 20 nammefoarmen hearden, dy't it meast brûkt waerden.

6.6. Doop- en ropnammen? Import?

Fo ar in part hawwe sokke tsiinstellingen tusken 1947 en 1977 oare oar
saken. As wy yn 1947 Cornelis, Petrus, Maria en Cornelia op de ranglist
fine en yn 1977 net, kin dat binammen komme, om't de lju by de folkstel
ling har offisiële nammen (mooglik tagelyk de 1atinisearre doopnammen?)
opjown hawwe. Mar yn 1977-78 wurde yn gans advertinsjes ropnammen
brûkt , foaral fan jongelju. Bûtendat hie Frjentsjer yn 1977 in goede 3000
ynwenners mear as yn 1947 en dat kin foar in part troch import fan bûten
Fryslán komme. Mar dat sil grif net de iennichste oarsaek fan de forskou
wingen wêze. Oan de oare kant is it sa dat fierwei de measte famylje-adver
finsjes fan Frjentsjerters binne, al steane der ek wol hwat yn ut omlizzende
doarpen.

7. Forskillen tusken de twa Fryske deiblëdden

Nou't de Franeker Courant sjen lit dat de üntfrysking yn de 30 jier sûnt
1947 sa sterk is, kinne wy üs öffreegje hwat de oarsaken binne fan dy for
skouwingen. De forgeliking mei de beide Fryske deiblêdden kin dêr miskien
by helpe, Om't hja trijeris sa faek forskine en greater binne, koene de foar
nammen ut de famylje-advertinsjes yn koartere tiid samme1e wurde (Sikkema
1977, 173). De 2000 ut de Franeker Courant fregen ien jier en trije moanne,
mar de 5000 ut de Leeuwarder Courant koene yn 7V2 wike byinoar swile
wurde (foaral yn 1977, in part ek yn 1978), wylst myn frou de 5000 ut it
Friesen Dagblad yn 4lh moanne sammele hat (yn 1977).

7.1. Mear Fryske nammen yn it P.D.

Op de bygeande ranglisten hawwe allebeide deiblêdden trije Fryske man
Iiusnammen: Anne, Douwe en Tieerd, mar de earsten kornme faker foar as
Tjeerd, dat yn allebeide 20 kear brûkt waerd. Bûten dy trije fine wy op de
ranglist fan 22 nammen ut de L.C. noch twa Fryske nammen: Bauke en Wiebe.
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Mar it fi,D. hat bûten de earste trije noch fjouwer oare Fryske nammen:
Jelle, Sfelse, Sjoerd en Sybren.

By de frouljusnammen is it resultaet sahwat itselde. Beide kranten hawwe
6 Frysk.e nammen dy't 20 kear of faker foarkomme: foaral Baukie (ek yn
de Fran ecer Crt goed fortsjinwurdige: 6.4.), mar ek Sietske, Wietske, Sjou k
je, FrouNe en Janke. Buten dy seis fine wy yn it F.D. noch trije oare Fryske
nammerr dy 't de L.C. neffens de ranglist net hat: A ukje, Jeltje en Tiitsk:e.

7.2. Meai ûnfryske nammen yn de L.C.

In opmerklik forskil tusken beide deiblêdden is ek dat Henk sa heech op
de ranglist fan de L.C. stiet: op nr. 2, fuort nei Jan, wylst Henk by it F.D.
nr. 7 hat Mar Piet komt wer hwat mear foar yn it F.D. (nr. 5) as yn de L.C.
(nr. 7). Beide kranten hawwe ek Peter, mar minder faek. Bûtendat fine wy
ynde L.C. noch twa oare, oarspronklik ünfryske nammefoarmen: Johan en
Kees, dyt net foarkomme op de ranglist fan it F.D.

By de frouljusnammen hat de list fan de L.c. ien ûnfryske namme mear:
Hennie, vierskynlik de opfolchster fan Hendrikje (by de grounfoarmen fan
de Frjeri tsjerter frouljusnammen yn 1947 noch nr. 12; sjoch de list by 5.4).

LEELJWARDER COURANT 1977 FRIESCH DAGBLAD 1977
(1%= 50) (1% = 50)

1. Jan 181 = 3.6% 1. Jan 182 = 3.6 %
2. Henk 55 = 1.1% 2. Klaas 64 = 1.2 %
3-4. Klaas 54 = 1.0% 3. Pieter 59= 1.1%
3-4. Pieter 54 = 1.0% 4. Willem 46'f: 0.9%
5. Gerrit 42 = 0.8% 5. Piet 43= 0.8%
6, Johannes 41 = 0.8% 6. Anne 39 = 0.7%
7-8. Hendrik 36 = 0.7% 7. Henk 37 = 0.7%
7-8. Piet 36 = 0.7% 8. Jelle 36 = 0.7%
9-11. Douwe 32 = 0.6% 9-10. Dirk 35 = 0.7%
9-11. Jacob 32 = 0.6% 9-10. Gerrit 35 = 0.7%
9-11. Johan 32 = 0.6% 11. Douwe 33 = 0.6%

12-13. Anne 29 = 0.5% 12. Johannes 31 = 0.6 %
12-13. Willem 29 = 0.5% 13. Jaap 30 = 0.6%
14. Bauke 28 = 0.5% 14. Jacob 28 = 0.5 %
15-16. Dirk 27 = 0.5% 15. Hendrik 27 = 0.5%
15-16. Kees 27 = 0.5% 16. Sietse 26 = 0.5 %
17-18. Andries 26 = 0.5% 17. A1bert 24 = 0.4%
17-18. Hans 26 = 0.5 % 18. 'Sjoerd 23 = 0.4%
19. Peter 23 = 0.4% 19. Andries 22 = 0.4%
20. Wiebe 22 = 0.4% 20-21 Peter 21 = 0.4%
21. Jaap 21 = 0.4% 20-21. Sybren 21 = 0.4%
22 Tjeerd 20 = 0.4% 22. Tjeerd 20 = 0.4%
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LEEUWARDER COURANT 1977 FRIESCH DAGBLAD 1977
(1%=50) (1%=50)

1. Anneke 49 = 0.9% I. Tineke 52 = 1.0%
2. Trijntje 45 = 0.9% 2. Trijntje 50 = 1.0%
3. Geertje 40 = 0.8% 3. Jannie 43 = 0.8%
4. Baukje 36 = 0.7% 4. Baukje 42 = 0.8%
5. Grietje 35 = 0.7% 5-6. Anneke 34 = 0.6%
6. Antje 34 = 0.6% 5-6. Sietske 34 = 0.6%
7. Annie 32 = 0.6% 7. Grietje 33 = 0.6%
8. Jantje 30 = 0.6% 8-9. Alie 31 = 0.6%
9-10. Jannie 28 = 0.5% 8-9. Antje 31 = 0.6%
9-10. Johanna 28 = 0.5% 10. Froukje 30 = 0.6%

1I. Sietske 26 = 0.5% 11. Janke 28 = 0.5%
12-14. Aaitje 25 = 0.5% 12. Geertje 26 = 0.5%
12-14. Alie 25 = 0.5% 13-15. Maaike 25 = 0.5%
12-14. Tineke 25 = 0.5% 13-15. Sjoukje 25 = 0.5%
15. Anna 24 = 0.4% 13-15. Tjitske 25 = 0.5%
16-17. Jantje 23 = 0.4% 16-19. Aaltje 23 = 0.4%
16-17. Sjoukje 23 = 0.4% 16-19. Annie 23 = 0.4%
18-21. Hennie 22 = 0.4% ·16-19. Aukje 23 = 0.4%
18-2I. Janke 22 = 0.4% 16-19. Jeltje 23 = 0.4%
18-2I. Maaike 22 = 0.4% 20. Pietje 22 = 0.4%
18-2I. Wietske 22 = 0.4% 21. Jantje 21 = 0.4%
22. Froukje 20 = 0.4% 22. Wietske 20 = 0.4%

Beide kranten hawwe: Anneke, Tineke, Annie, Jannie en Alie. Dy nammen
op -eke binne frij nij yn Fryslän: by de folkstelling fan 1947 kamen hjayn
elk gefal yn Frientsier noch hast net foar, wylst dy mei -ke fuort efter de
stam lykas Anke, Janke en Nynke, my al Frysk talykje.

It is wol sterk dat dy nammen op -eke nou boppe-oan steane, net allinne
yn de L.C. en it F.D., mar' ek yn de F.C. Sadwaende is Trijntje, dat yn 1947
boppe-oan stie, yn beide deiblêdden nou nr. 2 wurden. De nammen op -ie
steane likemin as dy op -eke op de Frientsierter ranglist fan 1947. Dy hat
allinne de forlytsingsûtgongen -ke en -tje.

7.3. Mooglike oarsaken of eftergrounen?

It is net sa maklik en jow de oarsaken fan dy forskillen oan. Dat lit ik
graech oan oaren oer. Ik jow allinne inkelde feiten en yndrukken. It F.D.
neamt himsels in Christelijk nationaal Friesch dagblad en dêrmei wurdt
bidoeld dat it in krante is foar kristenen fan alle tsierkegenoatskippen, mar
binammen utin reformatoaryske tradysje wei.

De L.C. is wol neamd nei de Fryske haedstêd, mar hat as ûndertitel:
Hoofdblad van Friesland sinds 1752. Neffens syn lange bigjinselforklearring

184



fan 1Ç) 69 moat de L.C. demokratysk en foarûtstribjend wêze, mar hy mei
net opktmme foar ien groep allinne. Dat er net opkomme mei tsjin ien
groep allinne, stiet der net by. Neffens myn yndruk liket de L.C. yn de
prakty k ernaris frij kritysk foar it C.D.A. oer to stean, mar dêr haw ik net
safolle südzje fan makke dat ik dy yndruk biwize kin. Dat sille oaren
better bisjen kinne.

My tinkt dat beide kranteredaksjes wol posityf foar it Frysk oer steane.
Mar dat der mear typysk Fryske nammen foarkomme yn de famylje-adver
tinsjes fall it F.D. as yn dy fan de L.C. (en ek de F.C.), leit grif foaral aan
de Iéze rs. Soe it F.D. mear Fryske of Frysksinnige lêzers hawwe of binam
men bfrten de stêdden? Of mei men sizze dat hja better oan älde Fryske
namme -tradysies fëst hälde? Ek kriget men de yndruk dat by froulju de
Fryske nammen earder öftanke wurde as by manliu, Mear doar ik hjir yn
earsten net fan to sizzen.

7.4. Forskil tusken roomsk en reformatoarysk?

In ûridersyk nei forskillen tusken de foarnammen by roomsken en oare
kristen-Friezen haw ik net dwaen kinnen. Mar ik wol al wize op in opfallend
forskil tusken de foarnammen yn in klasse fan de roomske skoalle to Blau
hüs en in earste klasse fan de Kristlike Middelbere Länbouskoalle to Snits.
Dat sjogge wy yn twa Fryske advertinsjes by de dea fan Pyt of Piet Bouw
huis ut Parregea, dy 't 17 jier wie doet er omkaem troch in ûngelok (L.C.
8-12-1977).

Syn 30 klassegenoaten fan de Snitser skoalle hawwe in advertinsje yn
stjürd en 16 álde skoallematen ut Blauhûs ek. De 30 learlingen fan de krist
like skoalle hiene 26 foarnammen en dat wiene foar de helt typysk Fryske
nammen: Beitske, Eeuwke, Gerben, Hinne, Jitte, Meine, Nanning, Rinke,
Sietze, Sipke, Svbren (2 x), Tjeerd, Tjits. De oare 13 nammen wiene mear
algemien Nederlänsk: Albert, Arnold, Egbert, Gerrit, Gert, Jacob (2 x),
Jan (2 x), Johan, Klaas, Lammert, Pieter (2 x), Roelof en Simon.

De 16 áld-learlingen fan de Blauhûster skoalle hiene neffens har adver
tinsje folle mear ûnfryske nammefoarmen. Mar in Ijirde part hie in echte
Fryske namme: Yme, Geeske, Tjitske en Wietske. Der wie ek in Anne by,
mar men koe sa net sjen oft it in jonge of in famke wie. Miskien binne
Obie, Silvia, Susan en Trees (2 x) forneamd nei in Obe, Sytske, Sjoerdtsje
(of: Sjûke'l ï en Tjitske, mar hja moasten blykber moaijere of foarnamere,
net sa Fryske nammen of nammefoarmen hawwe. Fierder wiene der: Agatha,
Elly, Johan, Koos, Liesbeth en Mathilde.

Sa hawwe wy hjir dochs wol in oanwizing dat it roomske formidden fan
Blauhûs net sa goed op syn Fryske tradysje paste as de oare kristlike for
middens dy't learlingen Ieverje oan de Snitser skoalle. Eartiids wiene de
pastoars en kapelaens faek autoritair en anti-Frysk oangeande de doop
nammen, mar nou koe it wolris sa wêze dat emansipearre froulju har bern
hwat foarnamere nammen jaen wolle as de Fryske. Soe dat kiezen fan oare
nammen net wize op in forliezen fan in Fryske identiteit?

185



7.5. Foarnammen folût yn de krante?

Miskien hat it neat mei it foargeande forskil tusken de beide deiblêdden
ut te stean, mar dochs wol ik efkes yngcan op in opmerklik ûnderskie yn
opfe tting tusken de beide redaksjes, dat op in oare mentaliteit liket to
wizen. Wylst de L.C. de lêste jierren safolle mooglik bisiket "J an en alleman"
mei de folIe foarnamme to neamen, slut de F.D.-redaksje him mear oan by
de praktyk: "Wy sprekke yn it deistich libben Jan al oan mei de foarnamme,
mar alleman net. Wy sjogge net yn, dat soks yn ûs krante oars moat".

De redaksje fan de L'C. is fan bitinken dat it brûken fan safolle rnooglik
foarnarnmen op de Fryske tradysje birëst, dy't goed oanslut by hwat men
tsjin wurdich de geast fan de tiid neamt. Hja hat my forwiisd nei de taljoch
ting by it redaksje-bislût yn de L.c. fan 14-12-1972. Dêrhat doe S.J. van
der Molen as motto brükt: "Gewoonlijk zal men u den voornaam noemen",
in u tspraek fan Winkier ut 1885. My tinkt, elkenien moat seIs witte oft er
oaren mei of sûnder foarnamme oantsjutte wol, mounling of skriftlik. Mar
men moat oaren leaver frij litte.

Is it net hwat oerdreaun, as de L.C. Winkier syn utspraek hast ta in dogma
makket? Winkier brükte nammers it wurd gewoonlik en dus net: altyd of
safolle mooglik. Yn syn boek fan 1885 sei Winkier (14): "Vraagt men den
Friesen ten platten lande, hoe deze of gene man heet, gewoonlik zal men u
den vóórnaam van dien man noemen, met zynen vadersnaam in den twee
den naamval, b.v. Albert Sierks. Wil men weten hoe de geslachtsnaam is van
den eenen of den anderen, dan moet men niet vragen: hoe heet hy? (ho hjit
er?) maar: hoe schrijft hy zich (ho skriuwt er him?). Dan zal men u ant
woorden: Remmerda, Oeblema, Hattinga, enz."

Van der Molen hellet dit stik ek oan, mar mear yn forbän mei it brüken
fan de heitenamme (bgl, Sierks) ynsté fan de skaeinamme (Remmerda bgl.).
Hy wiist der al op dat de adel en ek skriuwers en oare kunstners har folIe
foarnamme brûkten en dat earst nei 1800 de foarletters mear yn gebruk
kamen. Winkier makke yn 1885 ek in skerp ûnderskie tusken it praten en
it skriuwen op it plattelán, Dêrom kin it jin nij dwaen dat de L.C. dat ünder
skie net makket en elkenien mei de foarnamme oantsjutte wol.

Dêr komt noch by dat der genoch minsken binne mei in offisiële foar
namme, bygelyks Antonia, dy't troch famylje en goekunde mei de rop
namme oantsjut wurde: Antsje of Tony, Wol de L.c. yn sokke gefallen
de offisiële namme brûke of de ropnamme of komt dat net sa krekt? Ik
lies ris in stikje oer in kommisje mei prof. wvbrandus J. Buma, drs. Pieter
P. Miederria en ds. C. Nieboer (L.C. 11-5-78). Mar allebeide Fryske ensy
klopedyen jowe Wybren as offisiële foarnamme fan prof. Buma; de L.c.
folge dus net syn Fryske tradysje. Op 17-10-78 doopte de L.C. de theo
looch prof. Haarsma om ta Frits.

Ek wurde lju dy't offisieel Jacob hjitte, net gelyk bihannele: de reedrider
wurdt Jappie (van Dijk) neamd, de deputearre drs. J. Mulder: Jaap, mar ien
fan de haedredacteuren Jacob. Itselde stik dat de deputearre mei syn rop
namme oantsjutte, neamde de niie P.B.-bibliothekaris, drs. Van Gent mei
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syn t.Tije offisiële Latynske foarnammen: Jacobus Josephus Maria. It F.D.
joech doe allinne de foarletters. In eardere redakteur fan de L.c. hat it ris
hawn oer "dy nuvere oanslaggeri" fan d'àld Ljouwerter by it brûke n fan
de f'o-amammen folut. Miskien hie er doe foaral sokke wunde re ynk o nse
kwinsjes op it each (Sikkema 1972, 84).

Bü tendat leau ik dat der genoch Friezen wiene en binne, dy't yn de deis
tige omgong allinne mei har famyljenamme oantsjut wurde. Ik leau, i t soe
wol TI uttich en nijsgiirrich wêze , as der ris neigien waerd hwerre en by hwa't
mear de famyljenamme brûkt wurdt as de foarnamme. My tinkt, dat langer
foara l de jongerein en biskate rounten mear de foarnamme brûke wolle,
foar in part yn oansluting by gewoanten yn oare Jannen en by kunstners of
sporrljuyn eigen lán.

Sa'n ûndersyk stiet los fan it opkommen foar it biháld fan de Fryske foar
nammen. De Fryske Akademy en foaral ek SJ. van der Molen hawwe har al
jierreri lang fortsjinstlik makke foar it biwarjen fan de Fryske foarnammen.
Myn ündersyk hat sjen litten dat dy hieltyd mear öftakje en öftanke wurde
de lêste tiid. Mar de measte lêzers fan it F.D. lykje de Fryske namrnetradysje
better fèst to halden as de measte lêzers fan de L.C. en ek fan de F .C.

H kin wêze dat de nammen dy't dy trije kranten drage, dochs wol hwat
typearjend binne: de iene neamt him in Frysk deiblêd en de beide oaren
binne stêdskranten fan oarsprong, In ündersyk nei it kornóf fan de lëzers
rounten en nei harren min of mear foroarlike ynstelling soe dêr miskien
mear oer leare kinne. Fierder sille it foaral de al of net emansipearre froulju
wêze, dy't de Fryske nammen it earste öftankje, wylst de manlju dy nammen
ornaris better biwarje. Hwat soene de utkomsten wêze fan in nij ündersyk,
oer 25 of 30 jier, as der dan noch famylje-advertinsjes en kranten binne?

8. It áftakjen en àftankien fan de Fryske foarnammen
(gearfetting)

± 500 en letter: Runen en Redbad

De nammen fan de Friezen ut de Romeinske tiid wie ne Germaensk, Pré
germaensk of Keltysk, Sünt 500 fine wy Fryske nammen yn rune-ynskrip
sies: Aba, Eda, Hada, Liu nëst Skanomod, in gearstalling lykas de kenings
namme Redbad (700). De earste Aldfryske oarkonden jowe hast allinne
Fryske nammen, mar der forskine al in pear tsjerklike nammen lykas Johan
nes, Petrus en Kath erina.

Om 1500 hinne: Jan boppe Douwe

Om 1500 hinne komme Jan, Peter en Claes al folIe faker foar as Douwa,
de sterkste fan de Fryske nammen. Jan bliuwt tonei boppe-oan op de rang
list. Nei de floed fan tsjerklike nammen soargje de humanisten lykas Viglius
foar mear Latynske nammen: Liuwe (ut Liud- "folk 'J wurdt as "liuw"
oerset: Leo. Sûnt it Konsily fan Trente krigen de roomsken noch mear
Latynske nammen troch it dopen mei hilligenammen.
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Om 1800 hinne: Streekforskillen
Neffens de registers fan de Fránske tiid (dy't nou yn it Repertorium for

skine) liket Douwe minder foar to kommen. De Holl. namme Dirk is sûnt
1700 faek forfryske ta Durk. Eastlike gritenijen hawwe Geert en in -k: yn
Rienk en Eelke; Gerrit, Rients en Eeltje binne westliker. De hilligenammen
Jan, Pieter, Klaas, Jacob, Cornelis en ek DirkfDurk steane sterk yn Barradiel
en Ferwerderadiel. Wie dêr yn de lette Midsieuwen de frjernde import sterker
(troch kust en kleasters?)?

1947-1977: Forskouwingen yn Frientsjer
Fokkema hat de 8800 foarnammen fan Frjentsjer by de folkstelling fan

1947 ûtjown: Douwe waerd minder brûkt, Hendrik en Trijntje mear. Om de
forskouwingen nei 30 jier better to sjen haw ik de meast foarkommende
nammen fan 1947 (faek yn "offisiële" foarm) forgelike mei de 2000 (rop)
nammen dy't de Franeker Courant (yn 15 moannen) hie yn de famylje
advertinsjes.

(A) Opkrongen ûnfryske nammen: Piet, Henk, Peter, Johan, Joop, Gerard,
Harry , Kees, Wim; by de froulju: op -eke, Anneke, Tineke, op :'ie, Jannie,
Annie, Bettie, Ellie, Tiny, Alie.

(B) Forkrongen Fryske nammen by de froulju: Jeltje, Sy tske, Akke, Jan
ke, Rinske, Tjitske, Dieuwke, HUtje. Allinne Baukje häldde har goed en by
de manlju foaral Sjoerd.

1977: Forskillen tusken L.c. en P.D.
Ek binne 5000 nammen yn Iamylje-advertinsjes fan de L.C. forgelike mei

5000 yn it F.D. Yn beide fine wy Fryske nam m'en dy't 20 kear of faker
foarkomme: Anne, Douwe, Tjeerd; Baukje, Sietske, wietske, Sjoukie, Frouk
je en Janke. Mar dêrnêst hat it F.D. mear Fryske nammen Uelle, Sietse,
Sjoerd, Sybren; A ukje, Jeltje, Tiitskeï as de L.c. (Bauke, Wiebe). Beide
kranten hawwe ûnfryske foarmen by de meast brûkte nammen: Henk (foaral
yn de L.C.: nr. 2 nei Jan), Piet; Anneke, Tineke, Annie, Jannie, Alie, mar de
L.C. hat ek: Johan, Kees en by de frouljusnammen: Hennie (earder wol
Hendrikje ï.

It F.D. hat dus mear Fryske, de L.C. mear ünfryske nammen. Der binne
ek oanwizings dat reform a toaryske kris ten ende Fryske nammen folIe
better fëst hálde as roomsken. Is dat net in kiezen of forliezen fan in Fryske
identiteit? De L.C. wol "Jan en alleman" sa felle mooglik mei de foarnamme
oantsjutte, mar is net konsekwint. Dy't offisieel Jacob hjitte, kinne yn de
L.C. Jappie, Jaap of Jacob neamd wurde. It F.D. achtet it net sa nedich de
foarnammen folut to brûken: yn it deistich Ebben wurdt Jan al mei de foar
namme oantsjut, mar "alleman" net.
Untjowingen yn Fryslán en West-Europa

De üntjowingen by it ynkringen fan ünfryske nammefoarmen komme ta
in hichte oerien mei hwat fierderop yn West-Europa bard is en bart. Sa
binne de eigen namme-tradysies ek tige oantaest yn Noard-Fryslän (Slees
wyk: Andersen) en Sud-Tirol (Masser), foaral sûnt de lêste wräldoarloch.
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NEIPETEAR

Árhammar: 10 hawwe in tige nijsgjirrige lezing halden en mei dit wurk
op dit mêd einliks ek pioniersarbeid dien. In tokoart dat ik opmurken ha
en dat winliken in gefolch is fan de materiaelsamling dy't 10 foar kar nom
men ha, is, dat de sosiale "Schichtung" net nei foaren komt. Dat aspekt
soe yn 'e takomst mear syn gerak krije moatte, hwat trouwens jildt foar de
hiele taelkundige studzje fan it Frysk. Ik bidoel dit net sasear as krityk, mar
dy biheining hie wol neamd wurde moatten.

In twadde is, dat ik de yndruk ha dat yn Noard-Fryslán de Fryske narnme
foarmen, yn gearhing mei de "Grüne Welle" fan sa Iikernóch 1970 of sterk

190



tanom nun binne, net allinnich yn Frysk of frysksinnich formidden. Op pe
nearre t lim ek sokssah wat yn Westerlauwersk Fryslän?

Mieclena: Dat probleem fan dy sosiale lagen koe ik allinne ûnmooglik
ünders ykie. Dat kin men net sûnder in eigen ynstitut, sa't prof. Debus dat
yn Kiel dien hat mei in rige fan meiwurkers. Mar it soe wol dien wurde
mouttee. 1I0e't it mei in eventueel tanimmen fan Fryske nammen sit, kin ik
net fo lle fan sizze. It blykt dus wol dat Fryske nammen it op bipaelde
punten noch wol aerdich dogge, mar dat de measte dochs yn it neigean
binne.

Blom: By in ûndersyk nei nammen yn Hylpen is my hwat opfallen oer de
ropnarrmen. It blykt nammentlik, dat de offisiële foarnammen faek noch
wol tradisioneel binne, faek noch deselde as by b.g. 1811, mar dat de rop
nammen forskouwe: Hendrikje b.g, wie froeger Hinne, mar nou Henny,
Arend wie earder Aernd (o.cnt), mar hjoeddedei Arend. Jo sjogge dan dat
de Arends fan älder as 40 jier in oare ropnarnme hawwe as dy fan ûnder de
30.

Hwa t de nammejowing oanbilanget, men sjocht hjoeddedei ek faek dat de
bern artystenammen of oare nammen krije, wylst it faek bart dat by in
dûbele namme net de earste mar de twadde de ropnamme wurdt.

Van der Molen hat alderearst in opmerking oer it forskil dat him foardie
tusken de Ljouwerter en it Frysk Deiblêd. Soe dat net socht wurde moatte
yn de sprieding fan de abonné's? De L.C. hat al gau sa'n fjirde part yn
Liouwert en dan komme de oare stêdden der noch by en de üntfryskjende
ynfloeden geane fansels yn 't algernien fan 'e stêdden ut. It Frysk Deiblêd
sit binammen yn 'e Dongeradielen en soks jowt in hiel forskil. Twad: der
binne berte-, houliks- en stjeradvertinsjes ûndersocht. As wy nou ûntfrysk
jende ynfloeden neigean wolle, dan binne de earsten fansels wichtiger as de
lêstneamden. Is dêr ek om tocht? Tred: hoe sit it mei de moadenammen,
dy't niis al efkes neamd waerden. Dêr hat tocht ik ek it sosiale formidden
ynfloed, en dan docht him dat wierskynlik binammen yn de legere milieus
foar. En as lêste: hwat it oanjaen fan de foarnammen yn 'e L.c. oanbilanget,
dat is yndied forplichting mar der is net altyd gelegenheit om der achter to
kommen as se net bikend binne, wylst ek noch wolris oare faktoaren it
neamen derfan bihinderje.

Miedema: De forsprieding fan 'e kranten wie ik net genoch mei op 'e
hichte, mar dat by de L.c. en de F.C. de stêdden in greate rol spylje, is wol
dudlik. Soe it net hwat foar de redaksjes wêze om sels ris de sprieding fan 'e
lêzers oan 'e oarder to stellen? Jou twadde punt: der is fansels alles to sizzen
foar in skieding tusken de soarten famyljeadvertinsjes, mar de leeftyd wie ek
net alti ten nei to gean. Wy ha wol tocht om it forneamen fan pake of beppe,
mar dat wie ek nochal problematysk.

Dy skandinavyske en oare moadenammen ha wy wol om tocht en it blykt
dat dy ynfloed yn Fryslán yn forhälding ta hwat der fierder yn Nederlän
bart, wol tafalt. Kwantitatyf hat dat hjirre net safolle to bitsjutten. Wol ha
ik, oars as jo, de yndruk dat it yn Hollän krekt de heechste formiddens
binne, dy't bütenlánske nammen nimme.
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As lêste: dy foarnammen yn 'e krante. Ik bin ûtgien fan hwat ik fan de
redaksjes opkrigen ha en dan sioch ik hoe't dat yn 'e praktyk wurket ; dan
sjoch ik ek dat guon redakteurs, as se it net witte, der mar hwat delsette.

Slot freget oft de gegevens ut 1811 oer EelkejEeltsje, Rienk/Rients
passe yn it ramt fan in lûdûntjowing as de palatalisaesje. Dêrneist is der de
fraech oft de ynlieder ek oandacht skonken hat oan it tal foarnammen dat
by ien en deselde persoan foarkomt. As men it oer nammetradysjes hat:
Friezen hawwe by älds mar ien foarnamme, mar is ek op dat punt in ünt
jowing of foroaring to fornimmen?

Miedema: De sprieding fan de nammen Eelkellieltsie en Rienk/Rients
birêst dus op gegevens ut 1811, mar dêr komt dochs de tastän oan 'e ein
fan 'e midsieuwen wol yn ut. Eelke en Rienk komme mear yn it easten
foar en dat slût yn safier wol oan by de üntjowing fan k nei tsje dat nei
alle gedachten it sintrum dêrfan op 'e klaei lei, wylst de Walden hwat kon
servativer bleaun binne en dy k biwarren.

De tradysie op it punt fan it tal foarnammen is net folIe fan to sizzen.
Yn 1947 waerd allinne de earste foarnamme folût opjown, dus moast ek de
forliking mei nou ta de earste foarnammen biheind bliuwe. In oar punt
dat him nou, ek yn it Frysk foardocht, is it forskynsel fan de dûbele rop
namme, dus fan it type Pyt-Jan, Dat is fan älds dochs wol net Frysk, mar
dat ha ik fierder net spesiael achtslein.
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Mr. Dr. K. de Vries

SLUTWURD

Achte oanwêzigen, bêste freonen,

Hwat binne de skaeimerken fan it achtste Frysk filologekongres, dat nou
hast öfroun is?

Ien: it wie likernöch alhiel wijd oan tae1. Dat hat wol ris oars west. Op it
tredde kongres b.g. (1962) is ek gans omtinken jown oan skiednis; dat
kongres hie as thema: "Hwat forstie en hwat forstiet men ünder Frysk?"
Yn dit forbán wol ik der efkes op wize dat de Nederlänske filologekongres
sen breder fan opset binne as de Fryske. Se binne yndield yn seksjes: net
allinnich tael, mar ek skiednis, b.s. in seksie rjochtsskiednis, in seksje tsierke
skiednis, ensfh. De ûnderwerpen hawwe dan ek trochstrings in frijhwat
spesialistysk karakter. De gearkomsten fan de Fryske filologekongressen
binne foar alle kongresgongers ornearre, mei oare wurden - of leaver mei
ien wurd - plenair. Soks bringt fansels mei dat de ûnderwerpen as't in
bytsje kin, net al to spesialistysk wêze moatte.

Dêrmei kom ik op in twadde skaeimerk fan dit achtste Frysk filologe
kongres: de lêzingen wiene oer 't generael tige nijsgiirrich, net allinnich foar
faklju, mar ek foar amateurs. Soks hie as gefolch dat der by it neipetear
gáns flecht op 'e koai wie. Efternei bisjoen hiene wy dêr as kongreskom
misje by de tarieding fan it programma mear rekken mei hälde moatten.
Der wie nou faek to min tiid foar diskusje. W'y hawwe by de opset it
wenstige tal fan acht lêzingen nommen; faeks moat it tonei seis wurde.

Tredde skaeimerk: de opkomst wie goed fan 'e earste oant en mei de
lêste dei: der wie Iikernöch gjin forrin. Soks hinget faeks gear mei it niis
neamde aerd fan 'e ünderwerpen, mar it is ek typearjend foar de goede
sfear. Sa ha ik it alteast oanfield; sfear kin men ek allinnich mar oanfiele.
Dêrfandinne dat ik jimrne niiskrektsa oanspriek net allinnich as "achte oan
wëzigen", mar ek as "bêste freonen". Ta dy goede sfear hawwe de sprekkers
harres dien, sawol de ynlieders as de dielnimmers oan it neipetear. In hichte
punt fan boartlikens wie it neipetear fan woansdeitomiddei oer Wobbelke.

En nou it fjirde en lêste skaeimerk. Ik tink hjirby oan de goede kontakten
mei de "bûtenwráld": de ûntfangst op it stedshûs fan Ljouwert, it kofjemiel
mei de boargemaster yn de sealen' Schaaf, it forbliuw yn de Fryske Folks
hegeskoalle Schylgeralän, de resepsje fan B. en W. fan Skylge yn it Natuer
histoarysk Museum op West en net to forjitten itjinge ûs aenst troch it
gemeentebistjûr fan Frjentsjer noch oanbean wurde sil op it stedshûs en yn
De Bogt fen Guné.

Ta bislût, freonen, in wurd fan tank. Yn 't foarste plak oan de leden fan
de tariedingskommisje: hja hawwe dêr meiïnoar likernöch in jier lang oer
gear west (fansels net alle dagen).

Yn it twadde plak in wurd fan tank oan alle ynlieders: hja hawwe it
achtste Frysk Filologekongres de ynhäld jown dy't, aenst fêstlein yn
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nûm-er S fan de rige Philologia Frisica, nei't ik hoopje ek fortuten dwaen sil
yn ill lrcdere rounte as dizze. Yn it tredde mar net minste plak: hertlik tank
acht-e oanwêzigen, bêste freonen, oan jimme allegearre foar alles.
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