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Foarôf

De Frisistyk, lykas elke tûke fan wittenskip, stiet en falt mei ynternasjonaal
debat. Dat wol sizze dat de ûndersikers op ’e hichte komme fan elkoars fynsten
en dêroer ûnderling en leafst ek yn in wide rûnte fan nigethawwers diskusjearje.
It Frysk Filologekongres hat him, benammen ek troch de wat oare opset fan de
lêste kearen, ûntjûn ta it foarum by útstek foar it wittenskiplike debat yn de
Frisistyk. It is it moetingsplak fan wittenskippers dy’t al in namme hawwe,
likegoed as foar nij en oanstoarmjend talint. Dat it Frysk Filologekongres dy
foarumfunksje hat, die ek wer bliken doe’t it op 23, 24 en 25 oktober 1996 yn
Ljouwert foar de fjirtjinde kear hâlden waard. It tal sprekkers hat nea sa grut
west (38) en ek it tal dielnimmers wie in rekord (krapoan 140). En hoewol’t it
meastepart fan de dielnimmers (taharkers likegoed as lêzinghâlders) út Fryslân
en de rest fan Nederlân wei kaam, wiene der dochs aardich wat lju út it bûtenlân
wei (benammen Dútslân en de Feriene Steaten) by. Net allinnich wiene der in
soad lêzings, der wie ek in breed ferskaat. Yn totaal koene dy trije dagen, nêst
trije plenêre lêzingen, sân aparte wurkwinkels gearstald wurde op it mêd fan it
Aldfrysk, taalkunde, moderne letterkunde, histoaryske letterkunde, ûnderwiis,
taalsosjology en taalfariaasje. It doel fan de Fryske Akademy mei it Filologekongres is dan ek wer berikt: it bieden fan in ynternasjonaal foarum foar lju mei
wittenskiplike niget oan de Frisistyk.
De kongreskommisje (op saaklik direkteur Bosma nei) is as redaksje fan dizze
bondel fierder gien. Ut de fan de sprekkers ta artikel omwurke lêzings hat de
redaksje in seleksje makke. Der binne mei-inoar njoggen artikels útsocht. Mei it
útjaan fan de bondel wurdt út soarte itselde foarstien as mei it Filologekongres:
in bydrage jaan oan it wittenskiplik debat yn de Frisistyk.
De redaksje:
Ph.H. Breuker
J. Ytsma
L.G. Jansma
W. Visser
S. Dijk
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Enkele Oudfriese rechtstermen rechtshistorisch belicht
N.E. Algra

1

Inleiding

De taalkundigen zijn de afgelopen tijd verrijkt met eerste-klas uitgaven en vertalingen van de meeste Oudfriese juridische manuscripten. Deze uitgaven werden
verzorgd door Buma, Ebel, Gerbenzon, Sjölin en Tragter-Schubert. Zij geven
allen uitermate betrouwbaar de Oudfriese teksten weer en zij hebben die voorzien
van een nauwgezette vertaling in het Duits.1
Vertaling van Oudfriese teksten is lastig, hetgeen mede wordt veroorzaakt
door het feit, dat we te maken hebben met juridische teksten. Het doorgronden
daarvan vraagt doorgaans een gedegen kennis van hun juridische achtergrond.
Helaas is het tegenwoordig nogal moeilijk zich te oriënteren in het Oudfries
recht. De gouden tijd van de beoefening van het Oudfries recht lag rond de
eeuwwisseling. Duitse rechtshistorici van naam gaven de toon aan. Kort voor en
tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Germaanse rechtsgeschiedenis in
Duitsland evenwel vergiftigd door de nazi-ideologie, waarvan de beoefening van
de rechtswetenschap aldaar zich nog steeds niet volledig heeft hersteld. In
Nederland gingen het onderzoek en het onderricht in de rechtshistorie, altijd al
sterk ondergewaardeerd, in de jaren tachtig grotendeels ter ziele, wegens gebrek
aan voldoende tijd, voldoende bekwame mensen en voldoende interesse op de universiteiten.
2 Keuze van een rechtshistorisch uit te leggen tekstfragment
Dat de rechtshistorie zich verdienstelijk kan maken als hulpwetenschap ten bate
van Oudfries filologisch onderzoek, zal ik aan de hand van een tekstfragment
laten zien. Mijn tekstkeuze was willekeurig in die zin, dat nagenoeg elke Oudfriese tekst gebruikt kan worden om het belang van rechtshistorisch inzicht bij
het vertalen van Oudfriese teksten aan te tonen. Voor mij gaf bij de selectie van
de tekst de doorslag, dat in 1970 B. Sjölin een overzicht heeft gegeven van de
verschillende verklaringen van de uitdrukking be ende bodel.2 Zijn conclusie
luidde toen: ’Den Ausschlag müssen aber die rechtshistorische Tatsachen geben’.
Het is een van de zeldzame gevallen, waarin een filoloog een rechtskundig probleem niet zelf probeert op te lossen, maar het endosseert aan de rechtshistorici.
Deze handschoen heb ik thans opgenomen. Mijn tekst heb ik dan ook ontleend
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aan § 30 van het Jong Schoutenrecht (circa 1200 – 1250),3 waarin sprake is van
be ende bodel.4
Oudfriese tekst

Vertaling Buma/Ebel

Fan des mannis
iefta der frowa

Vom (Besitz) des Mannes
oder der Frau

Van de [huwelijks]gift van
de man aan zijn vrouw

Ief en frouwe hir
dis wrmet, dat hio
oen hir manne
wrkapet habbe
half be ende bodel
ende thremen syn
ayn laugad <ende
onlaugad>
ief di eerfnama dis
bisecka wille, so is
hio niaer
him ti iechtane
mit sauwen
orkendum deer
schelleth
wessa fiouwer oen
sijnre zida ende
thre oen hir sida
dan di eerfname
sie mit seckwerde
ti ontiogane.
Nv ist al riocht,
that thio frouwe
schel dat here half
jnbrengha,
ief hio dat
thremene
habba wille.

Wenn eine Frau behauptet,
daß sie ihrem Manne die
Hälfte ihres unbeweglichen
und beweglichen Vermögens
für ein Drittel seines
angeerbten und
nichtangeerbten Gutes
verkauft habe,
so ist sie, falls der Erbe das
leugnen will, näher
berechtigt, ihm mit sieben
Zeugen, von denen vier
seinerseits und drei ihrerseits
sein sollen, den Nachweis zu
erbringen, als der Erbe, es
ihr durch seine Leugnung
abzustreiten. Da ist es völlig
Rechtens, daß die Frau ihr
Hab und Gut zur Hälfte
einbringen soll, wenn sie das
Drittel (des ganzen
Nachlasses) haben will.

Een weduwe stelt dat zij [bij
huwelijkse voorwaarden] ten
gunste van haar man afstand
heeft gedaan van de helft van
de, [na jaar en dag] gemeen
geworden, staande huwelijk
verkregen aanwas5 en de helft
van de gemene boedel en
daartegenover heeft bedongen
een derdedeel van haars mans
nalatenschap, hetzij
verkregen krachtens erfrecht,
hetzij krachtens andere titel.
De erfgenaam [van de
overledene] betwist dit
positum. Nu heeft zij meer
recht hem te overtuigen met
zeven arbiters, vier van zijn
kant en drie van haar kant,
dan dat hij door het
uitspreken van de formule
van [boedel]eis zulks kan
voorkomen. Dan behoort het
rechtens zo te zijn dat de
vrouw haar helft [van de
gemeen geworden goederen]
moet inbrengen, als zij dat
derde deel [als erfgename van
haar man] wil ontvangen.
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Weergave in huidige
rechtstaal

3 Eisen te stellen aan een rechtskundig bevredigende vertaling
Voor een rechtshistoricus dient een tekst een juridische zin te hebben. Hij kan
niet tevreden zijn met een vertaling, waarvan de juridische betekenis hem duister
is, hoewel daarop grammaticaal niets valt aan te merken. Om een goede ’zin’ te
krijgen, zal hij desnoods de Oudfriese lezing moeten emenderen, want met een,
juridisch gezien, zinledige tekst kan hij niet uit de voeten.
3.1 Emendatie van het opschrift van § 30
Om die reden heb ik het opschrift van de Oudfriese tekst: Fan des mannis iefta
der frowa gewijzigd. Buma en Ebel vertalen dit kopje door:6 ’Vom (Besitz) des
Mannes oder der Frau’. Kennelijk was ook voor hen de titel van de bepaling
onduidelijk, zodat zij het woord ’Besitz’ hebben ingevoegd. Dat woord zullen zij
hebben ontleend aan hun vertaling van de tweede helft van § 30. In die, door mij
weggelaten, passage wordt de eedsformule weergegeven van de eed die de
arbiters in deze zaak moeten afleggen. De scheidslieden zullen naar waarheid
hebben te verklaren, of de weduwe in kwestie an dis hera were wrkapad habbe
half be ende halff bodel. Buma en Ebel vertalen deze passage door:7 ’ob diese
Frau an den Besitz8 dieses Herrn ihr halbes unbewegliches und bewegliches
Vermögen [...] verkauft habe’. Als jurist vind ik de vertaling alhier van were
door ’Besitz’ niet geslaagd; het is zowel volgens het oude als volgens het moderne recht onmogelijk iets ’aan een bezit’ te verkopen.9 Een, juridisch gezien,
meer bevredigende vertaling zou zijn: ’in de hoede10 van haar heer gemaal heeft
overgedragen half be en half bodel’. In plaats van ’Besitz’ het woord ’Obhut’ in
het kopje invoegen zou dan ook al een iets betere aansluiting geven bij de inhoud
van § 30. Ook dan nog blijft de juridische zin van het alternatief: ’Von (Obhut)
des Mannes oder der Frau’ duister. In ieder geval sluit het opschrift dan nog
steeds niet aan bij de inhoud van de bepaling. Ik stel dan ook een andere emendatie voor.
Uitgangspunt voor mijn emendatie van het opschrift is, dat het (misvormde)
kopje oorspronkelijk de strekking van het voorschrift moet hebben aangeduid.
Hetgeen in § 30 aan de orde is, wordt in de literatuur gewoonlijk aangeduid als
de morgengave, de donatio propter nuptias:11 de vrouw ontvangt bij haar huwelijk recht op een deel van haars mans nalatenschap, voor het geval haar man als
eerste komt te overlijden. In de Hunsinger Codex12 wordt dit weduwengeld
treffend omschreven: De consolatione nobilis femine post mortem mariti, de
vertroosting van de edelvrouw na de dood van haar man. Een pleister op de wonde voor een niet in het stro, maar in de watten gelegde weduwe, werd dat zij
daardoor na het overlijden van haar man een eervol tweede huwelijk zou kunnen
sluiten, ney hiare mannis daed moghen mit erem weder boestigia.13 Zonder dit
11

pensioen, Oudfries wetma, was de positie van een alleenstaande weduwe z.k.
financieel niet rooskleurig. De nalatenschap van haar man ging, indien hij erfgenamen had, naar zijn familie. Een weduwe behield slechts datgene wat van
haar bruidsschat over was. Bovendien kwam zij onder het gezag (were, Latijn:
mundium) van een voogd te staan. Een eventuele huwelijkskandidaat moest haar
daaruit ’vrijkopen’.14 Daarom was het, ook buiten Friesland, vrij algemeen gebruikelijk dat bij een huwelijk tussen bemiddelde partners voor de vrouw, voor
het geval zij weduwe zou worden, een oudedagsvoorziening werd getroffen,
veelal bestaande uit éénderde deel15 van de nalatenschap van haar man.
Het is dan ook niet voor betwisting vatbaar, dat § 30 gaat over de huwelijksgift van de bruidegom aan zijn bruid. Ik veronderstel dat in het opschrift sprake
is van een hoorfout bij een dictaat en ik heb de vrijheid genomen het opschrift
passend te maken door de emendatie: Fan des mannis ieft’an dera frowa, ’Van
de [huwelijks]gift van de man aan de vrouw’. Het weinig voorkomende woord
voor geschenk iefte, ook nogal eens gespeld als iefta, kan gemakkelijk worden
misverstaan voor het zeer veel voorkomende iefta, ’of’,16 vooral wanneer iefta
ook nog eens wordt gevolgd door an dera.
3.2 Inperking van het betekenisveld van Oudfriese juridische termen
Staat men voor de keuze: òf helemaal geen vertalingen van Oudfriese teksten, òf
voortreffelijke vertalingen die evenwel af en toe tekortschieten in het weergeven
van de exacte juridische betekenis van een woord, dan valt die keuze uiteraard
niet zwaar. Immers met de geboden vertalingen kan ook een rechtshistoricus die
de juridische achtergrond van een tekst wil doorgronden, maar zelf de taal niet
verstaat, uit de voeten. Het enige wat hem nog te doen staat is de voorhanden
zijnde vertaling alsnog juridisch ’in te kleuren’. Dan zal hem blijken, dat het betekenisveld van vele juridische termen voorheen aanzienlijk uitgestrekter was dan
thans. Daartoe geef ik als voorbeelden woorden, die in betekenis zijn ingeperkt,
te weten forkapia of sella en wetma.
3.2.1

De indamming van de betekenis van de werkwoorden forkapia en sella

Als eerste voorbeeld gebruik ik de werkwoorden forkapia en sella, die beide
doorgaans door ’verkopen’ worden vertaald. Het werkwoord komt ook in onze
§ 30 voor: Ief en frouwe hir dis wrmet, dat hio oen hir manne forkapet habbe
half be ende bodel ende thremen syn ayn laugad <ende onlaugad> [...]. Buma
en Ebel vertalen:17 Wenn eine Frau behauptet, daß sie ihrem Manne die Hälfte
ihres unbeweglichen und beweglichen Vermögens [...] verkauft habe [...]. We
vragen ons af, of we daarmee wel recht doen aan de juridische zin van het
fragment.
12

Voor een analyse is het nodig er rekening mee te houden, dat het betekenisveld
van vele rechtstermen niet gelijk blijft, maar bijvoorbeeld kan afslanken. Van
zo’n betekenisveld wordt dan een stuk afgenomen, doordat een nieuw woord die
vrijgekomen betekenis overneemt. De oude term moet dan in het vervolg genoegen nemen met een beperktere betekenis.
In betekenis afgeslankt zijn ook de woorden: forkapia en sella. De juridische
betekenis van die werkwoorden was oorspronkelijk aanzienlijk ruimer dan die
van de moderne term verkopen. De niet-juridisch geschoolde lezer wijs ik erop,
dat in onze rechtstaal ’verkopen’ evenals ’kopen’ betekent: het sluiten van ’een
overeenkomst [wilsovereenstemming], waarbij de een [de verkoper] zich verbindt
een zaak [lichamelijk voorwerp] te geven [meer exact: in eigendom over te dragen]18 en de ander [koper] om daarvoor een prijs in geld te betalen’.19
In een oogopslag is te zien, dat deze moderne inhoud niet past in het forkapia
uit § 30. Een koopprijs noch een zaak wordt genoemd. Datzelfde geldt voor het
hiervoor, in onderdeel 3.1. geciteerde an dis hera were wrkapia. Dat ’niet
passen’ komt doordat in het Oudfries de betekenis van forkapia veel ruimer was
dan die van ons ’verkopen’. Het werkwoord betekende daar: ’overdragen’,
’vervreemden’, ongeacht de achterliggende reden daarvan.20 De oorzaak van die
overdracht kon niet alleen een koopovereenkomst zijn, maar ook een ruil, een
verpachting of huwelijkse voorwaarden, zoals bij an dis hera were wrkapia, te
vertalen met ’in de macht brengen van de heer’.21
Waartoe het kan leiden, wanneer we woorden als sella, urkapia en het Latijnse equivalent daarvan, vendere, in de moderne betekenis van ’verkopen’ nemen,
leert ons de misvatting uit de vorige eeuw22 omtrent het ’verkopen’ van de bruid
aan de bruidegom. Destijds beweerden sommige rechtshistorici, dat vaders hun
dochters als ’slavinnen’ aan de man brachten. Die dwaze veronderstelling was
louter en alleen daarop gebaseerd, dat de overdracht van de vaderlijke macht
(were, mundium) over de dochter aan haar man in de bronnen met sella of
vendere werd aangeduid. Forkapia kan immers, zo zagen we, ook betekenen:
’onder het gezag plaatsen van’, ’machtswisseling’.
Willen we een Oudfriese tekst in rechtskundig opzicht recht doen, dan staan
er twee wegen open. In de eerste plaats kunnen we het desbetreffende woord onvertaald laten, in ons geval forkapia laten staan. Een alternatief bestaat uit het
kiezen van een moderne term, die wij in de gegeven juridische casuspositie
zouden gebruiken. Kiezen we voor de laatste oplossing, dan moet forkapia de
eerste keer worden vertaald door: ’het afstand doen [door de vrouw van haar
recht op haar aandeel in de gemene boedel]’. De tweede keer luidt de vertaling:
’het in de macht [van haar heer gemaal] brengen [van haar aandeel]’.
Men ziet dat bij een keuze voor de tweede mogelijkheid forkapia twee, weliswaar nauw verwante, betekenissen krijgt. Dat is een nadeel, omdat rechtstermen
in de Middeleeuwen een, ik zou haast zeggen, sacrosancte inhoud hadden. Partijen dienden vaste formules woordelijk na te zeggen; een verspreking kon het
13

verlies van het proces ten gevolge hebben. Wanneer we nu een bepaalde ’heilige’
term bij onze vertaling door diverse andere moderne rechtstermen vervangen,
lopen we de bepaald niet denkbeeldige kans, dat de ’eenheid van begrip’, die
achter die Oudfriese term schuilgaat, aan de lezer ontgaat. Dan is het toch maar
beter forkapia consequent door ’verkopen’ te vertalen: een nauwgezette lezer ontdekt dan zelf wel, dat hier een Oudfriese term wordt vertaald, die een van de moderne rechtstaal afwijkende (dat wil zeggen: veel ruimere) betekenis heeft gehad.
Een stringente voorwaarde is dan echter wel, dat forkapia nooit anders dan door
’verkopen’ wordt vertaald; zou de vertaler – wanneer zulks hem toevallig beter
uitkomt – voor een ander werkwoord kiezen, dan stuurt hij de lezer het bos in.
3.2.2

De inperking van de betekenis van wetma

Reeds eerder, in onderdeel 3.1., werd de Oudfriese term wetma, het weduwenpensioen, aangestipt. Deze term is eveneens illustratief voor de betekenisinperking van een rechtsterm. Buma23 schetst de ontwikkeling van de betekenis van
wetma aldus: ’urspr. ’Brautgabe’, später – und so auch in J[us] – ’Witwengeld’,
’Wittum’’.
Hoe moeten we ons deze betekenisontwikkeling van wetma voorstellen? In het
Oudfries zal oorspronkelijk maar één woord voor het vrouwsgoed hebben
bestaan, te weten: wetma. Wanneer een vrouw ten huwelijk werd gegeven, sa
rachtma hire fior wed, dan overhandigde men haar vier24 panden, waarvan de
tweede en de laatste haar van een weduwenverzorging verzekerden.25 Het laatste
pand is wat wij de ’bruidsschat’ of ’medegave’ plegen te noemen: hetgeen de
voogd van de bruid aan haar ’meegeeft’ De tweede belofte sluit aan bij onze
tekst.26
thet kapade met scat ende mith
skill ther hio hire frudelf ief in
tha hude, half
be ende bodel [...]

dat zij tegen [haar inbreng van] schat [sieraden]
en schellingen [geld], die zij hare geliefde in
bewaring toevertrouwde, [recht kreeg op] de helft
van de [staande huwelijk verkregen] winst en
van de [gemene] boedel.

Het is voor een goed begrip van het Oudfriese huwelijksgoederenrecht wenselijk
om hier alvast even stil te staan bij het ief in tha hude, ’in bewaring gaf’. Wij
zijn, wanneer we het over een ’gemeenschap’27 van zaken hebben, geneigd te denken aan ’mede-eigendom’.28 De tekst geeft evenwel duidelijk aan, dat de man de
door de vrouw ingebrachte goederen slechts ’ter bewaring’ ontvangt. Hij moet
die goederen verzorgen en het beheer erover voeren. Hij moet de belangen van
de vrouw naar buiten toe, tegenover derden, verdedigen, want de vrouw is tegenover de buitenwacht maar beperkt handelingsbekwaam.
14

Thet wif rach vt nene wonwara,
want se marra
wald ne acht, than fior
panningen kapis,
hona, Catta ende thene Carda
(borstelen vnde eyne brodes
vnde kruchen).29

De vrouw kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor minderwaardige kwaliteit [van het
geleverde], want zij is slechts
handelingsbekwaam terzake van koop [en dan
nog slechts] ter waarde van vier penningen,
[betreffende] haan, kat en kaarde,
borstels, een brood en kruik.30

Wij zouden zeggen: zij is slechts handelingsbekwaam ten aanzien van de aanschaf van zaken, benodigd voor de gewone gang31 van de door haar bestierde
huishouding, te weten haar huishoudelijke taken:
– het verzorgen van het pluimvee en van de huisdieren;
– het spinnen en weven, het vervaardigen van kleding;
– het reinigen van kleding en van huishoudelijke artikelen;
– het kopen van eten en drinken.32
De oorspronkelijke betekenis van wetma is afgeleid van de wijze waarop de
vrouw haar ’lijftocht’ had verkregen, te weten als ’wed’, onderpand. Het is de
wituma uit de Angelsaksische wetten, de veotuma uit de Lex Burgundionum. De
term kan dan ook op een zeer hoge ouderdom bogen. In Oudfriese bronnen uit
later tijd komt het accent evenwel meer te liggen op het doel, waarvoor deze lijftocht moest dienen, het werd ’weduwengeld’. Dat zal gekomen zijn, doordat
wetma op den duur een stuk van zijn betekenis kwijtraakte aan, naar we mogen
aannemen, jonge termen, die specifiek aangaven wat de bruid ontving.33 Voor
hetgeen aan de vrouw door haar voogd ten huwelijk wordt meegegeven komt in
zwang de term fletjefte, de ’huisgift’. Hetgeen de man zijn vrouw schenkt, wordt
later als (liaf)jefte en jouwe aangeduid.34 De betekenis van de term wetma werd
daardoor beperkt tot de bestemming van het geschonkene: een oudedagsvoorziening voor de weduwe. Aan het slot van onze § 30 heet het dan ook, dat de
koningsgetuigen bij de eed die zij de koning te hulde hebben gezworen en bij hun
eigen zielenheil naar waarheid hebben verklaard dat dis man riochte seide, nv
thare here seide omme dine wetma, ’dat de overledene [destijds] een rechtens
toelaatbare toezegging deed, toen hij aan zijn vrouw deze weduwenvoorziening
toezegde’.
4 De betekenis van bodel
Zoals gezegd,35 wil ik trachten helderheid te verschaffen over de juridische betekenis van de uitdrukking be ende bodel. Daartoe ga ik eerst de betekenis van
bodel na.
De term bodel heeft in de loop der tijd de kern van zijn betekenisveld bewaard.
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Het woord is in het Nederlands wel van geslacht veranderd: is Oudfries bodel
onzijdig, ’boedel’ is mannelijk. De grondbetekenis is ’bouw-deel’, hetgeen op den
duur werd tot: ’aandeel in een tot een huishouding behorend vermogen’.36 De
Nederlandse juridische term boedel betekent: een door een rechtsbetrekking
bijeen behorende verzameling goederen, waarin aandelen37 mogelijk zijn
(gemeenschappelijk vermogen der echtelieden, bruidsschat, nalatenschap,
vermogen van een failliet). De boedel speelt dus niet alleen maar een rol in het
huwelijksgoederenrecht. Vanaf het moment dat iemand overlijdt of failliet gaat,
komt zijn vermogen ’boedel’ te heten.
Bij niet-juristen is de term ’boedel’ vooral bekend door het aanslagbiljet voor
de Inkomstenbelasting: daarin wordt de aangever gevraagd, of hij soms deelgenoot is in een ’onverdeelde boedel’. Zo ja, dan moet worden aangegeven, hoeveel
pacht, huur, dividenden en andere inkomsten daaruit in het belastingjaar werden
getrokken. De term moet niet worden verward met ’inboedel’, die bepaalde roerende zaken omvat, zoals huisraad.38
Het woord ’boedel’ betekent derhalve: goederen die door een of ander rechtsfeit (inbreng in huwelijksgemeenschap, overlijden) tezamen één massa vormen.
Deze betekenis heeft ook het Oudfriese bodel. Een bodel als zodanig is een
rechtsobject, dat wil zeggen: het geldt voor het recht als één geheel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de term bodelask,39 de hereditatis petitio40 uit het moderne recht,
een vordering tot inbreng in de boedel. Deze eenheid wordt echter niet veroorzaakt doordat de goederen aan één bepaalde persoon toebehoren. Dan is er sprake van iemands ’hebben en houden’ (Oudfries: heve41), van zijn ’vermogen’.
4.1 Wat kon een bodel zoal omvatten?
Een allittererend rijtje in de boedeleed42 laat ons zien, wat er zoal tot het Oudfriese bodel van een overledene kon behoren:
– hooi en strooi, voedsel en strooisel voor dieren;
– koren en kleding, voedsel en deksel voor de mensen;
– terpe en fiulda, dat ik vertaal met: terpterritoir en vlakke velden; dat lijkt mij
een juistere vertaling dan ’akker en weideland’, alleen al omdat ’weiland’ oorspronkelijk gemeen werd gebruikt; hier gaat het om hetgeen essentieel was
voor het deelgenoot zijn in die gemene landen, zoals ons dat wordt geschetst
in de Veertiende Keur; de hoeve met bijbehorende akkers legitimeerde tot het
volwaardig lid van zijn een dorpsgemeenschap: het ethel, waartoe uiteraard
ook de akkers behoorden, de faders staten,43 dat wil zeggen: de onder de
dorpsgenoten (reeds) verdeelde grond op de terp;44 op grond van dat terpterritoir deelden de hemriksgenoten mee in de gemene gronden van de hemrik;
– geweer en gewaad: de allitteratie wepen en wede komt vaker voor; onduidelijk
is wat wede onderscheidt van de reeds genoemde kleding; wellicht staat wede
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hier voor onskepena wede, ’onbewerkte doeken’;
– goud en gara, sieraden;
– zilver en geslagen penningen;
– huid en haar, vee en vogels;
– kortom alles, zowel ondergronds als bovengronds.
Duidelijk is dat bodel zowel zaken omvat die wij thans als roerend aanduiden,
alsook onroerende zaken. Het vertalen van bodel door ’roerende zaken’ is derhalve onjuist. Uiteraard is de mogelijkheid niet uitgesloten dat een bodel, evenals
een Nederlandse ’boedel’, toevalligerwijze slechts roerende of alleen maar onroerende zaken bevat. Laat iemand slechts kind en kraai na, dan bestaat zijn boedel
uit slechts één roerende zaak; bezit een failliet slechts een appartementsrecht in
een appartementsgebouw dat volledig afgebrand is, dan omvat volgens ons huidige privaatrecht zijn boedel slechts één (overigens niet meer aanwijsbare) onroerende zaak.
4.2 Juridisch onderscheid tussen roerende en onroerende zaken is modern
Het is trouwens op zichzelf al niet zo verstandig in het Oudfriese recht met het
onderscheid roerend/onroerend te gaan werken. De kwalificatie ’onroerend’ (ûnreplik) is van vrij jonge datum en, evenals zijn tegenhanger replik, vermoedelijk
opgekomen onder invloed van het Romeinse recht.45 Voor ’grond’ was het Oudfriese erve gebruikelijk. De aanduiding til(ber), (op)tilbaar, kwam wel voor,
maar daaronder viel lang niet alles wat wij thans ’roerend’ noemen. ’Geld’ zag
men veelal niet als een (roerende) zaak, maar als een betaalmiddel: land, sand,
steddan, gold, seluer, jeld, bee ende boel.46 Verder behoeft bijvoorbeeld ’vee’
er niet onder te vallen, zoals blijkt uit de staande uitdrukking quick ende til.47
Een os lijkt mij trouwens niet erg ’tilbaar’. Evenmin worden zilverwerk en kleren
steeds als ’tilbare’ zaken gezien.48
Ten onrechte hebben rechtshistorici vroeger echter gedacht, dat de terminologie en de systematiek van ons privaatrecht ’eeuwigheidswaarde’ hadden. Die
zouden zowel passen op de samenleving tussen Adam en Eva als op die in de
21ste eeuw. Zij zouden met ’de natuur’ gegeven zijn. In alle samenlevingen, waar
en wanneer ook ter wereld, zouden begrippen als eigendom, bezit, nalatenschap,
huwelijksvermogen functioneren en, zij het soms met enige moeite, op te sporen
zijn. De tweedeling in roerende en onroerende zaken zou in die optiek binnen alle
samenlevingen dan ook altijd een elementair onderscheid zijn geweest, zodat
daaraan steeds belangrijke juridische consequenties zouden zijn verbonden.49
De huidige dichotomie, roerend en onroerend, stamt echter pas uit de negentiende eeuw. Een zaak is thans hetzij roerend, hetzij onroerend, een derde mogelijkheid is er niet. Het onderscheid is in juridisch opzicht thans in ons nationale
recht inderdaad van groot belang, omdat onroerende zaken registergoederen zijn:
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overdracht dient bij notariële akte te gebeuren, gevolgd door inschrijving in de
daartoe bestemde openbare registers.
In het (oude) Oudfriese recht speelde de dichotomie ’roerend versus onroerend’ geen rol. Wanneer er in de Oudfriese rechtsbronnen al van verplaatsbare
zaken werd gesproken, dan gebeurde dat niet om aan die zaken een apart rechtsregime toe te kennen. Voor roerende zaken bestaat in het Oudfries dan ook niet
een specifiek woord.50 Het opdringen van een dergelijke moderne tweedeling aan
middeleeuwse rechtsbronnen kan dan ook, dunkt mij, bepaald niet bijdragen tot
het beter verstaan van de overgeleverde teksten. Daar komt dan nog bij, dat het
zelfs in de tegenwoordige tijd lang niet altijd direct duidelijk is, of een zaak roerend dan wel onroerend is. Een zeer grote kluis die niemand kan verplaatsen, is
roerend, ook al heb ik die met zware bouten verankerd; metsel ik de kluis in, dan
is zulks een ’ontroerende’ bezigheid: zowel de kluis alsook de daarop passende
sleutels worden onroerende zaken.
4.3 Eerdere verklaringen van de term bodel
Merkwaardig is, dat vele filologen aan het Oudfriese bodel louter van het huidige
’boedel’ afwijkende betekenissen hebben toegekend. Dat is nog niet het geval bij:
– Kiliaan, gegeven in 1599:51 Boedel j. boel, Facultates à defuncto relictae; &
Dos, dus: het vermogen door een overledene nagelaten (nalatenschap) en
bruidsschat.
– Steller52 geeft twee betekenissen: ’Gut, Habe, Vermögen’ en
’Hinterlassenschaft’.
Andere filologen hebben, op grond van het zinsverband waarin het woord
opduikt, nog meer betekenissen bedacht.
– Van Helten53 geeft er drie:  ’bewegliche habe’,  habschaft (unbewegliche
und bewegliche) en bewegliche erbschaftsmasse.
De meeste andere taalkundigen geven, onder handhaving van de (te) algemene
betekenis ’vermogen’,54 als tweede betekenis: ’roerende zaken’.55 Zij zijn vermoedelijk daartoe gekomen, omdat op sommige plaatsen het bodel inderdaad bestaat uit datgene wat wij thans roerende zaken zouden noemen, bijvoorbeeld in
de uitdrukking: bodeldeel benida dae balkem.56 Dat houdt niet in, dat de vertaler
daardoor de vrijheid mag nemen bodel aldus te vertalen; we vertalen het Amerikaanse ’boodle’ toch ook niet in het Nederlands door ’roerende zaken’, alhoewel voor een ’boodle’ zelfs geldt, dat het stééds uit mobilia bestaat?

18

5 Betekenis van be
In ons tekstfragment wordt gesproken van half be ende bodel. De interpretatie
van be was tot op heden omstreden. De hinderpaal voor het recht verstaan van
be was namelijk, dat in de literatuur de vertaling van die term afhankelijk werd
gesteld van de onjuiste vertaling van bodel, als gold het een ander woord voor
roerende zaken. Daarmee zetten de geleerden zichzelf op het verkeerde been. Zij
konden, uitgaande van de moderne tweedeling van zaken in roerende en onroerende, bij hun vertaling van be dan nog slechts drie kanten uit:
1. De woorden be en bodel zijn synoniemen: beide woorden geven zij dan de
betekenis: roerende zaken. Voor deze oplossing heeft Sjölin gekozen.57
2. De woorden zijn antoniemen. Bodel zou dan (alle) roerende zaken aangeven
en be alle onroerende zaken58.
3. Bodel betekent roerende zaken; be duidt helemaal geen zelfstandige zaken aan,
maar de (nog te velde staande) oogst.59 Oningeoogst zijn granen alleen nog
maar bestanddelen van een onroerende zaak (de bodem), bestemd om te zijner
tijd roerende zaken te worden.
De oplossingen 1. en 2. behoeven na het voorgaande niet meer weersproken te
worden. Rest ons nog de derde oplossing. Degenen die deze vertaling voorstonden waren mijns inziens al enigszins60 op de goede weg. Be heb ik immers
vertaald door: de staande het huwelijk verkregen aanwas (winst), dus de (natuurlijke en burgerlijke) vruchten. Degenen die voor vertaling 3. kozen zaten echter met het probleem, dat zij als het ware door hun vertaling van bodel alle roerende zaken al ’opgesoupeerd’ hadden. Daardoor werd de keuze voor een
betekenis van be al heel beperkt, want de erven die de huwelijkspartners ten
huwelijk meebrachten, werden niet ’gemeen’: man en vrouw behielden beiden
hun eigen erven. Zij moesten derhalve voor be een betekenis zien te bedenken, die
noch erf, noch roerende zaken omvatte. De keuze van Meijers61 viel toen op het
nog niet gemaaide koren, dat immers, althans volgens moderne definities, noch
onder onroerende noch onder roerende zaken valt.62
5.1 ’Bewijsplaatsen’ van Meijers voor be als ’te velde staande oogst’
Ten bewijze dat be inderdaad de te velde staande oogst betekent, heeft Meijers63
gewezen op enkele teksten, die zijn vertaling zouden ondersteunen. Hij heeft niet
gemerkt, dat de teksten, waarnaar hij verwijst, handelen over boedelscheidingen
en niet het huwelijksvermogensrecht betreffen. Zijn bewijsplaatsen bevatten
regelingen omtrent het deel van de natuurlijke vruchten, dat bij een scheiding van
goederen nog onder de te verdelen opbrengst valt.64 Bijvoorbeeld: aan een
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erfgenaam wordt een akker toegewezen, die de overledene al rede had beploegd
en bezaaid. De erfgenaam, aan wie het erf wordt toegedeeld, behoeft derhalve
nog slechts te oogsten. Welk deel van die oogst valt dan aan de erfgenamen
gezamenlijk toe en waarop heeft de erfgenaam, aan wie het land is toegescheiden,
recht? De gangbare oplossing is dan, dat er een verdeling van de oogst tussen hen
moet plaatsvinden op basis van de daaraan verrichte arbeid. Een deel van de
oogst valt in de boedel, omdat de overledene bij zijn leven de akkers heeft
bewerkt en het graan heeft ingezaaid; een ander deel valt toe aan degene aan wie
het land wordt toegescheiden, omdat hij het graan nog zal moeten oogsten.65 Ik
geef de (door mij vertaalde) teksten volledig weer en voeg nog enkele over
hetzelfde onderwerp toe.
– ’Wanneer men een boedel verdeelt, nadat de akker van het gemene goed en de
boedel bewerkt en bebouwd en bezaaid is, zo is het recht dat hij, die [door de
boedelscheiding] recht heeft op het land, van de grond van het land neme de
halve vrucht en oogst en de [andere] helft dele men als [ten aanzien van] de
boedel behoort [te doen]; [hier gaat het om] de oogst waarmee hij [de overledene] op het veld begon [maar de werkzaamheden nog niet heeft voltooid];
zo [vanaf het moment dat] de oogst komt op de schuur [sthadel]66 is het
[geoogste geheel] boedel.’67
– ’Wanneer een man of vrouw overlijdt, en het goed vererft op de erven, dan
moet men dat goed en de vrucht delen, zoals het behoort en beloopt na 24 juni
en 25 december.’68
– ’Wanneer een vrouw sterft en zij geen erfgenamen nalaat, dan moet men de
opbrengst [note, genot, nut], zoals gebruikelijk is, berekenen vanaf 24 juni.’69
– ’Wanneer een vrouw of een man sterft en het goed als nalatenschap [de erfgenamen] toevalt, dan moet men de opbrengst [note], dat wil zeggen de opbrengsten [ofnoma] van boter en koren en van [gewas- en vee]teelt berekenen,
zoals zulks op 24 juni en 25 december gebruikelijk is.’70
Deze citaten zouden nog met vele andere kunnen worden uitgebreid. Er volgt
zonder meer uit, dat bij een boedelscheiding bepaald niet alleen de ’te velde
staande oogst’, maar alle natuurlijke vruchten moesten worden gesplitst. De
waarde van alle vruchten diende, naar rato van de daaraan reeds bestede arbeid,
te worden verdeeld tussen de deelgenoten in de boedel en degene aan wie het erf
uiteindelijk werd toegescheiden. Een vergelijkbare regeling gold ook voor de in
de maand mei afgaande pachter, die recht had op een deel van de oogst van het
wintergraan.71
Omdat op geen enkele wijze blijkt, dat de ’te velde staande oogst’ daarbij
enigerlei bijzondere positie inneemt, wordt het ook hoogst onaannemelijk, dat dit
de betekenis van be zou kunnen zijn. In het systeem van het Oudfriese goederenrecht past naast bodel slechts een term die aangeeft, dat niet alleen het
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meenbodel als zodanig, maar ook de daarop gevallen overwinst ’gemeen’ werd.
Dan ligt het wel zeer voor de hand dat be weliswaar ’oogst’ betekent,72 maar dan
wel ’opbrengsten’ in ruime zin, ofwel ’winst’. Alle opbrengsten dienden te
worden verkaveld, want ten aanzien van het meenbodel tussen man en vrouw
gold na jaar en dag73 een ’gemeen’ worden van winst en verlies, of, zoals het in
jongere bronnen heet, van ’bate en schade’.74
5.2 Caplond: het staande het huwelijk gewonnen land
Veruit de belangrijkste winst vormde uiteraard het met vrij geld75 staande het
huwelijk door de echtelieden aangekochte land (caplond). Vandaar dat in de
Jurisprudentia Frisica, onmiddellijk nadat gezegd werd dat man en vrouw de
’overwonnen’ goederen behoren te delen, wordt bepaald: ’Dit is riucht: dat man
ende wyff agen hyare caepland lyck to delen, als hyare entera [wederhelft]
sterft’.76
Een enkele maal worden bodel en caplond in één adem genoemd, zonder dat
het be wordt vermeld.77 Zo wordt in § 28 van de Langewolder Keuren uit 128278
bepaald dat, wanneer een weduwe [die wenst te hertrouwen] tot een boedelscheiding met haar kinderen wil overgaan, zij eerst de door haar ten huwelijk
aangebrachte goederen uit de boedel moet terugnemen. Daarenboven heeft zij
recht op half bodel en half koopland. Dat het be hier niet apart wordt vermeld,
ligt nogal voor de hand. Het gaat hier over een deling van een na het overlijden
van de man voortgezette gemeenschap. In een dergelijke boedel is de staande het
huwelijk gemaakte winst al begrepen in het bodel. Het expliciet vermelden van
het koopland zal gedaan zijn om dienaangaande elk meningsverschil bij voorbaat
uit te sluiten. We zien dan ook, dat in een analoge regeling de trits be, bodel en
caplond voorkomt.79
Nu ist riucht: Hwersa en wide
monnat and hio tha bern
to balemund wolt makia,
thet se nom half
be ande half
bodel ende half kaplond
witha bern.

Thans geldt rechtens: Wanneer een
weduwe hertrouwt en zij haar kinderen
[daarmee] wil plaatsen onder het gezag
van een vreemde [letterlijk: een
onbetrouwbare voogd over hen wil
aanstellen], dan [moet er vooraf een
boedelscheiding plaatsvinden, waarbij]
de vrouw haar helft van het be, van het
bodel en van het kaplond [uit de boedel]
neemt tegenover80 de kinderen.

Het lijkt erop, dat het ende half kaplond hier een latere toevoeging is. Ware de
passage oorspronkelijk, dan hadden we in plaats van het ande voor half bodel
een interpunctie mogen verwachten; bovendien is het vreemd, dat er ende [half
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kaplond] staat, in plaats van het beter met de rest van de tekst sporende ande.
Is zulks juist, dan versterkt dat mijn positum dat kaplond oorspronkelijk onder
het be zal zijn begrepen, maar dat het naderhand juister gevonden werd het met
vrij geld aangekochte land expliciet te vermelden.81
5.3 De herkomst van het woordpaar be ende bodel
De zojuist geciteerde passage over de hertrouwende weduwe is de vierde van een
zestal bepalingen, die zich aandienen als drie keuren, voorzien van drie overkeuren.82 De oudste drie keuren worden toegeschreven aan bisschop Frederik, de
godsgezant. Het meest waarschijnlijk is, dat deze Frederik geïdentificeerd moet
worden met de als martelaar vereerde Frederik I, die we als bisschop van Utrecht
zien optreden tussen 826 en 829.83
Onze bron meldt, dat er ten tijde van het bewind van bisschop Frederik drie
keuren op het gebied van het huwelijksgoederenrecht en het erfrecht tot stand zijn
gekomen, die later in drie overkeuren werden bijgesteld (’overruled’). De eerste
keur behandelt het geval dat een weduwe hertrouwt en haar tweede man bij haar
intrekt op het goed van de kinderen. Het nadeel dat moeder en stiefvader het
kindsgoed gaan verteren, wordt in de regeling van de eerste keur opgevangen in
geval er een zoon uit het huwelijk geboren is. Die mag, zodra hij meerderjarig
verklaard kan worden, een boedelscheiding vragen (askethe). De eerste overkeur
biedt de kinderen een veel betere bescherming. Zij vervroegt de boedelscheiding
tot op het moment dat de weduwe hertrouwt; scheiding en deling zijn ook voorgeschreven, wanneer een weduwe slechts een of meer dochters heeft. Een weduwe moet steeds de helft van het be en het bodel aan haar kinderen afstaan.
Mij dunkt, dat de uitdrukking be ende bodel zeer wel ontsproten kan zijn aan
deze overkeur. Het gaat hier namelijk over het speciale geval, dat een stiefvader
bij een weduwe intrekt. Dan neemt hij de gehele aanwezige boedel in zijn were
en hebben de kinderen daarover geen zeggenschap meer. Een inventarisatie en
een boedelverdeling zijn dan in het belang van de kinderen. In het tegenovergestelde geval, een weduwe trekt bij haar tweede man in, wordt de bestaande
huishouding opgebroken, hetgeen steeds een verdeling van de boedel met zich
mee zal brengen. Daarbij kunnen dan de belangen van de kinderen zonder
problemen veilig worden gesteld.
Deze regel ter bescherming van halfwezen, in geval hun stiefvader bij hun
moeder intrekt, zal naderhand een algemene regel geworden zijn, ook geldend in
geval een huwelijk na jaar en dag onbeërfd is. Bovendien zal hij door reflexwerking84 ook de aanspraken van de weduwe zijn gaan beschermen: zij kon op
grond van die regel bij overlijden van haar man aanspraak maken op de (andere
helft van het) be ende bodel. Op den duur werd dit gevolg van de regel ter bescherming van halfwezen als de essentie ervan gezien. In de door het Hof van
Friesland op 4 januari 1542 gepubliceerde Costumen van het Hove85 staat dan
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ook als gewoonte vermeld, dat ten plattelande van Friesland, zodra het huwelijk
een jaar heeft geduurd, het huisraad tussen echtelieden ’gemeen’ wordt.86
5.4 Verder verloop van het be
De regeling van ’gemeen’ wordende winst (en verlies) heeft de receptie van het
Romeinse recht, die in de vijftiende eeuw inzette, overleefd. De Jurisprudentia
Frisica (ontstaan rond 149587) beschrijft in de Titel De Consuetudine de Friese
zede en gewoonte dat, wanneer man en vrouw jaar en dag tezamen geweest zijn,
er een gemene boedel ontstaat, en wanneer daarna een gade sterft, moet men het
goed half en half delen. Dit is, aldus de Jurisprudentia Frisica, al voor honderd
jaren een redelijke zede en gewoonte geweest, die niet in strijd is met het geschreven recht.88 Men besefte derhalve terdege, dat de Friese regeling van de
meenbodel inging tegen het in de late Middeleeuwen gerecipieerde Romeinse
recht, maar vanwege zijn goede kwaliteit ging hij voor boven het geschreven
recht. Het is, aldus schreef in 1652 Ioan van den Sande in zijn Vijff Boecken der
Gewysder Saecken voorden Hove van Vries-land,89 ’een oude costume der
Vriesen, dat schade ende baet der goederen de man ende ’t Wijf ghemeen
hebben’. Hij vond deze regeling alleszins billijk, want het is de taak van de man
te verkrijgen en van de vrouw te bewaren, zodat zij beiden bijdragen tot het
onderhoud van het huisgezin.90
De overlevingskansen van de uitdrukking be ende bodel stonden er veel slechter voor: zij was in 1458 wellicht reeds versleten tot een cliché, waarvan de betekenis de gebruikers niet meer helder voor ogen stond.91 De term be werd verduidelijkt, doordat ook de ’negatieve winst’ voortaan uitdrukkelijk werd vermeld.
De Vijfde Friese Costume uit 1542 92 luidt dan ook :’Item, dat echte luyden den
ouerwinst ende dat verlies, t welck zy staende t hylick ouerwinnen, ofte ten achteren teeren, te saemen draegen ende genieten’. De nieuwe staande uitdrukking
werd op bate en schade93 en die werd dan verdedigd op grond van het beginsel
dat een vrouw die in de winst deelde, ook zou hebben bij te dragen aan het geleden verlies.94 Daarop gold echter als uitzondering, dat de vrouw geen draagplicht had ten aanzien van hetgeen haar man door zijn misdaden had verbeurd.95
6 Analyse van het tekstfragment
Nu ik de uitdrukking be ende bodel heb verklaard, rest mij nog de taak om de
regeling van § 30 uit te leggen. Voor het kunnen verstaan van dit tekstfragment
is het wenselijk eerst even stil te staan bij de reeds genoemde periode van jaar en
dag, benodigd voor het ontstaan van een meenbodel tussen man en vrouw.
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6.1 Onbeërfde huwelijken
Oorspronkelijk ontstond het meenbodel pas op het moment waarop een kind
levend werd geboren, of, zoals het in de bronnen heet: het huwelijk was ’beërfd’,
of meer poëtisch: ’de wanden van het huis waren beschreid’. Stel: een bruid werd
weduwe en zij had nog geen kind levend ter wereld gebracht en zij was evenmin
in verwachting van een kind dat, zoals nog moest blijken, bij zijn geboorte zou
gaan huilen. Dan werd zij zonder pardon de echtelijke woning uitgezet en mocht
slechts datgene meenemen, wat zij had meegebracht.96 Zij kwam terug onder de
were van haar vader of, bij gebreke van dien, onder die van haar broer.97
Zodra evenwel de wanden waren beschreid ontstond er een meenbodel. Dat
betekende voor de vrouw een verbetering in haar vermogensrechtelijke positie.
Zij kreeg recht op half be en half bodel. Dat was een alleszins praktische oplossing, want ter gelegenheid van de geboorte van een kind moesten de ouders gezamenlijk allerlei nieuwe zaken, zoals een wieg, aanschaffen en werden er geschenken ontvangen, die niet tot de inbreng van een der echtelieden gerekend konden
worden. Allerlei problemen over het toerekenen van nieuw aangeschafte zaken
(en van zaken die moesten dienen ter vervanging van versleten zaken) aan een der
echtelieden, konden worden voorkomen, door voortaan van de fictie uit te gaan,
dat beide echtelieden elk een half aandeel in be ende bodel hadden. Want zou
deze regeling in de praktijk voldoen, dan moesten niet alleen de reeds voorhanden
zijnde zaken ’gemeen’ worden, maar ook de goederen die het vermogen vermeerderden (het be ofwel de winst).
6.2 De termijn van jaar en dag
Ten westen van de Lauwers werd het criterium ’beërfd/onbeërfd’, vermoedelijk
al in de Noormannentijd, vervangen door een vaste termijn van jaar en dag. Dat
was noodzakelijk geworden door de instelling van de ferdban. In Westerlauwers
Friesland gebood de frana aan elkeen die gedurende jaar en dag onaangevochten
een goed aan zijn were had gehad, een vrede aan dat goed. Omdat er per jaar drie
zittingen werden gehouden, betekende zulks dat degene die een aanspraak op een
goed had, drie kansen had gehad om het goed in rechte op te eisen. Liet hij zulks
na, dan werd de positie van de were-drager door het verstrijken van jaar en gerechtsdag onaantastbaar. Want als iemand jaar en dag over een goed niet de were
had gehad, was hij gedurende die periode werlas (zonder were98) geweest en
verloor hij daardoor zijn recht. Dat gold ook voor de boedel van de vrouw, die
de man in zijn macht (were) had. De ingebrachte verbruikbare zaken en de staande het huwelijk verworven zaken gingen na jaar en dag een meenbodel vormen.
Een geboorte was daarvoor niet vereist. In dat meenbodel viel ook het
aangekochte land.
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6.3 Een voorwaardelijke erfstelling
De vrouw heeft, zo staat te lezen in onze tekst, afstand gedaan van haar helft van
de ’gemene’ boedel, vermeerderd met de gemaakte winst. In het slot van het citaat wordt gestipuleerd dat dit een noodzakelijke voorwaarde is om voor een
derdepart te delen in haars mans nalatenschap. De vrouw stond voor de keus: òf
haar aandeel in be ende bodel behouden, maar dan kon zij niet van haar man
erven, òf erfgename van haar man worden, maar daarvoor moest zij afstand doen
van haar aandeel in het meenbodel; van twee walletjes eten ging niet. Het tekstfragment behelst derhalve een voorwaardelijke erfstelling: alleen als de vrouw
haar aandeel in de winst en in de ’gemene’ boedel opgaf, kon zij van haar man
erven.
In ons huidige erfrecht is zulks niet langer noodzakelijk. Thans komt aan de
weduwe zowel haar helft van de gemeenschap van goederen toe, als een kindsportie uit haars mans nalatenschap. Dat is echter nog maar sedert 1923 het geval.99 Voordien erfde een weduwe niet tezamen met haars mans erfgenamen. Die
regeling was consequenter dan de huidige, want nalatenschappen vielen oorspronkelijk slechts aan bloedverwanten toe en een vrouw is geen familie van
haar man. Man en vrouw worden niet door banden des bloeds, maar slechts door
burgerlijke banden verbonden. Door het huwelijk worden thans echter wèl de
goederen en schulden tussen de echtelieden gemeen, zodat een weduwe na het
overlijden van haar man haar helft van de gemene boedel behoudt (niet: ’erft’).
6.4 Een voor de vrouw voordelige ’ruil’
Erven zal voor de vrouw steeds voordeliger zijn geweest dan het delen van de gemene boedel. In ons geval moest de vrouw 1/3 erfdeel kiezen of het meenbodel en
het (toekomstige) be half delen. Koos zij voor 1/3 erfdeel, dan werd zij bij (in dit
geval: mondeling) openbaar testament benoemd tot erfgename van haar man.
Daardoor kwam zij in vermogensrechtelijk opzicht in een geheel andere relatie
tot haar man te staan. Van ’partner’ in een gemeenschappelijke boedel werd zij
vermogensrechtelijk gezien zijn dochter. Erfde zij tezamen met bloedverwanten
van haar man, dan kreeg zij in ieder geval een ’dochtersdeel’;100 waren die er niet,
dan werd zij universeel erfgename.101
De keuze kan voor een vrouw niet zo moeilijk zijn geweest. Daartoe gaan we
eens kijken naar de samenstelling van het vermogen der vrouw, de helft van het
meenbodel dat zij afstaat. Zoals reeds werd opgemerkt, vallen de erflanden van
de vrouw daar niet in. Het meenbodel omvatte derhalve slechts land, als er staande het huwelijk met vrij geld land was aangekocht (caplond).
De Friezin uit ons tekstfragment, die ervoor koos erfgename te worden, zag
daardoor haar aandeel in het meenbodel verminderen met 172/3%. Daar stond
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echter tegenover, dat zij daardoor ten minste recht kreeg op éénderde van haars
mans erflanden, waarop zij voorheen generlei recht kon laten gelden. Ons
fragment zegt uitdrukkelijk: thremen syn ayn laugad <ende onlaugad>, dus niet
alleen de erflanden die hem, toen het huwelijk werd gesloten, reeds waren nagelaten, maar ook éénderde van de erven die hem tijdens het huwelijk nog zouden
opkomen.
Landen waren voor een weduwe uitermate belangrijk, want die brachten jaarlijks een vast bedrag aan renten op. Daar had je meer aan dan aan een paar stoelen en een halve tafel. Steeds wanneer de man erflanden had of mocht verwachten, zal éénderde van het geheel van zijn nalatenschap méér waard zijn
geweest dan de helft van de aanwezige verbruikbare zaken en de mogelijke
kooplanden.
Met behulp van § 9 en § 10 van het Oud Schoutenrecht102 kunnen we de waarde van een ingebrachte bodel benaderen. Een bruidegom die, naar we mogen aannemen, een vrouw had getrouwd zonder toestemming van haar voogd te hebben
verkregen,103 moest aan die voogd alsnog een mondsket104 betalen, ter hoogte van
twee schellingen. Bij herhaalde weigering moest de bruidegom het dubbele
betalen, of een tweekamp aangaan, of – derde mogelijkheid – afstaan hael
bodildeel benida da balkem, de helft van het bodel, dat zich onder het dak bevond. Het halve bodel vertegenwoordigde hier derhalve een waarde van slechts
vier schellingen. Daarentegen varieerde de waarde van het erf van een vrije Fries,
zo blijkt uit § 24-26 Oud Schoutenrecht,105 van 12 tot  30 pond. Met ’waarde’
moet hier de opbrengst, de daaruit jaarlijks getrokken rente, zijn bedoeld, want
als verkoopwaarde zijn de genoemde bedragen veel te laag. Zulks betekende dat
een weduwe, als erfgename van haar man, recht kreeg op een jaarlijks vast
inkomen, dat kon oplopen van vier tot tien pond, ofwel van 80 tot 200
schellingen. Tezamen met de eigen landen moet dat grondbezit ruimschoots
voldoende zijn geweest voor haar levensonderhoud. Het maakte haar bovendien
aantrekkelijk als huwelijkspartner.
Jonger lijkt mij de regeling te zijn, dat de weduwe (en ook wel de weduwnaar)
een vaste som als lijfgift krijgt toebedeeld.106 Te Bolsward en Sneek had een
langstlevende recht op een lyffgiftinghe, waarvan het bedrag gekoppeld was aan
het gezamenlijk vermogen der echtelieden. Te Bolsward was als uitgangspunt
genomen een vermogen tot zeshonderd schilden, waarbij de gift honderd schilden
beliep; bij een vermogen tot driehonderd schilden werd dat bedrag gehalveerd;
deze bedragen moesten ’op ende neder gaan’, afhankelijk van de grootheid van
het echtelijk vermogen.107 Dat deze forfaitaire regeling niet tot de steden was
beperkt, blijkt uit de A-versies van het Tweeëntwintigste Landrecht, waarin als
weduwengeld eveneens vaste bedragen worden genoemd.108
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6.5 Wat zat er nu zoal in een gemene boedel?
De zojuist aangenomen waarde van vier schellingen lijkt erg laag. Men moet
echter bedenken, dat de erflanden van de vrouw (die lagen niet ’onder de balken’)
erbuiten bleven. Verder was er direct na de huwelijkssluiting nog geen sprake
van een be, de door man en vrouw staande het huwelijk gemaakte winst. Gezien
de ratio van het gemeen worden, zullen in het bodel slechts verbruikbare zaken
zijn gevallen, dat wil zeggen: zaken die ’slijten’ en op den duur zullen moeten
worden vervangen.109
Waarschijnlijk werd vee evenmin tot de bodelbreng gerekend. In het
Fivelingoër handschrift110 wordt namelijk bepaald:
By fara ne
droch ma nen fia, ther
bodelbreng was, mar hit
hweng ma to ta havdin
vt. Elkes
wast bodel
hw grat sa hit was.

Vooraf [bij de eerste inbreng, dus bij de huwelijksvoltrekking] droeg111 men [dwz. de huwenden] geen
vee112 in, dat als boedelinbreng113 gold, maar men
hing [de claim daarop] per hoofd apart [beschouwde het vee gedurende het huwelijk als
privé-goed van de rechthebbende]. Al het andere
ingedragene viel in de [gemene] boedel [van het
echtpaar], hoe waardevol het ook was.114

Dat hield uiteraard niet in, dat staande het huwelijk geboren kalveren, lammeren
en veulens niet gemeen werden: die vielen immers onder het be. Direct na de
huwelijkssluiting zal er echter nog geen jongvee gemeen geworden zijn, hetgeen
mede als verklaring kan gelden voor de laagte van het bedrag van vier schellingen.
Geld, onbewerkt zilver en onbewerkt goud zullen vermoedelijk eveneens buiten
het meenbodel gehouden zijn.115 Dat kon gemakkelijk apart worden gehouden.
Bovendien zal de vrouw behoefte hebben gehad aan een ’speldengeld’, teneinde
haar huishouding te kunnen drijven. Bodel omvatte dan bij de huwelijkssluiting
nagenoeg hetzelfde als hetgeen wij thans als ’inboedel’ aanduiden.
Is het voorgaande juist, dan behoeft het (lage) bedrag van vier schellingen ons
niet te bevreemden: het staat slechts voor het bodel, zonder enig be. Naarmate
tijdens het huwelijk het be toenam, werd het ruilvoordeel voor de vrouw kleiner:
zij deelde immers door de ruil nog ’slechts’ in éénderde van de overwinst en zij
had niet langer aanspraak op de helft ervan.
7 Afsluiting
Vertalingen van Oudfriese rechtsteksten kunnen veel aan helderheid winnen,
wanneer daarbij wordt uitgegaan van het destijds geldende recht. In het voor27

gaande heb ik een Oudfriese tekst, liggend op het terrein van hetgeen wij tegenwoordig ’privaatrecht’ (personenrecht, huwelijksrecht, huwelijksgoederenrecht,
vermogensrecht en erfrecht) noemen, uit de doeken gedaan.116
Bij het zoeken naar de betekenis van Oudfriese termen bleek, dat moderne
rechtstermen niet hetzelfde betekenisveld dekken als de overeenkomstige Oudfriese. Onze privaatrechtelijke terminologie is in grote trekken Romeinsrechtelijk
van aard. Dat houdt in, dat de door ons gebezigde juridische termen stammen uit
een fundamenteel ander rechtssysteem dan het Oudfriese. Juridische termen
kunnen evenwel slechts worden begrepen, wanneer zij worden geplaatst binnen
het rechtssysteem, waaruit zij stammen. De consequentie daarvan is, dat de zin
van een Oudfriese rechtsregel niet kan worden weergegeven in termen die ontleend zijn aan de moderne juridische vaktaal.
Uit de vervaardigde vertalingen in het Duits blijkt niet, dat de vertalers het inpassen van Oudfriese rechtstermen in hun vertalingen als een zware opgave hebben ervaren. Opvallend is, dat nu juist de vertaling van de term bodel, die in
beide rechtssystemen nagenoeg dezelfde betekenis heeft, nogal wat problemen
heeft opgeleverd. Een verklaring daarvoor is niet zo moeilijk te vinden. De
gegeven vertalingen wekken de indruk, dat ten opzichte van de vertaling van
rechtstermen niet werd gekozen voor inpassing ervan in een bepaald rechtssysteem. De teksten werden niet overgezet in een juridische vaktaal, maar in een
algemeen gangbare, moderne omgangstaal. In een omgangstaal hebben woorden
niet een scherpomlijnde vaktechnische inhoud. Zulks geeft de vertalers een grote
vrijheid bij hun woordkeus. Bij hun keus zullen zij, willen zij verstaanbaar blijven, slechts aan twee voorwaarden hebben te voldoen. In de eerste plaats zullen
zij voor woorden betekenissen moeten kiezen, die in de gangbare, algemene
woordenboeken worden gegeven. In de tweede plaats zullen zij ervoor moeten
zorgen, dat tussen de gekozen woorden per zin een logisch verband bestaat, zodat
een lezer er een ’zin’ aan kan toekennen.
De juridische lading van een tekst kan bij een dergelijke wijze van vertalen
worden veronachtzaamd. Degene die daar belangstelling voor heeft, moet die zelf
maar opsporen. Daaraan kleeft evenwel het bezwaar, dat door de vertaling de
juridische achtergrond van een regeling voor de lezer gemakkelijk geheel uit het
zicht kan geraken. De vertaling lijkt immers zonder nadere juridische uitleg reeds
voldoende duidelijk te zijn. Ik kom daartoe nog even terug op de vertaling, gegeven door Buma en Ebel van § 30 van het Jong Schoutenrecht: ’Da ist es völlig
Rechtens, daß die Frau ihr Hab und Gut zur Hälfte einbringen soll, wenn sie das
Drittel (des ganzen Nachlasses) haben will’.117 Het komt mij voor, dat de meesten
van degenen die deze vertaling lezen, niet zullen doorzien, waarom volgens recht
de vrouw de helft van haar goed moest inbrengen, teneinde voor éénderde van de
nalatenschap in aanmerking te kunnen komen. De vertaling zal er bovendien
veelal toe leiden, dat de lezer zich niet gaat afvragen, waarom het rechtens zo
moet zijn, want zij prikkelt niet tot nader onderzoek.
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Wil men met zijn vertaling bereiken, dat de juridische zin van de vertaalde
tekst aan de lezer duidelijk wordt, dan valt er niet aan te ontkomen de vertaling
te doorspekken met noten, òf de tekst weer te geven in een uitgebreide parafrase.
Zulks komt de vlotte leesbaarheid uiteraard niet ten goede. Wil een vertaler
evenwel meer bieden dan een exercitie in het omzetten van middeleeuwse zinnen
in een moderne taal, dan wordt hij gedwongen hetzij in de tekst zelf, hetzij in een
uitvoerig notenapparaat, veel juridische tekst en uitleg te geven.
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geweest, dat in ieder geval in de periode waarover wij bronnen hebben het bedrag
van de wetma of werthmond, in de betekenis van de door de bruidegom te betalen
som voor de overname van het mundium over zijn bruid, lang niet altijd hetzelfde
bedrag was als hetgeen de weduwe als wetma – in de zin van weduwenpensioen –
ontving. De enige tekst, waaruit (nog) een gelijke hoogte van de beide bedragen
kan worden afgeleid, is te vinden in Breidgoma (Sjölin (1970), XV, 4, p. 344;
Fivelgoer Recht, XIV, 4, p. 152, 154). Werd de bruidegom tijdens de optocht ter
gelegenheid van de bruiloft gedood, dan volgde de bruid het lijk naar het kerkhof
en het graf en [zij gaat vervolgens, zoals zij gedaan zou hebben als haar bruidegom
was blijven leven] in de [echtelijke] woning; daarmee krijgt zij recht op vergoeding voor haar deelname aan de bruidsstoet (drechtpund) en op haar wetma: thet
sent XVIIJ enza en het middelste of het buitenste rund, blindelings gekozen. [Door
die bruidloop wordt zij bevrijd van het mundium van haar vader over haar en]
dientengevolge moet de [thans] niet [meer] onder voogdij staande [ongehuwde]
jongedame een andere man (fremeda formunde) kiezen.
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34. Het tijdstip waarop in de lijftocht voor de vrouw werd voorzien, verschoof in de
loop der Middeleeuwen doorgaans naar een later tijdstip en werd dan eerst
geregeld in het door de man gemaakte testament.
35. Zie hiervóór onderdeel 2.
36. In de Verenigde Staten werd ons ’boedel’ gerecipieerd als: boodle, aandeel, buit.
37. Aandelen kan iemand slechts hebben in juridische entiteiten, zoals in een appartementsgebouw, in een vennootschap, in een algemeenheid van goederen. Typerend
voor de eenheid van een bodel is, dat het in breukdelen kan worden verdeeld: een
bodeldeel behoort tot de mogelijkheden.
38. Art. 3:5 Burgerlijk Wetboek: ’Inboedel is het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering
van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard’.
39. Sjölin (1970), XIII, 10, p. 340; het was bijvoorbeeld voor de man mogelijk, maar
in beginsel verboden, om de boldbreng van zijn vrouw als geheel te verkopen,
Brokmer Recht § 79, p. 60.
40. Art. 4:881 Burgerlijk Wetboek.
41. Ten onrechte wordt wel gedacht, dat het woord have speciaal op roerende zaken
zou slaan (W. Steller, Abriss der altfriesischen Grammatik, Halle 1928, p. 151:
’Habe, Gut, Vermögen’). Het woord have wordt veelal in het Duits vertaald met
’Habe’, waaronder zowel ’fahrende’ als ’liegende’ Habe wordt begrepen; Holthausen/Hofmann, Altfriesisches Wörterbuch, p. 40; Sjölin (1975), p. 38: ’Eigentum, Gut, (bewegliche) Habe, Vermögen’. Het woord betekent evenwel: hetgeen
iemand (onder zich) `heeft’, zijn `vermogen’. Een onderhewa is een leen en dat
kan een landgoed zijn of een ambt, maar nooit een roerende zaak. In uitdrukkingen als ur hals and ur hewa (o.a. in het Fivelinger Handschrift, Sjölin (1970),
VIII, 28, p. 276) omvat hewa ook niet-verplaatsbare zaken, terwijl hewa ook uitsluitend lond kan aanduiden, Sjölin (1970), XIII, 3, p. 338: het is een erge zaak,
dat een rijke een arme door tweekamp al zijn hewa kan ontnemen. De arme kan
echter door de heetijzerproef zijn hals en land [van de claim van de rijke] bevrijden. Het begrip have onderscheidt zich van bodel, doordat het slaat op het gehele vermogen van iemand, niet op een afgezonderd gedeelte van een vermogen.
Als have een enkele maal door de gegeven casus beperkt wordt tot roerende zaken,
dan wordt die beperking aangegeven: tilbera hauum, Hunsingoer Keuren van 1252
(Hunsingoer Recht, XIX, 22).
42. Jus III, 72, p. 122.
43. Zie Ph.H. Breuker, Toponomy fan Boazum, Leeuwarden 1978, p. 73, 74.
44. Breuker, a.w., p. 74: ’de stikken lân dy’t steane, dat wol sizze dy’t net mienskiplik
binne en wandelje; ta de stifting fan in pleats út it mandebesit ôfskate stikken’.
45. Vroege vermeldingen staan in in het Latijn gestelde testamenten; de oudste uit
1401, te vinden in: G. Verhoeven en J.A. Mol, Friese testamenten tot 1550,
Leeuwarden 1994, p. 4, regel 33: divisio bonorum mobilium. Zie ook ibidem, p.
9, regel 11 (1423), p. 12 , regel 8 (1436), p. 17, regel 36 (1442).
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46. P. Sipma, Oudfriesche oorkonden I, ’s-Gravenhage 1927, I, 150, d.d. 4 april 1458,
p. 96, regel 4, 5. Zie over deze passage ook noot 91. Ook ’vee’, quick, werd niet
altijd als roerende zaken gezien, zoals blijkt uit de uitdrukking quick ende til (G.
Verhoeven en J.A. Mol, Friese testamenten tot 1550, Leeuwarden 1994, Glossarium p. 548).
47. Voorbeelden in: G. Verhoeven en J.A. Mol, a.w., p. 548, onder het trefwoord quick
ende til.
48. Verhoeven en Mol, a.w., nr. 21, 1459, januari 14, p. 37, regel 37. In latere testamenten wordt til nogal eens afzonderlijk genoemd naast andere ’roerlicke of reppelike’ goederen: ’goud, silver, jeld, quick ende til, cleed ende claed, inboel, bed
ende bulster’, ibidem, 1535, april 16, p. 280, regel 5; ’quick, til, bedden ende
bulster’, tinnen, linnen, wollen copperwerck, kisten, tresoren, tafelen, stolen en al
datter int huys is’, ibidem, 1544, mei 2, p. 396.
49. S.J. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, Deel 1, Haarlem
1906, p. 168: ’De onderscheiding [roerend-onroerend] komt in de bronnen voor
– dit spreekt vanzelf – omdat men er practische gevolgen aan verbindt. Maar het
is eene eigenaardigheid van min ontwikkeld recht, dat het niet altijd algemeene
regelen stelt, waar men die zou verwachten. [...] Zoo vinden wij ook de onderscheiding van zaken meestal niet gemaakt bij wijze van algemeenen regel, maar
voor bijzondere toepassingen.’ Zie ook A.S. de Blécourt, Kort begrip van het OudVaderlands Burgerlijk Recht, vanaf de Zesde druk (1950) bewerkt door H.F.W.D.
Fischer, Groningen 19677, nr. 68, p. 93, nr. 98, p. 154; Asser-Mijnssen-de Haan,
Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht, Zakenrecht, Algemeen Goederenrecht, Zwolle 199213, nrs. 97, 98, p. 70 e.v.
50. Bijvoorbeeld: driwand, dregand, farand, handjeftich, replik, tilber.
51. Etymologicvm Tevtonicae Lingvae sive Dictionarivm Tevtonico-Latinvm,
Antwerpen 1599.
52. W. Steller, Abriss der altfriesischen Grammatik, Halle 1928, p. 139.
53. W.L. van Helten, Zur lexicologie des altostfriesischen, Amsterdam 1907, p. 57,
58.
54. B.W. van Klaarbergen, Das altwestfriesische jüngere Schulzenrecht, p. 114, geeft
echter alleen de betekenis ’roerend goed’, waaraan hij toevoegt: van een nalatenschap; daarbij moet uiteraard bedacht worden dat zijn woordenlijst slechts betrekking heeft op het Jong Schoutenrecht.
55. Buma, Wörterbuch, p. 48: ’bewegliches Vermögen, Fahrhabe, Hab und Gut, Nachlaß, Nachlaßvermögen, Erbschaft; Holthausen/Hofmann, Altfriesisches Wörterbuch, Leeuwarden 1996, p. 10: ’bewegl. Habe, Vermögen, Erbschaft’; G.A. Nauta,
Oudfriesche Woordenlijst, Haarlem 1926, p. 11: ’boedel, bezitting’, ’roerend
goed’; Sjölin (1975), p. 17: 1) Gesamtvermögen, Habschaft; 2) bewegliche Habe;
3) Erbschaftsmasse.
56. Jus, III 10, p. 78 en III 71c, p. 120.
57. Sjölin (1970), p. 179, waar hij een beroep doet op O. Ludwig, ’Synonymabildung
in Formeln der Rechtsprache’: ’In be ende bodel sehe ich einen formelhaften Ausdruck für “bewegliche Habe”. [...] Wir dürften es also mit einer jener Formeln zu
tun haben, in denen ein “Begriff durch mehrere [...] Worte” ausgedrückt wird:
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“Jedes dieser Wörte gleicht inhaltlich dem anderen oder erweitert den Umfang
etwas nach einer Seite hin”’.
58. Buma, Wörterbuch, p. 28 en 48. Een merkwaardige redenering vinden we bij A.S.
de Blécourt, Oldambt en Ommelanden, Assen 1935, p. 25, noot 2. Boedel moet
(gewoonlijk) wel roerend goed betekenen, omdat wij, als we het zouden opvatten
’in de moderne [!] beteekenis van een geheel van baten en schulden in strijd
komen met wat wij van het huwelijksgoederenrecht der friesche landen weten, n.l.
moeten concludeeren, dat er algeheele gemeenschap van goederen heeft gegolden,
wat niet het geval is’.
59. Be betekent ’Ernte’ volgens W.L. van Helten, Zur lexicologie des altwestfriesischen, Amsterdam 1896, p. 4; dezelfde: Zur lexicologie des altostfriesischen,
Amsterdam 1907, p. 26. Volgens Meijers (1949), p. 47 en 48, noot 35: ’de te velde
staande oogst’.
60. Hun interpretatie vooronderstelt immers, dat er een winstdeling tussen man en
vrouw moest plaatsvinden. Het ongeloofwaardige in hun stellingname is evenwel,
dat zij de vrouw alleen in het te velde staande koren willen laten delen.
61. Meijers (1949), p. 48, noot 35.
62. Nog niet ingeoogste vruchten zijn juridisch gezien nog geen zaken, dat worden
zij pas door de oogst (art. 5:1, lid 3 Burgerlijk Wetboek en 5:17 Burgerlijk Wetboek).
63. Meijers (1949), p. 48, noot 48.
64. Dit probleem speelde (uiteraard) ook buiten het Friese rechtsgebied een rol. Ik wijs
slechts op twee vindplaatsen in De Saksenspiegel in Nederland, uitgegeven door
B.J.L. Baron de Geer van Jutphaas, Tweede Stuk, Vermeerderde tekst met de glosse, Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het oude Vaderlandsche
recht, Eerste Reeks, No. 10, ’s-Gravenhage 1888, LVI (II. 58), noot 7), p. 123 en
LXVI (III. 76 § 3) p. 198, 199.
65. Zie bijvoorbeeld ook: Brokmer Recht, het slot van § 152, p. 93.
66. Landrecht van het Oldambt en het Vijftendeel van Reiderland (1471), Verhandelingen Pro Excolendo Jure Patrio, Zesde Deel, Groningen (1846), No. 19 (p.
713), heeft ’comet he opden stoppel’, dus zodra het koren gemaaid is.
67. Fivelinger Erfrecht, Rq. § 7, Rq. p. 304: Waersoe men een boedell deelt, achter
den dat die acker teelet ende bouwet ende bysaeit is, off den meenen gude ende
boedele, soe is recht dat hy, die daer oich dat landt, van den ghrunde des landes
neme die halue vrucht ende vacht, end den halffdeel de dielmenn alsoe dat boedell
behoert; die vacht daer hy anden velde beghinck, comet hy vp den sthaden, soe
ist boedell; Langewolder Erfrecht § 20, Rq. p. 375: Soe waer men een bodel deelt,
achter den dat de acker beteelt, bebouwet ende byseit is van den ghemenen bodel
ende gueden, soe ist recht dat deghene de daer eghet den acker off dat lant, van
den gronde des landes neme de halue vacht ende vrucht, en de ander half deel
deeltmen als dat bodel hoert; de vacht daer hy in den velde beghinc, compt he op
den staedel, soe ist bodel.
68. Emsinger Penningschuldboek § 114, C. Borchling, Die niederdeutschen Rechtsquellen Ostfrieslands, I. Die Rechte der Einzellandschaften, Aurich (1908), p. 77:
Waer een man ofte wijff sterfft, vnde dat guedt valt op die eruen, so salmen dat
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guedt vnde de vrucht delen als id behoert vnde belopt na sommers vnde winters
nachten.
69. Brokmerrecht § 87, p. 63; ook in: W.J. Buma, Die Brokmer Rechtshandschriften,
’s-Gravenhage 1949, § 97, p. 61/62; Rq. § 97 p. 164/165: Hwersa en frowe sterfth
and hiu ne lewe nenne erwa, sa skel ma tha nota talia alsa hit bereth fon
sumeresnacht.
70. Emsinger Recht § 64, p. 225: Hwersar sterfth wiff ieftha mon, anda thet god fal
a lawa, sa tali hia tha nota, thet is tha offnoma fon butere ande korne ande fon
ther telinge, alsa hit bereth bi sumersdey ieftha bi wintersnacht.
71. Zie bijvoorbeeld de Vijfde Costume in Hennaarderadeel: de afgaande pachter had
recht op de helft van de oogst; had hij het land tevoren bemest, dan zelfs op tweederde deel ervan; P. Gerbenzon, ’Friese costumen, opgetekend in Hennaarderadeel, 1542’, Verslagen en Mededelingen. Vereeniging tot uitgaaf der bronnen
van het oud-Vaderlandsche Recht, Deel 11, nr. 2 (1956), p. 403.
72. W.L. van Helten, Zur lexicologie des altwestfriesischen, Verhandelingen KNAW,
Afdeling Letterkunde, Deel 1, no. 5, Amsterdam 1896, p. 4/5; dezelfde: Zur
lexicologie des altostfriesischen, Verhandelingen KNAW, Afdeling Letterkunde,
Nieuwe Reeks, Deel IX, Amsterdam 1907, p. 26/27.
73. Hierop kom ik naderhand nog terug (zie onderdeel 6.2).
74. Jurisprudentia Frisica I, 19, p. 226: ’Alzo is ’t aeck twiska man ende wyff, da
agen to delen den bata ende schada allyck’; zie ook: Erfrecht van Fivelgo en Hunsingo § 20, Rq. p. 326.
75. Geld vrijgekomen door verkoop van land, toebehorend aan een der echtgenoten,
bleef aan degene toebehoren, van wie het land was geweest; zie mijn artikel ’Erdbrecma’, Us Wurk 8 (1959), p. 58-62.
76. Jurisprudentia Frisica, II, 82, 17, p. 286.
77. In het Oldomptis recht § 20 (Sjölin (1970), XXI, 20, p. 376; Fivelgoer recht, XX,
19, p. 190), gaat het over een vrouw uit het Oldambt die in Fivelingo huwt. Na de
geboorte van het eerste kind overlijdt eerst haar man en vervolgens ook het kind.
Dan is de weduwe onbevoegd om in Fivelingo te erven: sa mei se ther [in Fivelingo] winna bodel ne caplond. Het apart vermelden van het be was hier niet
nodig: als de vrouw geen recht heeft op het bodel, dan ligt het voor de hand dat zij
evenmin aanspraak kan maken op de aanwas. Voor het speciaal noemen van het
caplond zal een bijzondere reden zijn geweest: de Fivelingers zullen daarmee
hebben willen voorkomen, dat aan de grond verbonden rechten in handen kwamen
van inwoners van het Oldambt.
78. Rq. p. 376.
79. In: fon lawm, Sjölin (1970), XVI, 4, p. 346; Fivelgoer recht, XV, 5, p. 154.
80. With in with[th]a moet hier uiteraard worden vertaald door ’tegen(over)’ en niet
door ’tezamen met’: de kinderen hebben recht op de helft van de meenbodel, dat
wil zeggen: het aandeel van hun overleden vader; de weduwe ontvangt de andere
helft (zie de overeenkomstige tekst in Rq. 305, § 11: ’weder die kynder’).
81. Het woord bodel zal, dunkt mij, ook al in de Middeleeuwen associaties opgeroepen
hebben met ’inboedel’.
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82. Zie daarover mijn ’Die drei Küren Friedrichs des Gottesboten zum Ehe- und Erbrecht, Frysk Jierboek 1967, p. 56–60.
83. De bewering van E.M. Meijers (1949, p. 43, 50 en 61), dat we hier te maken hebben met de Munsterse bisschop Frederik I (1063–1084), moet worden verworpen,
nu we weten dat het merendeel van het Fivelinger manuscript uit Westerlauwerse
bronnen ontleend recht bevat; zie hierover laatstelijk: Rolf H. Bremmer Jr., ’Old
Frisian Dialectology and the Position of the "Ommelanden"’, in: A Frisian and
Germanic Miscellany, Published in Honor of Nils Århammar, Nowele Vol. 28/29,
Bredstedt (1997), p. 8; over de onjuiste lokalisatie van Oudfriese rechtsbronnen
door Meijers zie men mijn ’Hecks ’altfriesische Gerichtsverfassung’ honderd jaar’,
It Beaken 56 (1994), p. 30, 31.
84. Reflexwerking van een regel houdt in dat een regel, ingesteld ter bescherming van
een bepaald belang, ook ter bescherming van andere belangen kan worden ingeroepen; bijvoorbeeld: grondrechten zijn bedoeld om de burger tegen de overheid
te beschermen, maar verschillende daarvan, zoals het recht op privacy, kunnen
burgers ook inroepen, wanneer hun privacy door andere burgers wordt aangetast.
85. Groot Placaat en Charter-boek van Vriesland, uitgegeven door G.F. thoe
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Tweede Deel, Leeuwarden 1773, p. 840 - 842.
86. ’VI. Item, dat in de platte Landen de huysraedt der echte luyden gemeen is, nae
dat zy den tyt van een jaer in den huwelycken staet vergadert syn geweest’. Zie
over deze costume: P. Gerbenzon, ’Friese costumen, opgetekend in Hennaarderadeel, 1542’, Verslagen en Mededelingen. Vereeniging tot uitgaaf der bronnen
van het oud-Vaderlandsche Recht, Deel 11, nr. 2 (1956), p. 401 e.v.; S.J. Fockema
Andreæ, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, Tweede Deel, Haarlem 1906,
p. 170, 171; Ioan van den Sande, Vijff Boecken der Gewysder Saecken voorden
Hove van Vries-land, Leeuwarden 1652, onderscheidt enerzijds de gemeenschap
van schade en bate (of van winst en verlies, p. 135) en anderzijds die van huisraad
(p. 143). In de gemeenschap van bate en schade vielen slechts de baten, voortgekomen uit arbeid en naarstigheid van beide echtelieden, zoals hetgeen werd
verkregen uit koop en verkoop en huur en verhuur, maar niet hetgeen door een
derde uit liberaliteit was geschonken. De gemeenschap van huisraad beperkte zich
in zijn tijd tot het huisraad binnen de middelmuur, zodat hetgeen in het achterhuis
werd gestald of opgeslagen (vee, landbouwwerktuigen) niet gemeen werd.
87. P. Gerbenzon, ’Aantekeningen over de JURISPRUDENTIA FRISICA’, Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis 57 (1989), p. 31.
88. Titel 28, § 17, Deel I, p. 226, Gerbenzon, a.w., p. 49.
89. Tweede Boeck, Titulus V, p. 132, 133. Zie ook Ulric Huber (1636-1694, Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt; het eenvoudigst te raadplegen is de Engelse vertaling
van Percival Gane uit 1939, The Jurisprudence of my time; Boek I, hoofdstuk 11,
p. 55 e. v.
90. Vandaar dan ook dat de vrouw, die de laatste drie jaren voor de dood van haar
man zelfstandig heeft gewoond (scheiding van tafel en bed), geen recht heeft op
de overwinst van die drie jaren. Ioan van den Sande, ibidem, p. 147: ’De Costume
welcke de helft van de overwinst het Wijf toe-schrijft/ siet meer op den medewerckinghe/onderlinge arbeyt ende neersticheydt des Wijfs/ als op t’ Houwelijck selfs’.
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91. P. Sipma, Oudfriesche Oorkonden, Eerste deel, ’s-Gravenhage 1927, nr. 150,
vermeld bij Van Klaarbergen, p. 108; 1. p. 95 r. 4, 5 schillingha [...] fan [...]
eerfwenschijp ende lauwem [...] fan land, fan sand, steddan, gold, seluer, jeld
bee ende boel; 2. p. 95, r. 40, 41 [...] den thrimdel wtseid deer fors. is fan steden,
land in haegh ende leegh, thilber gued, bee ende boel, reppelick ende
oenreppelick; 3. p. 96, r. 32, 33 [...] Ende aeck om dat tilbergued, gold, seluer,
bee ende boel habbet [...] laeghed ende deeld.
92. Groot Placaat en Charter-boek van Vriesland, uitgegeven door G.F. thoe
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Tweede Deel, Leeuwarden 1773, p. 840.
93. Erfrecht van Fivelingo en Hunsingo § 20, Rq. p. 326.
94. Jurisprudentia Frisica, 82, § 15, p. 286.
95. Jurisprudentia Frisica, 82, § 14, 15, p. 286.
96. Van de talrijke bewijsplaatsen noem ik slechts Brokmer Recht § 112, p. 74:
bernlasa fethalawa tha skelin in alder se vt <komen>; werthath tha wagar
biwepen, sa fatth to newa and nifta allike; vertaling: ’de nalatenschap van een
kinderloos gebleven zuster van de vader moet daarheen terugvallen, vanwaar het
gekomen is; werden de wanden beschreid, dan hebben neven en nichten [van
beide zijden, d.w.z.: van de overledene en van haar overleden man] een gelijk
aandeel in deze nalatenschap’.
97. Keuren van Fivelgo en Oldambt § 13 (Rq. p. 300): [een weduwe afkomstig uit
het Oldambt, die gehuwd is geweest met een man uit Fivelgo, welk huwelijk
kinderloos was] so en machse daer wynnen bodel noch koeplant, nerghent een,
soe santmense weder to huus my also dane ghave ende guet alsose daer hevet
gebracht; vertaling: ’[de weduwe] mag aldaar verkrijgen boedel noch koopland,
helemaal niets; derhalve zende men haar naar huis terug met alzodanige giften
en goed als zij daar heeft gebracht’. Bij beërfde huwelijken kwam de vrouw
onder voogdij van haar zwager, omdat die toezicht moest houden op het
vermogen van de kinderen.
98. Werlas: het gedurende jaar en dag niet in je were hebben gehad van een bepaald
goed. Deze vertaling past beter in het Oudfriese rechtssysteem dan de
gebruikelijke overzetting: ’weerloos’ (zie bijvoorbeeld Buma, Wörterbuch, p.
448). Het ging er namelijk niet om of de niet-were drager door stilzitten zijn
recht op het goed verloren had (zich niet had verdedigd), maar hij verloor iedere
aanspraak, omdat hij gedurende jaar en dag het goed niet in zijn were had gehad
en daardoor geen aandeel had in de vredewerking door de ferdban.
99. Bij de invoering van het nieuwe erfrecht wordt de positie van de langstlevende
ten koste van de bloedverwanten nog meer verbeterd.
100. Doorgaans de helft van een ’zoonsportie’, Erfrecht van Fivelingo en Hunsingo
§ 6, Rq. p. 324, Meijers (1949), p. 58, 59.
101. Een voorbeeld van een weduwe, wier man zonder erfgenamen overlijdt, is te
vinden in het Hunsingoer Recht, VIII, 1, p. 60, het geval van de suikertante. Het
verhaal begint met twee broers (B1 en B2) en een zuster (Z). Alle drie huwen, Z
met X. Een van de broers – , het doet er niet toe welke, laten we aannemen dat
het de jongste broer, B2, is geweest – , heeft Z uitgeboedeld. Z heeft bij haar
huwelijk met X haar half be ende half bodel ’ingeruild’ tegen een derde van de
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102.
103.
104.
105.
106.

107.

108.
109.
110.
111.
112.

nalatenschap van X. Vervolgens gaan de drie echtgenoten, B1, B2 en X, de weg
van alle vlees. B1 en B2 hebben elk een zoon nagelaten; de zoon van B1 noem ik:
b1, en de zoon van B2: b2. X overlijdt kinderloos en heeft evenmin andere
erfgenamen. Z krijgt dan eerst op grond van het testament van X eenderde uit
diens nalatenschap. Omdat haar man geen andere erfgenamen heeft, erft zij
krachtens wettelijk erfrecht vervolgens ook de rest. Daarna overlijdt Z. Haar
enige erfgenamen zijn b1 en b2. Die ruziën over haar nalatenschap. De
nalatenschap van Z mocht namelijk niet gelijkelijk tussen b1 en b2 worden
verdeeld, want bij vererving in de zijlinie gold als hoofdregel, dat het goed
zoveel mogelijk moest terugkeren naar vanwaar het gekomen was. In dit geval
had B2 zijn zuster Z uitgeboedeld. Het eigen vermogen van Z stamde dus
oorspronkelijk van B2, zodat dat op hem diende terug te vallen. Hetgeen B2 aan
zijn zuster Z had meegegeven had zij evenwel ’omgezet’ in een aanspraak op een
derde gedeelte van de nalatenschap van X. Derhalve had B2, als hij nog geleefd
had, recht gehad op dat derde deel, dat zich in de nalatenschap van Z bevond.
Omdat b2 bij plaatsvervulling mocht opkomen voor zijn vader, kreeg hij (vooraf)
dat derde gedeelte uit de nalatenschap van Z uitgekeerd. Derhalve ontving b2 in
totaal tweederde deel van de nalatenschap van zijn tante en b1 slechts éénderde
gedeelte.
Jus, p. 78.
Dus door een roofhuwelijk.
Vergoeding voor de overdracht van het mundium.
Jus, p. 82-84.
Anders Meijers (1949), p. 45: ’De vaste som als weduwenverzorging is zeker het
oudste’, waarbij hij zich beroept op de A-versie van het Tweeëntwintigste Landrecht. Het is Meijers kennelijk ontgaan, dat aldaar en elders nogal sterk van
elkaar verschillende bedragen worden genoemd; zie hierover mijn Zeventien
Keuren en Vierentwintig Landrechten, Doorn 19912, p. 442 e.v., en mijn ’Hecks
’altfriesische Gerichtsverfassung’ honderd jaar’, It Beaken 56 (1994), p. 31.
Zie: A. Telting, De Friesche Stadrechten, Werken der Vereeniging tot Uitgave
der Bronnen van het oude Vaderlandsche Recht, Eerste Reeks, no. 5 (1883);
Bolsward 1455, § 115, p. 42; Bolsward 1479, § 134, p. 177; Sneek 1456, § 96,
p. 93 (met andere bedragen).
Over de problematiek van deze bedragen zie men mijn Zeventien Keuren en
Vierentwintig Landrechten, Doorn 19912, p. 442 e.v.
Meijers (1949) heeft over het hoofd gezien, dat lang niet alle zaken die wij
tegenwoordig als ’roerend’ kwalificeren, onder het bodel vielen; vandaar dat zijn
betoog op p. 49 geen steek houdt.
Sjölin (1970), XIII, 10, p. 340; Fivelgoer Recht XII, 10, p. 148.
Het gebezigde werkwoord ’dragen’ geeft duidelijk aan, dat geen erven werden
ingebracht; datzelfde geldt voor het bezigen van het ww. ’brengen’ (o.a. in boldbreng).
Ik vertaal fia hier door vee, omdat mijns inziens de onderhavige zin bedoeld is
als een toelichting op de voorafgaande. Daarin wordt bepaald dat elke zaak, die
als (gemene) boedel wordt geclaimd, een eed vordert, zoals bewerkte stoffen,
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verwerkt goud en vee, ook al is de waarde van de opgeëiste zaak hoog. De
geciteerde regel geeft daarop een toelichting: vee werd bij de bodelbreng niet als
zodanig ingebracht, maar werd bij de latere verdeling hoofdelijk toegescheiden.
Het systeem zal als volgt hebben gewerkt. Stel: een vrouw bracht drie schapen
in. Die bleven haar toebehoren. Na jaar en dag werden de daaruit geboren
lammeren als be gemeen. Ging een door haar meegebracht schaap de weg van
alle vlees, dan had zij, evenals bij verkoop van door haar ingebracht erf, recht op
zaaksvervanging. De vrouw kreeg daardoor in privé recht op een (ander) schaap
uit de veestapel. Onze tekst verwijst naar deze regeling: let wel: als de vrouw (of
man) vee ingebracht heeft, dan bleef de claim daarop tijdens het huwelijk als het
ware aan hen ’hangen’ en moet bij de uiteindelijke verdeling hij of zij daarvoor
compensatie ontvangen.
Bodelbreng of ook boldbreng: inbreng in het (meen)bodel der echtelieden. De
vertaling door ’bruidsschat’ (Sjölin (1975), p. 17) is enerzijds te eng, anderzijds
te ruim: er werden ten behoeve van de opbouw van de huishouding zowel door
bruid als bruidegom zaken binnengebracht en de bruidsschat van de bruid
omvatte veelal ook erven, die juist niet werden ingebracht.
De vertaling van Buma/Ebel (Das Fivelgoer Recht XII, 10, p. 149) is mij niet
duidelijk: ’Ehemals brachte man keine Habe ein, (die zur) Aussteuer (erhalten)
war, sondern man teilte sie nach Köpfen ab; alles übrige war Erbschaftsmasse,
wie groß es immer war’. Mijn interpretatie van hun vertaling: ’In vroeger tijden
werd het gehele hebben (en houden), dat door een (vrouwelijke) erfgename als
bruidsschat ontvangen was, ten behoeve van de boedelverdeling niet (fictief)
ingebracht, maar men verdeelde die bruidsschatten naar het aantal hoofden
(vrouwelijke erfgenamen, die een bruidsschat hadden ontvangen); al het overige
was nalatenschap, hoe groot het ook was’. De auteurs hebben, zo vermoed ik, bij
deze tekst een regeling van een scheiding en deling van een nalatenschap voor
ogen gehad en niet een bodel tussen echtelieden. Wel wordt bodelbreng
(evenwel ten onrechte) vertaald door ’Aussteuer’, maar merkwaardigerwijs
wordt het daarmee samenhangende bodel verderop in de tekst vertaald door
’Erbschaftsmasse’. De vertaling wekt verder de indruk, dat de vertalers bij
’inbreng’ niet gedacht hebben aan de feitelijke inbreng ten huwelijk, maar aan
de moderne regeling dat een erfgenaam datgene wat hij vooraf van de erflater
ontvangen heeft, fictief moet inbrengen. Dat men in de vroege Middeleeuwen
onder ’brengen’ alreeds een denkbeeldig (terug)brengen verstond, komt mij
evenwel hoogstonwaarschijnlijk voor.
Bij de bodelask kon slechts bij ede worden ingevorderd: skepen wede, wrocht
gold and sket, dat wil zeggen: bewerkte stoffen, bewerkt goud en vee (dat laatste
louter als be), Sjölin (1970) XIII, 10, p. 340; Fivelgoer Recht, XII, 10, p. 148.
Bij vertalingen van teksten op het terrein van het publiekrecht (privileges, rechterlijke organisatie e.d.) spelen andere problemen een rol, die ik hier verder niet
behandel.
Zie onderdeel 2.
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‘Pokorny’ in Leiden
Een Oudfries etymologisch woordenboek
Dirk Boutkan (RUL/NWO)

1. Inleiding
In 1959 zag het vermaarde Indo-europese woordenboek van Pokorny het licht.
Het boek geeft een prachtig overzicht van de reconstructies volgens de
‘klassieke’ indogermanistiek. Hoewel dit door de auteur zeker niet zo bedoeld,
en waarschijnlijk ook niet voorzien was, markeert het verschijnen van het
boek het einde van een tijdperk. In de direct erop volgende decennia zou de
indogermanistiek wezenlijk veranderen. Dit was onder andere het gevolg van
de ontwikkeling van verschillende nieuwe ideeën. Zo kwam men bijvoorbeeld
tot een andere historische interpretatie van het Balto-Slavische accent, hetgeen
fundamentele gevolgen had voor de reconstructie. Ook werd de grondgedachte
van de glottalisatietheorie gelanceerd. De occlusieven die traditioneel als
stemhebbende consonanten gereconstrueerd werden, bijvoorbeeld *b, bleken
beter te interpreteren als geglottaliseerde consonanten ([’b] of [’p]), hetgeen
een oplossing bood voor een aantal tot dan toe onbegrepen fenomenen in –
onder andere – de Germaanse talen (zie bijvoorbeeld Kortlandt 1988). Een
discussie volgde over de details en de precieze interpretatie van het gehele
Proto-Indo-Europese consonantsysteem. In aanzet begonnen in de jaren ’50, is
deze discussie nog niet tot een einde gekomen.
Tevens, en dat bleek niet minder verstrekkend, zag men de mogelijkheid tot
een zinvolle integratie van oude gedachten. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de laryngaaltheorie, die in wezen al in de vorige eeuw ontwikkeld is, namelijk in 1878, door niemand minder dan De Saussure, die toen 21 jaar oud
was. Het betreft hier de reconstructie van een drietal laryngale fonemen voor
het Proto-Indo-Europees, gemakshalve genoteerd als *h1, *h2, *h3, overigens
grotendeels op basis van indirect bewijs. Pokorny liet – bijna een eeuw later –
de laryngaaltheorie nog terzijde in zijn boek, en verwijst in de Vorrede (deel
II: pp. 1-8) naar de levendige discussie erover, alsmede naar de twijfel die dan
nog bij veel onderzoekers leeft over de precieze reikwijdte en de gevolgen
ervan. Hij citeerde onder andere Pisani, die Pokorny’s keuze toejuichte, en
meende dat het werk ‘zonder laryngalen’ van een universelere en langere
bruikbaarheid verzekerd zou zijn (op p. 5). Sinds de jaren ’60 wordt de laryngaaltheorie echter in toenemende mate tot de canon van de indogermanistiek
gerekend. De dissertatie van Beekes uit 1969 behandelt voor het eerst syste41

matisch de interpretatie van een zo belangrijk corpus als het Griekse in het
licht van deze theorie. Tot de gevolgen van de theorie behoren onder andere
een geheel nieuwe interpretatie van de Indo-europese ablautpatronen en het
niet langer aannemen van een foneem korte en lange */a/. Belangrijk is het inzicht dat de laryngalen geen onnodige abstractie of diepe interne reconstructie
binnen het Proto-Indo-Europees representeren (zoals Pokorny in de Vorrede
op p. 2 nog met Kuryowicz aanneemt). Gezien hun verschillende reflexen
moeten de laryngalen tot in de afzonderlijke talen bewaard zijn gebleven.
Ook leidde eerst een nieuwe interpretatie van de Indo-europese nominale
morfologie tot een zinvolle inbedding van het oude vermoeden, dat het ProtoIndo-Europees een ergatieftaal geweest zou zijn; de eerste aanzetten tot deze
theorie stammen evenwel uit het eerste decennium van onze eeuw (cf. Beekes
1986: 108). Onderbouwing, ten slotte, van de interpretatie van het Proto-IndoEuropees als toontaal, een idee van Dybo, is o.a. te vinden in het proefschrift
van Lubotsky uit 1987.
Een aantal van de bovengeschetste ontwikkelingen was zo ingrijpend, dat dit
zijn weerslag had op de status van Pokorny’s werk: de interpretatie van vele
etyma was in korte tijd volledig verouderd.
Daarnaast zijn er problemen van andere aard. Zo plaatst Pokorny vaak ook
minder zekere gevallen onder een wortel. Binnen de etyma vindt men niet
zelden woorden met behoorlijk verschillende betekenissen die op grond van
hun formele overeenkomst bij elkaar gezet zijn. Soms zelfs zijn slechts schijnbare vormovereenkomsten meegenomen. Een voorbeeld is de wortel *leb- (pp.
655-657) met vele vermeende ablautvormen waaronder *lab-, *lab-, een
genasaliseerde nevenvorm *lembh-, nevenvormen met de slotconsonant *p en,
volgens Pokorny: ‘Viele expressive Bildungen’. Voorbeelden van de onder deze wortel opgevoerde woorden zijn: Gr. lebsrís ‘slangenhuid, bonendop’, Lat.
labor ‘glijden, zinken’, Oudbulgaars slab; ‘zwak’, Nederduits laps, lapp
‘domkop’. Hiertoe zou ook het Oudfriese lippa, Nederlands lip behoren; zie
echter 3.4.
Omgekeerd vinden we soms materiaal dat mogelijk bij elkaar hoort op verschillende plaatsen terug. Een voorbeeld is de vergelijking van Lat. macerare
‘doorweken’, en maceriss ‘lemen muur’ met Lets màkt ‘drukken’ onder een
vermeende wortel *mak- ‘drukken, kneden’ (p. 698). A priori geeft deze vergelijking problemen, aangezien het Lets op een niet-acute, dat wil zeggen
oorspronkelijk lange vocaal wijst. Dit zou dan niets anders kunnen zijn dan
een Pre-Baltische lange a, wat in Indo-Europees perspectief problematisch is.
Het Latijnse woord, dat hierdoor geïsoleerd komt te staan, zou daarentegen
ook met Gr. mássein ‘kneden’ vergeleken kunnen worden. Dit is echter opgenomen onder de wortel maw- ‘kneden, etc.’ (pp. 696-7). Beide reconstructies
zijn overigens als zodanig onmogelijk voor het Proto-Indo-Europees, waarvoor niet langer een foneem korte of lange *a wordt aangenomen, zoals
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hierboven al geconstateerd is. We moeten uitgaan van wortels met een *h2.
Vergelijking van de Griekse vorm met het Latijn levert een wortel *m(e)h2kop. Een complicatie van een geheel andere orde is, dat de Keltische vormen
die Pokorny onder *maw- noemt, zoals Bretons meza ‘kneden’, zeker van dit
complex gescheiden moeten worden, omdat ze wijzen op *mad- (Schrijver
1995: 317-8).
Uit bovenstaande overwegingen moge blijken dat een aanpassen of zelfs
herschrijven van Pokorny inmiddels opportuun geworden is. In Leiden is de
sectie indogermanistiek van de vakgroep Vergelijkende Taalwetenschappen
daarom sinds enkele jaren in toenemende mate het onderzoek aan het sturen in
de richting van een nieuwe ‘Pokorny’, een ‘up-to-date’ versie van een IndoEuropees woordenboek.
Als eerste stap is etymologisch onderzoek opgezet of gesteund naar vooral
de wat minder toegankelijke talen waarvoor de deskundigheid voorhanden
was: de IJslandse germanist en Tocharoloog Jörundur Hilmarsson heeft aan
het Tochaars gewerkt. Helaas moest het werk onvoltooid blijven door zijn tragisch overlijden. Zijn Leidse dissertatie uit 1986 bevat overigens ook een
schat aan etymologische informatie. Bardhyl Demiraj van de universiteit van
Tiranë heeft tijdens zijn verblijf in Leiden de complete Indo-europese erfenis
in het Albanees beschreven. Dit materiaal wordt nu voor uitgave bewerkt en
verschijnt naar verwachting medio 1997. De dissertatie van Schrijver over het
Latijn (1991) bevat een grote hoeveelheid etymologieën. Deze onderzoeker
werkt tevens aan een etymologisch woordenboek van het Brits-Keltisch.
2. Een Oudfries etymologisch woordenboek
Sinds 1994 wordt tevens een etymologische database van het Oudfries samengesteld (Boutkan in voorb. 1). Tot nu toe is er van deze taal, zoals trouwens
ook van het moderne Fries, geen etymologisch woordenboek beschikbaar, hetgeen een onwenselijke lacune genoemd mag worden (vergelijk ook Van der
Veen 1993). Het werk aan het Pokorny-project levert nu echter als bijproduct
een rudimentair etymologisch woordenboek van het Oudfries op.
2.1 Preliminaria
De eerste stap in dit project was de beantwoording van twee preliminaire vragen:
(1) Wat lijkt een zinvolle voorlopige beperking van de te behandelen lemmata? Vooralsnog is één redacteur voor drie jaar beschikbaar.
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(2) Welke opbouw krijgen de lemmata en welke informatie wordt op welke
wijze opgenomen?
Ad (1). Uitgaan van bestaande verzamelingen leek niet opportuun: de woordenboeken van Von Richthofen (1840) en Holthausen/Hofmann (1985), zo
men wil ook Köbler (1983), bestrijken maar een willekeurig deel van het Oudfries – deze woordenboeken zijn overigens ook nog steeds te uitgebreid. Behandeling van het Oudfriese materiaal dat Pokorny noemt is evenmin te verdedigen. Vooralsnog lijkt Pokorny’s keuze om in het ene geval wel en in het
andere geval niet een Oudfriese cognaat te citeren volkomen willekeurig.
De beste keuze leek die van de behandeling van het woordmateriaal van één
redelijk maar niet te uitgebreid handschrift. Gekozen is voor de eerste
Riustringer Codex (R1), wellicht het meest klassieke, taalkundig gezien het
meest archaïsche Oudfriese handschrift. De codex heeft een behoorlijk diverse
inhoud, maar bevat wel weer een aantal van de klassieke items zoals de
Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten. In ieder geval is de codex
uitgebreid genoeg om een basiswoordenschat te leveren zonder te veel lacunes.
Ten slotte is er een uitstekende uitgave van deze tekst beschikbaar met een
compleet glossarium; het te behandelen materiaal is zo optimaal toegankelijk
(Buma 1961).
Uiteraard is er slechts sprake van een ‘kerncorpus’. Uiteindelijk moet het
materiaal uit andere Oudfriese handschriften en andere documenten worden
toegevoegd.
Ad (2) Gekozen is voor het maken van een database met strak geformaliseerde lemmata. De lemmata zijn zoveel mogelijk volgens een vast stramien
opgebouwd en op een aantal vaste plekken binnen het kader wordt informatie
gegeven en behandeld voor het Pokorny-project èn een eventueel Oudfries
etymologisch woordenboek relevant is. Behalve overzichtelijkheid biedt deze
aanpak ook technische voordelen bij de verdere verwerking van het materiaal
voor de uiteindelijke Indo-europese database.
2.2 Typen lemmata
Het materiaal noopte tot het, ook in formeel opzicht, onderscheiden van vier
soorten lemmata. Deze zijn:
(1) woorden met interpretatieproblemen (zie 3.1);
(2) leenwoorden (zie 3.2);
(3) erfwoorden (zie 3.3);
(4) substraatwoorden (zie 3.4).
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2.3 Overeenkomsten
Evenwel, het eerste deel van elk lemma is formeel identiek, ongeacht de categorie. Het gaat hier om de synchrone interpretatie van de vorm alsmede haar
geschiedenis, en om problemen binnen het Oudfries. Dit alles leidt tot een
Proto-Friese reconstructie. Alle lemmata hebben daarom een uniform kopje en
eerste deel. Geschematiseerd ziet dat er zo uit:
-

lemmanaam ‘betekenis’ – woordsoort, geslacht – etymologisch label;
(eventuele preliminaire opmerkingen);
nevenvormen binnen het Oudfries;
Proto-Friese reconstructie.

Lemmanaam, betekenis, woordsoort en geslacht zijn gegeven in het glossarium van Buma (1961: 158-270), en geven meestal geen aanleiding tot problemen.
Het etymologische label kan zijn: LW (leenwoord), Gmc. (alleen verwanten
in [een deel van] het Germaans) of PIE (erfwoord met verwanten buiten het
Germaans). Meestal omvat Gmc. de substraatwoorden, PIE de Indo-europese
erfwoorden. Twijfelgevallen kunnen met een vraagteken achter het label worden aangegeven. Men moet hier trouwens opletten: woorden met het label
Gmc. kunnen dus substraatwoorden zijn, die wél parallellen buiten het Germaans hebben, zoals in het geval lippa in het Latijn (3.4), maar als Gmc. gelabeld zijn omdat deze overeenkomsten niet op een historische taalverwantschap berusten.
Op deze eerste regel kunnen opmerkingen volgen over de distributie binnen
R 1 of kan andere relevante preliminaire informatie worden gegeven, bijvoorbeeld bijzondere syntagmata waarin het woord optreedt. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij bli, kona en absl, zie 3.1.
Hierop volgen steeds de nevenvormen binnen het Oudfries. Dit is een
enigszins problematisch item: volledigheid is hier onmogelijk om twee redenen:
(1) Zoals hierboven al geconstateerd is, dekken de synchrone woordenboeken niet het hele Oudfriese materiaal.
(2) Het alternatief, het nalopen van alle glossaria op de uitgegeven teksten,
is tijdrovend en dan nog steeds arbitrair: lang niet alle bronnen zijn met
een glossarium uitgegeven, vooral niet de Westerlauwerse. De oorkonden
zijn lexicologisch eveneens ontoegankelijk.
Aan de andere kant komt men door naspeuringen in woordenboeken en taalkundige handboeken de belangrijkste gevallen wel op het spoor. Een voorbeeld is de beruchte variatie gunga ~ unga:
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gunga ‘go’ – str.vb. VII – PIE
OFris. also unga
This by-form has been unclear and can hardly be attributed to the confusion
with ongan > *onga (Aofr. 215). Probably we are dealing with a direct
descendant of PIE *h2n k- > PGmc. *ung- [POK 316], cf. also s.v. ganse.
¶P-Fris. *gunga
etc.
Het eigenlijke doel van dit onderdeel van het lemma is de reconstructie van
een Proto-Friese vorm. Een bijkomend voordeel is het archaïsche karakter van
de taal van juist de Eerste Riustringer Codex: vaak bevat de behandelde
woordvorm zelf al voldoende of althans de meeste informatie voor deze reconstructie. Soms is trouwens de reconstructie van Proto-Friese varianten noodzakelijk, zoals in het geval van schijnbare varianten die in feite concurrerende
formaties zijn, of zoals in het geval kuic (3.3.1), waar we een a-umlautvariant
quek vinden die blijkbaar in het Proto-Fries nog naast kuic bestond.
Alle lemmata hebben verder gemeen, dat ze op het eind literatuurverwijzingen kunnen bevatten, vaak in de vorm van verwijzingen naar handboeken
op een bepaald gebied, vergelijk bijvoorbeeld de verwijzing naar een artikel
van Lendinara in het lemma lippa (3.4). Een ander voorbeeld: bij sterke werkwoorden zal steeds verwezen worden naar de plaats waar Seebold (1970) het
betreffende etymon behandelt, zie bijvoorbeeld 3.3.1 onder brsda. Ook volgen
eventuele interne verwijzingen naar verwante lemmata, zie bijvoorbeeld 2. ain 3.3.2 sub (1).
3. Voorbeeldlemmata
Na de P-Friese reconstructie, dat wil zeggen het in 2.3 behandelde uniforme
eerste deel, gaan de vier typen lemmata afwijken. Ik zal deze kort bespreken
en illustreren.
3.1 Woorden met interpretatieproblemen
Deze categorie staat enigszins apart en is in feite een restcategorie. Hieronder
vat ik het materiaal samen dat al grote problemen geeft, vóórdat men aan de
discussie omtrent de herkomst, d.w.z. de etymologie, toekomt. Het Oudfries
kent bijvoorbeeld een aantal woorden waarvan de betekenis en dus de etymologie onduidelijk is. Een voorbeeld is de bekende Rüstringer valuta-term kona:
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kona ‘??’ – ?? – ??
Only attested in R1,2,4 as a complement to skilling, viz. in Gp skillinga cona
and Dp skillingon conon, which forms suggest that the word could be inflected for case.
Suggestions (after Buma s.v., Gerbenzon 1982: 270-1 fn. 11 + reff.):
(1) [Jaekel] c©na < *colna, i.e. NL Cologne. The required assimilation is
not attested in the actual NP Kolne, q.v.
(2) [Siebs] cona < Lat. cuneus ‘stamp’, i.e. ‘coined’; possible, but the use of
coined money remains restricted to the Carolingian era, and restarts only
after 1266 (Gerbenzon loc. cit.).
(3) [Van Helten] < elliptic pallia cana ‘white pieces of sheet’ (once in the
Traditiones Fuldenses); but why would pallia be left out and cana be
borrowed as cona?
(4) [Gerbenzon, accepted by Hofstra 1984] < Russ. kuna, MLG kunne,
Swed. cunas, kunen ‘skin of a marter’; possible, because skins were
used as a currency standard in N-E Europe and those of marters were
very valuable.
(5) [Hammerich] ‘female slave’, cf. Danish kone, etc. < PGmc. *kun© < PIE
*gwenh2, Gs *gwneh2s (Gr. guns´ , Goth. qino ‘woman’, etc.); improbable
as there is no evidence for slaves, even hardly for serfs in 12th, 13th
century Riustringalond.
The fourth explanation is most probable. It has a parallel in Finnish raha
‘money’ < ‘skin’ (cf. also Hofstra 1984: 40-1), but also in the use of such
standards as the wedmerk, reilmerk and leinmerk (q.v.).
Soms blijft men nog eerder steken, d.w.z. op het niveau van de filologische interpretatie, vergelijk bli, waar de lezing van het woord al aanleiding tot discussie geeft:
? bli ‘good’ – adj.
In: ...alsa bli, sa... (XV,19) which Buma s.v. interprets as ‘...of the same
value as...; ...in the same state as...’.
The interpretation of this form has been disputed. Van Helten (1907: 55-6)
corrects bli to bi like god after the MLG parallel passage that reads bi lyke
guedt. Richt. s.v. refers to blide ‘happy’ (Goth. bleiþs, OE blþe, MLG blde,
MDu. blide etc.). This is etymologically correct, but the assumption that bl is
a by-form of this word would not be obvious from a formal (we would not
expect loss of –d-) nor from a semantical point of view. I think that we are
dealing with an adjective *bliwa- beside the substantive OFris. bl ‘colour of
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the face’ (Richt. quotes a by-form *blie ‘colour’, which does not exist, cf.
Van Helten 1907: 56), cf. OE blso(h), blo(h) ‘colour, form, appearance’,
OS,ODu. bl, MDu. blie, blye ‘colour’. North Frisian retains blei, blai, bläi
‘colour of the face’ (Faltings 1996: 96-7). As to the adjective, cf. OS so bli
‘ita coloratus’ (Richt. 653 s.v. bli). This is usually compared with Goth.
bleiþs etc. (see above) and with ‘lead, plumbum’ in ON blý, OHG blo, OS,
MHG bl (also ‘colour’), MLG, MDu. bl to a putative root PIE *bhleiH‘shine’, cf. Lith. blývas ‘lilac’, but there are no cognates outside Germanic
and Balto-Slavic (POK 155, also 156 s.v. bhlsi-,bl, 157 s.v. bleiq-).
-Aofr. 77.]


Alle lemmata in deze categorie vereisen in ieder geval een uitputtende behandeling van de precieze problemen en voorgestelde oplossingen. Indien de initiële problemen overwonnen kunnen worden, doordat een keus uit de mogelijke interpretaties voor de hand ligt, kan het woord desgewenst verder als
leenwoord, erfwoord of substraatwoord, d.w.z. als behorend tot een van de
andere categorieën, behandeld worden. Een voorbeeld hiervan is absl:
abel ‘tumor vulneris; swollen scar of a wound’ – subst. m. – PIE
Always in the formula: abel and inseptha (V 21, 34[As], 123) ‘erhöhte und
vertiefte Narbe’ (Munske 1973: 141).
OFris. also apel, abeil
The form apel must be a scribal error (Richt. loc.cit.: ‘...entstellt und nicht
mehr etymologisch verstanden.’). The by-form abeil shows the frequent interchange <s> ~ <ei>, cf. also breid ~ brsd ‘bride’, etc. (Holthausen 1924: 463;
after Heinertz = contra Van Helten who equates beil and NHG Bügel).
I found three etymologies, which all start from compounds of a- and bsl
‘bump’ (cf. s.v. bsl); the crux is the identification of the meaning of a-:
(1) above 6. a- (e.g. Buma 158)
(2) Richt. 586 s.v. assumes a-bel ‘(lit.) Wasser-Beule’ = ‘Eiter-Beule’
(‘pus-bump’), i.e. a compound with 1. a- (contra Van Helten 1907: 5)
(3) Oosterhout (1969: 94,96) starts from 3. a-, assuming a meaning ‘bliuwende bult’ = ‘remaining bump’.
I feel most sympathetic toward the last explanation as the semantics fits well
the kind of bump that is meant in the text, viz. a visible, remaining scar.
¶P-Fris. *absl
cf. also sub 1., 3., 6. a-, –bsl, inseptha.
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3.2 Leenwoorden
Er zijn enkele inventariseringen van de Oudfriese leenwoorden. Een ouder
overzicht is Holthausen (1921: 34-39). Een recente studie is die van Wollmann uit 1990. Ik heb een volledige woordindex op dit uitgebreide artikel
gemaakt, en vermeld bij elk leenwoord òf, en zo ja, wáár het bij Wollmann
behandeld wordt.
Wat betreft de opbouw: na de Proto-Friese reconstructie geef ik de herkomst
van een woord, voorzien van eventueel commentaar. Ter illustratie van de
verspreiding van een leenwoord heb ik ook steeds aangegeven waar het nog
meer voorkomt binnen het Germaans. Een uitgebreid voorbeeld is abbit:
abbit, *abbet ‘abbot’ – subst. m. – LW
recorded twice in Ns abbit (I,109 for **abbet, cf. Van Helten 1906: 174,
fn.1), Ds abbete (XVII,5).
OFris. also ebbete, abba, abbet, awete
OFris. ebbete < *abbste shows regular fronting of the stem vowel before *-s(Van Helten 1906: 173). This reconstructed form can regularly be derived
from *abbate (loc. cit. fn. 2). This would imply that borrowing preceded the
fronting *-a-> *-s- (i.e. under half-stress). The form containing e- being
regular, abbit must have its a- after abba, where no fronting is to be expected
(Van Helten 1906: 172, Steller 10, Campbell 1939: 94-5). The vowel a may
also have been retained since we are dealing with a loan word used by the
‘learned’ (Wollmann 533, fn. 83).
The alternative explanation of a- from a contamination of P-Fris. *abbut
and *ebbit is improbable (thus Aofr. 1 under reference to Paul 1879: 227),
since the occurrence of –ud in the second syllable is restricted to OE (see
below). There is no reason to assume *-ut in OFris., since it cannot represent
an inherited ablaut form (e.g. *-ud- < As *-ad-uN, cf. Van Helten 1891 sub
III) given both the late date of borrowing (when the ablauting dental stems
probably were no longer a productive category anymore) and the lack of
ablaut in the Latin source word abbas,-atis.
¶P-Fris. *ebbit
ON abbáti, abbati ( OE, cf. De Vries 1977 s.v. ábóti) OE abbud,-od,-ad,
OHG abbat, MHG ab(b)et, abt, MLG abbet, abt, MDu. abbet, abd, abt
De Vries labels the ON by-form ábóti as ‘ws. volksetym. umdeutung als
"sitten-verbesserer"’. However, Andrea De Leeuw van Weenen informs me
that the oldest Norwegian MSS have abbote, whereas the conjecture to abbáti
is based on an unmotivated proposal by Sophus Bugge.
The WGm cognate forms suggest a source form containing -d(-), viz. Rom.
abbade (post-Roman era: V/VIth century) < Lat. As abbatem (Ns abbas) 
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Gr. ábbas  Aram. abba ‘father’.
- Buma 1969 s.v. abt
- Holthausen list s.v. abba
- Wollmann 533 fn 83 as to abba.

3.3 Erfwoorden
De opbouw is weer anders bij de erfwoorden, dat wil zeggen: de woorden met
een Indo-europese etymologie.
3.3.1 Voorbeelden
Twee voorbeelden van erfwoorden zijn:
kuic ‘cattle’ – subst.n. – PIE
OFris. also quik, quek
The by-form quik (q.v.) is merely orthographical. The form quek shows
e-vocalism that probably reflects a-Umlaut of *i given the fact that it appears
in the other NWGm. dialects as well (with the expected prevalence in HG as
against NGmc and Ingveonic).
¶P-Fris. *kwik, *kwek
(= subst. adj., cf.) ON kvikr, kykr, OE cwic(u), cucu, OS quik, OHG queh,
quek, quec, MHG quec, kec, kec, MLGo quek, quikeindnoot, ODu. quic, MDu.
quic, quec ‘alive’, as in MHG quec ‘living animal’, MLGo quek, quik, MDu.
quic, quec ‘cattle’ (cf. also ODu. quicca fs ‘animalia’), cf. also
*kwiwaGoth. qius, As qiwana ‘alive’.
¶PGmc. *kwik(w)a¶PIE *gwh3ig(w)o- [POK 467-9]
Skt. jvá-, Lat. vvus, Lith. gývas ‘alive, living’ all correspond with Goth. qius
< *kwiwa- < *gwih3-uó- with shortening under Dybo’s Law (in pretonic
position before resonants) in Gothic.
The NWGmc. forms have been considered problematic in several respects.
The reconstruction of the velar is unclear: either *g (> *k) or *gw (> *kw). It
has been pointed out that only the labialized form can account for such
geminated forms as ODu. quicca, Mod. HG keck (De Vries s.v. kwik 3). The
reconstruction of *gw has furthermore given rise to speculations about the
possibility of a reduplicated form *gwi-gwo- vel sim. (reff. in Lehmann s.v.
qius).
A second problem is the absence of length of the root vowel: *gwh3i-g(w)ó50

would have yielded *gwih3-g(w)ó- with regular laryngeal metathesis, which
would have become *gwg(w)ó- (> PGmc. **k wk (w)a-) with no possibility for
secondary reduction of the long vowel (note that Dybo’s Law operated only
before resonants).
The solution to these problems appears to be that the laryngeal developed
into a glottal stop, which, in its turn, yielded a velar before *w in the
NWGmc. forms, hence *gwHiw-> *gwiHw- (laryngeal metathesis) > *gwi’w- >
*kwikw- (oralization of the glottal stop), cf. also OE haccian ‘hack’ <
*kaHw- beside hsawan ‘hew’ < *kHaw-, etc. (Kortlandt 1988c: 356, with
further examples and reff.).
- Lendinara 307
Cf. also sub quik

breda ‘roast [burn alive]’ – str.vb. VII – PIE
¶P-Fris. *brsda
ON bráþna, bræþa ‘(intr.) melt’, OE brædan, OS bradan, OHG bratan,
MHG braten, MLG braden, MDu. braden ‘roast’ [On problematic Crimean
Goth. breen ‘id.’, cf. Lehmann s.v.], cf. also
*brs1þON bráþ ‘pitch’, bráþr ‘sudden, hot-tempered’, also OE
bræ þ ‘vapour, breath’, OHG bradam ‘heath, vapour, breath’,
MHG bradem ‘vapour’; in view of these forms rather an
original meaning ‘steam, heat’, also cf.
*br©dOE br©d, MHG bruot, MLG br©t ‘brood’ (also MLG
br©¨ ien, br©¨gen ‘boil’)
etc.
¶PGmc. *brs1d¶PIE *bhreh1-t- [POK 133]
Skt. bhuráti < *bhrh1-é-ti ‘moves rapidly, quivers’, Av. barnti
‘when it is
.
stormy’.
Not parallel to Lat. fretus, fretum ‘strait, channel, surging of the sea’ which
must reflect *bhr-eto- without laryngeal, because *bhrH-eto- would have
yielded **faritum (Schrijver 255). Schrijver 252-6 discusses the different root
forms and extensions. Here is an overview of the cognate Gmc. formations:
A. *bhr(e)h1
(1) *bhreh1-t- ‘fry?’ (under discussion here)
Ofris. brsda and cognates;
Pgmc. *brs1þ-, ON bráþ, etc.
Pgmc. *br©d- < *bhroh1-t-, etc.
h
(2) *b rh1-u- ‘whirl, seethe’
‘source’: Goth. brunna, ON brunnr, OS, OHG brunno, OE brunna,
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burna, OFRis. burna < *brun- < *bhrÅn- < *bhruh1n- < *bhrh1-u-n(laryngeal metathesis)
OHG wintes prÅt ‘storm’ < *bhruh1-to- < *bhrh1-u-to- (laryngeal
metathesis)
MHG brÅsen, MDu. brusen ‘bubble’ < *bhruh1-s- < *b hrh1-u-s(laryngeal metathesis)
‘brew’: OE brsowan, OS breuwan, OHG briuwan, OWFris. briouwa
(ON ptc. brugginn) < *breww- < *bhreuh1- (secondary e-grade of a
form with laryngeal metathesis; furthermore with Verschärfung of
*-uh1-), cf. also
‘bread’: ON brauþ, OS br©d, OHG br©t < *bhrouh1-tom
B. *bher(3) *bhr-u- ‘boil’
‘broth’: ON, OE broþ, OHG prod < *bhru-to(4) *bher-mn- ‘barm’
‘barm’: OE beorma (cf. Lat. fermentum?).
Unclear is the assignment of Goth. brinnan, etc. ‘burn’, cf. s.v. barna.
- Lendinara 304
- Seebold 128-9
Op het in 2.3 genoemde, voor alle lemmata universele eerste deel volgt dus
een tweetal nieuwe paragraafjes: de Germaanse en vervolgens de Indo-europese etymologie, de laatste met een verwijzing naar de plaats waar het etymon
in Pokorny behandeld wordt.
Het Germaans als afgesloten subfamilie is relatief goed toegankelijk in de
bekende woordenboeken en de secundaire literatuur. Toch kan ook hier de
tijdnood, gekoppeld aan de enorme hoeveelheid literatuur bij het verzamelen
van materiaal, aanleiding geven tot het laten liggen van problemen, misschien
zelfs het overnemen van fouten (bijvoorbeeld ‘ghostwords’). Men vergelijke in
dit opzicht bijvoorbeeld de opmerking over ON ábóti bij het ‘abt’-lemma onder 3.2. Hier leidden detaillistische naspeuringen tot een nuancering van de
standaardvisie. Zulke naspeuringen zijn niet altijd binnen een redelijk tijdsbestek te realiseren, noch is de noodzaak ertoe altijd te vermoeden: voor een
groot deel moet men op de standaardwerken vertrouwen. Desondanks is het
Germaanse deel relatief bekend en toegankelijk.
De kans tot vernieuwingen binnen de studie van de Germaanse etymologie
ligt naar mijn idee vooral in het volgende, Indo-europese deel. Deze categorie
geeft vooral aanleiding om de vorderingen in de moderne indogermanistiek te
verwerken. In de beoordeling is de laryngaaltheorie natuurlijk gehanteerd,
gezien de totaal nieuwe interpretatie van het vocalisme en de ablaut die er het
gevolg van geweest is (zie uitgebreid de beide voorbeeldlemmata).
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Als ander voorbeeld is de nieuwe kennis over het Balto-Slavische accent –
waar nodig verwerkt – bijvoorbeeld waar de gevallen van de Wet van Winter
(klankwettige vocaalrekking [en acuut accent] vóór stemhebbende, d.w.z. oorspronkelijk gepreglottaliseerde consonanten) of het koppelen van acuut accent
aan een oorspronkelijke laryngaal in de wortel wezenlijk bijdraagt aan de reconstructie. Niet zelden leidt verwerking van deze kennis overigens juist tot
verwerping van een Indo-europese etymologie, zie bijvoorbeeld 3.4 onder
flarde.
Wat betreft de notatie is gekozen voor het praktische uitgangspunt, dat voor
de interpretatie wezenlijke veranderingen ten opzichte van de traditionele
(‘Pokorny’)-notatie worden aangegeven. Daarom worden bijvoorbeeld de
laryngalen als zodanig genoteerd. Aan de andere kant heeft het weinig zin het
traditionele beeld geweld aan te doen, waar dat niet hoeft. Het is niet nodig om
geglottaliseerde consonanten als zodanig te noteren, zolang men zich realiseert
dat de spellingen <b>, <d>, <g>, <gw> corresponderen met iets wat in feite
een geglottaliseerde consonant was, en men rekening houdt met de eventuele
gevolgen hiervan.
3.3.2 Probleemgevallen
Twee complicaties kunnen nog optreden, die leiden tot toevoeging van een
vraagteken aan het etymologische label ‘PIE’:
(1). Soms is er waarschijnlijk sprake van een erfwoord, maar zijn er toch verschillende mogelijkheden voor een Indo-europese etymologie. Een voorbeeld is
het lemma 2. a-:
2. a- ‘law’ – subst. f. – PIE [?]
recorded in a-fte ‘legal’, a-sega, a-siga ‘(lit.) law-sayer’
OFris. also s, swe, swa
I assume an original i-st. *aiw-i- > *awi- > OFris. s, OE æ(w) (Brunner 116).
OFris. a- arose in the non-umlauted oblique case forms, e.g. Ds *aiwai <
*aiwsi (cf. also Steller 14). By-forms swe, swa < *aiwj©n- (Aofr. 24, Steller
22).
¶P-Fris. *a, *s (i-UL)
OE æ (w) ‘law, marriage’, OS so, swa ‘law’, OHG swa, ‘law, marriage’,
MHG swe, s, MLG swe, s, ODu. swa ‘law’, MDu. swe, ee ‘law, marriage’.
¶PGmc. *aiw-i¶No certain IE etymology.
It is difficult to connect the Gmc. forms with Lat. aequus ‘equal, fair’ (cf.
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Walde-Hofmann, especially Ernout-Meillet s.v.; pace De Vries, Franck-Van
Wijk-Van Haeringen s.v. echt 1.).
At first sight, a connection with Skt. yóh ‘hail!’, Av. yaoÓ-da aiti ‘makes
holy’, Lat. iÅs < OLat. ious < *ieuos [s-st.] would seem an attractive alternative; perhaps also Alb. js ‘permission’, cf. Ernout-Meillet s.v. iÅs, p.11, but
the formal complications cannot be overcome. Probably the alleged IndoIranian cognates are actually Gs forms of the word ‘life’, cf. Skt. a yu < Ns
*h2oiu, Gs *h2ie/ous, occurring in these specific phrases (Lubotsky p.c.). PIE
*h2ieuos would yield PGmc. *jawaz, which form shows the wrong vocalism in
the stem; moreover, it would have retained *j-. The assumption of schwebeablaut in *h2e/oiuos > PGmc. *aiwaz >> *aiwez (after the oblique stem
*aiwez-, as in OE, cf. Boutkan 1992: 14) > *aiwiz (joins i-stems) yields the
right result but is ad hoc. Similarly Seebold (1981: 92 [after an idea of Hirt]),
but not in accordance with modern insights as to IE ablaut.
In spite of the current view (Seebold loc. cit., Lendinara 294, Lehmann s.v.
aiws + reff.), the meaning ‘law’ is not to be regarded as a semantic
specialisation of PIE *h2ei-u- ‘long time’ (POK 17-18 ‘Lebenskraft’), as
attested in Goth. aiws ‘time, eternity’, ON ævi, æfi ‘life, age’, OHG swn
‘eternity’, etc.; on this etymon cf. 3. a-. Overlapping meanings in OHG and in
OFris. swelik ‘forever’ beside ewe ‘law’ simply are due to homonymy of two
different words (thus explicitly Franck-Van Wijk-Van Haeringen s.v. echt,
Walde-Hofmann s.v. iÅs). The latter suggest connection with *(h1)ei- ‘go’, cf.
*h1oi-uo- > Skt. éva- ‘Gang, Sitte’ (POK 293-7, esp. 295-6). Although this is
a single correspondence, it seems attractive.
cf. also sub afte, asega


(2). Soms is er twijfel over een Indo-europese oorsprong, bijvoorbeeld omdat
enkele formele details niet kloppen, maar is verwerping van een etymologie te
sterk, bijvoorbeeld bij mar:
mar ‘more’ – adj.; adv. – PIE [?]
OFris. also ma, msr, ms
The forms without -r must represent the original ones, because loss of the (-r
<) WGmc. *-z would not be understandable as an analogical process
(Boutkan 45-6, after Beekes). The -r may have been restored after marra (see
below). The vowels a ~ s represent the different reflexes of *ai in OFris.
(Heinertz 1912: 330).
¶P-Fris. *ma ~ *ms
Goth. mais, ON meir, OE ma, mæ, OS, OHG msr, MHG ms(r), MLG
msr(e), ms, m, MDu. mee(r) ‘more (adv. comp.)’, cf. also
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*maiz-

(adj. comp.) Goth. maiza, ON meiri, OE mara, mæra, OS,
OHG msro, OFris. mara, MDu. mere ‘more’

with analogical
extra suffix:
OHG msriro, msr©ro, MHG msrer, msrre, MLG msr(e)re,
OFris. marra (q.v.), ODu. msrra, MDu. meerre
¶PGmc. *maiz
¶PIE [?] *meh2is [POK 704]
Comparative formation which has a limited geographical distribution and
shows many complications. On Middle Welsh comp. mwy < *meh2²i ©s beside
moe < meh2is (= Gmc. *maiz) ‘more’, cf. Schrijver (1995: 221). Allegedly
cognate Osc. mais ‘more’ may actually reflect *magi²os, as does Lat. maius
(Leumann 1977: 126). Perhaps OPruss. muisieson < *ma-is-i²es- may be
compared here, but this form must represent an innovative formation.
It has furthermore been grouped with a root that is traditionally reconstructed as *ms-, *m©- ‘great’. If one wishes to maintain this comparison
serious problems arise, however. We would have to start from *meh2- > *mabeside *moh2- > *m©-. No ablaut form yields *ms-. Indeed we find OIr. mór,
már, Middle Welsh mawr ‘great’ < *maros < *meh2-ro- beside Gr.
egkhesí-m©ros ‘great at throwing spears, famous for his spear vel sim. [?]’,
which is semantically unclear but might contain the o-grade form *-moh2ros
(cf. also Frisk 440). This entails that the forms that require *ms- would no
longer be comparable. These are semantically close, however, cf. OHG -mar
in names, adj. mari ‘famous’ and verb Goth. merjan ‘proclaim’, ON mæra
‘praise’, etc., as well as such Slavic names as Vladime r;.
I think that we must dissolve *meh2-is- ‘more’ from a root *meh1- (> *ms-;
o-grade *moh1- > *m©-) ‘great’ with possible later contaminations.
Cf. also sub marra

3.4 Substraatwoorden
Bij de substraatwoorden wijkt natuurlijk ten opzichte van de erfwoordlemmata het laatste deel, het Indo-europese, af. In plaats van een beargumenteerde Indo-europese etymologie of de mogelijkheden daartoe volgt op de
Germaanse etymologie de constatering: ‘No IE etymology’. Daarna volgt de
discussie: poging tot weerlegging van een vermeende Indo-europese
etymologie en/of behandeling van argumenten die pleiten voor een substraatoorsprong. Als deze laatste zijn mogelijk:
(1) Formele kenmerken, bijvoorbeeld: een woord strookt niet met de regels
voor de Indo-europese wortelstructuur, bevat een radicale *a, vertoont
doubletten die niet op Indo-europese wisselingen terug kunnen gaan, etc.
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(2) Beperkte geografische verspreiding, bijvoorbeeld: alleen Germaans en
Baltisch.
(3) De semantiek: in het Germaans bevatten bepaalde semantische velden
om cultuurhistorische redenen veel niet-Indo-europese woorden, zoals de
terminologie van de sociaal-maatschappelijke ordening (landbezit,
huwelijk, delen van het recht, etc.), maar ook anatomie, vergelijk lippa:
lippa ‘lip’ – subst.m. – Gmc.
¶P-Fris. *lippa
OE lippa, MLG lippe, MDu. lippe, leppe, Norwegian lippa ‘lip’, cf. also
*lep-anOSWe. læpi, Norwegian lepe, Danish læbe ‘lip’
*lep-(e)sOHG lefs, MHG lefs(e), Mod. German lefze < *lep-s*lep-uzOHG leffur, OS lepur ‘lip’
*leppan¶PGmc. *lepjan- ~
¶No IE etymology.
A root etymology has been assumed, viz. to *leb- ‘schlaff herabhängen’,
under which POK groups a large amount of evidence that shows a wide
variety in (partly non-compatible) forms and meanings [POK 655-7].
The only direct correspondents are Lat. labia and labra ‘lips’, in which the
problematic, non-laryngeal a may perhaps have arisen between a resonant and
a pre-Lat. media in the ø-rade *lb- (Schrijver 482-3). The word probably
represents a substratum word (note that POK also has his doubts and labels
the possibility with [?] on p. 655).
The geminate of lippa and cognates can either be ascribed to a jod-formation
or to a peculiarity of the substratum language (in that case probably Kuiper’s
category A2, which shows consonantal variation in root-final position, cf.
Kuiper 1995: 69ff.).
- Lendinara 293.
Op de categorieën van Kuiper waarnaar aan het eind van het lemma verwezen
wordt, kom ik direct terug. Hoewel een substraatherkomst van een benaming
van een lichaamsdeel als ‘lip’ op het eerste gezicht twijfelachtig overkomt,
bevat mijn corpus tot nu toe ook ‘baard’ (OFris. berd), ‘snor’ (kenep, zie beneden), ‘hoofd’ (haued, Lat. caput, etc.) en ‘kraakbeen’ (gristel), alle substraatwoorden: onder andere taboevoorschriften leiden vaak tot ontlening.
Een voorbeeld van een woord dat aan alle drie bovengenoemde kenmerken
voldoet is flarde: het heeft een verdachte vorm, een zeer beperkte verspreiding
en behoort, eveneens, tot de anatomie:
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flarde ‘lobe (of a lung)’ – subst f. – Gmc.
¶P-Fris. *flardi
MLG° vlarre, vlerre ‘large, shapeless wound’, Mod. LG flarde, flarre, flirre,
East Frisian flarre, flár ‘large, flat object’, Mod. Fris. flarde ‘rag’, (Fris. )
Mod. Dutch flard ‘rag; fig.: incomplete part (of a story)’.
¶P-(dial.) Ingv. *flarde
This form (< *flazd©) may contain *flaz-, i.e. a Verner variant of ON flasa
‘thin slice, splinter, shiver’ (+ Mod. cognates), which seems to fit rather well
from a semantical point of view.
¶No IE etymology.
POK 834 suggests a comparison of ON flasa with Lith. plãskanos
‘dandruff’. Interestingly, he does not mention the *flazd-forms. The ON-Lith.
comparison may be correct, but we must reconstruct *plos-/*plas- given Lith.
circumflex ã and Gmc. a.
Therefore, the root cannot further be connected with the root POK *plsḱ-,
*plḱ-/*plsiḱ-, *plḱ- [POK 835], which must contain a laryngeal, cf. Lith.
plq́' šti ‘tear’, ON flá, OE flsan ‘skin, strip’ < *pleHḱ-. Obviously, influence of
this root led to the folk-etymology in Lith. pléiskanos ‘dandruff’. We appear
to be dealing with a common Gmc.-Baltic substratum word.
Net als bij de erfwoorden ligt hier naar mijn idee ook weer een kans om wezenlijk nieuwe inzichten te verwerken (zie ook Boutkan 1996: 1). In de indogermanistiek is de studie van substraten als tegenhanger van erfwoorden lange
tijd gemarginaliseerd. De oorzaak hiervan is wellicht het gebrek aan formele
criteria om te komen tot een nadere classificatie en discussie, volgend op de
constatering dat een woord tot een substraat behoort. Geleerden als Kuhn
(bijvoorbeeld 1961), Gysseling (bijvoorbeeld 1987), Vennemann (bijvoorbeeld 1994, 1995) en anderen hebben in de laatste decennia echter veel studie
op dit gebied verricht. In een recent artikel (1985) onderscheidt de Leidse
indoloog en indogermanist Kuiper, op basis van het voorkomen van een
vocaal *a in de wortel, drie categorieën substraatwoorden in het Germaans:
A1 , A 2 en A 3. Belangrijk is dat hij dit doet op grond van formele, dat wil zeggen fonologische en morfologische kenmerken van de betreffende etyma. A1 is
een Europese laag waartoe mogelijk have ‘bezit’ en habba ‘hebben’ behoren:
have ‘possessions, property, especially: movables’ – subst.f. – Gmc.
OFris. also heve
This mutated form is explained from a different formation *hawni- (Aofr.
156), cf. MHG hebe ‘id.’.
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¶P-Fris. *havi
OHG haba, MHG habe, MLG have, MDu. have, cf. also
*habs (-©)
Goth. haban, ON hafa, OHG habsn, MHG habsn, han,
MLG haven, ODu. hebon, MDu. haven;
*habjanaOS hebbian, OE habban, MLG hebben, habben, heffen,
haffen, OFris. hebba (q.v.), habba, MDu. (h)ebben ‘have’
etc.
¶PGmc. *hab©
¶No IE etymology.
The semantic similarity with Lat. habsre ‘have’ is striking, but this form
suggests a PIE reconstruction *ghabh-, possibly < *ghh1bh- (Schrijver 92-3; cf.
also OIr. gaibid ‘take, seize’, etc., POK 407-9) and cannot be compared with
Gmc. *hab-, possibly < *kh2p-. From a formal point of view, on the other
hand, a comparison with Lat. capi© ‘seize’, Gr. kápt© ‘seize eagerly’ < *kh2pis obvious (POK 527-8), but we have to assume a semantic shift towards
‘have’ in Gmc. As a solution to this problem, a contamination of *ghh1bh- and
*kh2p- was assumed by Collitz and taken over by subsequent scholars
(general reff. to the discussion in Feist, Lehmann s.v. haban, De Vries s.v.
hebben).
I think that it is an attractive assumption that European *ghabh- ‘take, bring,
keep’ and *kap- ‘take’ represent two variants of a single substratum etymon
(Seebold 219):
*ghabh- in:
Lat. habsre ‘have’, OIr. gaibid ‘take, seize’, Lith. gabénti
‘transport’;
+
Gmc. *geb- in: Goth. giban, ON gefa, OE giefan, OS geban,
OHG geban, MHG geben, MLG gsven, OFris. jeva (q.v.),
ODu. gevan, MDu. geven ‘give’, cf. s.vv. jeft, jeva, jeve
*kap- in:
Lat. capi© ‘seize’, Gr. kápt© ‘seize eagerly’, Gmc.
*hab- ‘have’
The semantic difference between ‘have’ and ‘take’ may have been expressed
by the use of the suffix *-eh1-, cf. Lat. habsre < *ghabh-eh1-i²e/o-, Goth.
haban < *kap-eh1-i²e/o- as against the other forms such as OIr. gaibid <
*ghabh-i-ti, Gr. kápt© < *kap-i-ti; the consonantal variation in *kap- ~ *ghabhreminds one of that in the substratum word Lat. caper ‘buck’, Gr. kápros
‘wild boar’, OIr. caera ‘sheep’, ON hafr ‘buck’ < *kap-ro- ~ OIr. gabor,
Gaul. Gabro- ‘buck’ < *ghabh- (both observations of Schrijver p.c.).
As to PGmc. *geb- ‘give’ belonging to this root, cf. Seebold 219: ‘... Die
Bedeutungen "nehmen" und "geben" treten öfters im gleichen Wort auf ...’. To
this root also belongs Gmc. ‘lift’ (< ‘take’): Goth. hafjan, ON hefja, OS
heffian, OHG heffen, MLG heffen, MDu. heffen; OE hebban, OS hebbian,
OHG hevan, MHG heben, heven, MLG hsven, OFris. heva, ODu. hevon,
MDu. heven.
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We seem to be dealing with a European substratum word, perhaps
belonging to Kuiper’s category A1 (1995).
Cf. also sub geve, hebba, hef, heftnese, jeft, jeva, jeve.
Kenmerken van deze laag A1 zouden zijn:
(1) een beperkte distributie van de betreffende etyma: zij komen alleen voor
in de talen van de Europese groep (inclusief Grieks).
(2) de afwezigheid van ongeaspireerde stemhebbende occlusieven.
(3) de beperking dat in antevocalische positie alleen stemhebbende geaspireerde occlusieven kunnen optreden.
Op de derde restrictie moet dan wel worden aangemerkt, dat er blijkbaar een
onbegrepen variatie met de stemloze consonanten mogelijk is: *ghabh- ~
*kap-.
In een Leidse doctoraalscriptie (Carolien Linschoten: Substraatwoorden in
het Duits, doctoraalscriptie, Leiden 1995) is verder betoogd dat hieraan misschien nog andere kenmerken moeten worden toegevoegd, zoals de on-Indoeuropese ablaut *ai ~ a, die vaak voorkomt in Germano-Keltische woorden,
zoals Gallisch a-laud-a ~ Germaans *ø-laiwaz-ik- ‘leeuwerik’; Germaans
*bais-a- ‘mannetjesvarken’ (NL beer) ~ Proto-Brits *bas-yo- in Welsh
baedd, Cornish bath ‘ever, beer’.
A2 is een laag met een groot aantal typische, fonologische kenmerken,
namelijk:
(1) voornamelijk i-, a-, u-vocalisme;
(2) de initiële clusters kn- en kl-;
(3) frequente prenasalisatie, waardoor wortelvarianten ontstaan als
Oudnoors klif ‘klip, steilte’ < *klib- naast kleppr ‘steenklomp’ <
*klimp-; in het Indo-europees bestond alleen een nasaalinfix in
werkwoorden;
(4) consonantwisselingen op het eind van de wortel, waardoor eveneens
wortelvarianten ontstaan, bijvoorbeeld kreeft < *krab-it- naast krab,
Middelnederlands crabbe < *krabb-.
Aan de kenmerken die Kuiper noemt, kan ook het frequente optreden van
disyllabische stammen met in Indo-europese woorden ongebruikelijke ablautpatronen worden toegevoegd (Boutkan in voorb. 2). Voorzover ik kan vaststellen hebben de A2-woorden een beperkter verspreidingsgebied dan de
A1 -etyma, namelijk vooral Germaans, met eventuele parallellen in ItaloKeltisch en/of Balto-Slavisch. Een voorbeeld van een A2-woord met veel van
de kenmerken is kenep:
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kenep ‘moustache’ – subst.m. – Gmc.
OFris. also kanep, knep
The vocalism in the stem reflects ‘partial umlaut’ (Van Helten 1906: 175ff,
Steller 9, Holt./Hofm. IX). According to an unexplained process, the stem
vowel was syncopated in knep.
¶P-Fris. *kænip
ON kampr, OE cenep ‘moustache’, cf. also
*knabilON knefill ‘cross-beam, stick, stake, pile’, OHG chnebil,
knebil, MHG knebel ‘moustache’, MLG knsvel ‘twisted tip
of a moustache, small cross-beam’
*knuppilMHG knüppel, knüpfel, MLG knüppel, knopel, knupel,
MDu. knuppel, kneppel ‘stick’
This complex is probably to be connected with ‘boy, young man’ (on
semantics [‘piece of wood’ > ‘boy’], cf. e.g. De Vries s.v. knaap; forms
partly from Kuiper 1995: 70):
*knabOE cnafa ‘boy, male servant’, OHG knabo, MHG knabe
‘young man’
*knabbOHG knappo, MHG knappe, Norw., Swed. dial. knabbe
‘young man’
*knapON knapi  MLG; OE cnapa, MLG knape, OFris. knapa,
ODu. knapo, MDu. cnape, cnaep(t) ‘young man’, Mod. Du.
knaap ‘young man’, knaapje ‘wooden coat-hanger’
*knappOfris. knappa, MDu. cnappe ‘young man’
Furthermore perhaps:
*kan(n)Vb©
MLG° kenneve ‘wooden block around the neck’, MDu.
kennewe ‘sort of wooden collar’, also MDu. caneve ‘cheek’,
perhaps also canefbeen ‘cheek-bone [?]’
¶PGmc. *kanipa¶No IE etymology.
An IE etymology is improbable (cf. also Frank-Van Wijk-Van Haeringen s.v.
knevel) given, the geographical restriction of this word to Gmc. [POK 378-9
s.v. genebh, genobh 2.]. Furthermore the Gmc. stem formation CVCVC
showing unusual ablaut patterns (involving *a; cf. Boutkan forthc. [2]), the
variants with initial kn-, and the variation of root final consonants point to a
substratum word belonging to Kuiper’s layer A2 (Kuiper 1995: 68ff.,
especially 70 on ‘boy’).
Recentelijk is verder duidelijk geworden dat de variatie, veroorzaakt door de
consonantwisselingen sub (4) vaak leidt tot doubletten van wortels bestaande
uit lange vocalen of diftongen plus enkele consonant naast wortels met korte
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vocalen plus geminaat (uitgewerkt in: Carolien Linschoten Substraatwoorden
in het Duits, doctoraalscriptie, Leiden 1995, zie ook Boutkan 1996: 17-18),
vgl. h©d:
hod ‘hat’ – subst.m. – Gmc.
OFris. also hath
This by-form is only found once in E3 (II,38) but must be taken seriously (see
below). It must be interpreted as /hat/.
¶P-Fris. *h©d ~ hat
OE,OS (OFris.) h©d, OHG, MHG huot, MLG h©t, hÉt, MDu. hoet; ON
ho ttr, OE hætt, OFris. hath ‘hat’
¶PGmc. *h©d ~ hatt¶No IE etymology.
The word has been compared with Lat. cassis ‘metal helmet’, which is,
however, labelled as an Etruscan loan by Isidorus (Or. 8.14.1.). Furthermore,
the root structure *k-dh is impossible in PIE. The ablaut combined with
consonant length (i.e. *©C ~ aCC; jod-gemination is impossible given the lack
of i-Umlaut) is also a strange (non-IE) phenomenon, which seems to point to
Kuiper’s substratum layer A2. I see little reason to connect OE heden
‘clothing’, ON hedinn ‘fur coat’ < *hed-an-az (De Vries s.v. hoed).
Cf. also sub h©dere
Een wezenlijk probleem blijft dat het niet altijd mogelijk is een woord aan een
specifieke laag toe te wijzen. Dit is het geval wanneer een evident substraatwoord geen van de distinctieve kenmerken bezit of geen kenmerk dat het
behoren tot een van de groepen uitsluit, zoals:
1. ja ‘confess, recognize, admit’ – str.vb. V – Gmc.
¶P-Fris. *ja
OS gehan ‘state, confess’, OHG jehan, gehan, jehen, MHG jehen, jsn ‘say,
state, admit’, MLG jsn, gsn, ODu. -gian ‘confess’, MDu. gien ‘declare,
confess’; cf. also:
weak 2.
*jeh-©ON já ‘confess, say "yes"’, but hapax strong pp
jáenn
*jeht-©- OFris. jechta (s.v. 1. jechta) ‘confess’
f. *jehtiz
OHG jiht, bi]gicht ‘statement, confession,
praise’, OFris. jecht, -jicht ‘confession’
f. *jeh©
MHG jehe ‘statement’
m. *jeht-anOFris. jechta (s.v. 2. jechta) ‘situation beyond doubt,
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weak 1. *jehtjanaadj. *jeht-h-

confession’
OHG jihten, MHG gihten ‘confess’, MLG gichten,
MDu. gichten, jechten ‘declare’
OHG jihtg, MHG gihtic ‘confessing’, MLG jichtich,
gichtich ‘confessing, obvious’, OFris. jechtich
‘proven, to be paid after a confession’, MDu. gichtich,
yechtich ‘confessing’

etc.
¶PGmc. *jehanaN
¶No IE etymology.
A root PIE *i²ek- [POK 503-4] has been assumed, but the only certain
cognates are found in Italic-Celtic, which suggests a substratum word, cf.
Lat. iocus ‘(word)joke’, Welsh iaith ‘language’ (cf. Schrijver 1995: 106-7).
Skt. ya´ cati ‘ask, beseech’ probably has a long vowel due to a laryngeal:
*i²eHk-, cf. also ya- ‘implore’. This makes a comparison with the above forms
impossible. Toch. B yask- ‘beg’ has a < *H.
- Lendinara 290
- Seebold 286-7
Cf. also sub 1.,2. jechta, jechtich, jechtichlike
Ook kunnen de onduidelijkheden van andere aard zijn, vgl. balu-:
balu- ‘bad, evil’ – adj. – Gmc.
Only attested in compound balumon, q.v.
As to variants, cf. s.v. balumon
¶P-Fris. *baluGoth. balwa-wesei ‘wickedness’, ON bo l ‘misfortune, damage, sin’, also
b o lva ‘curse (verb)’, OE bealu ‘evil, wickedness, misfortune (subst.); evil,
bad (adj.)’, OS balu ‘wickedness, misfortune’, OHG balo ‘destruction’,
"
MHG bal-heit ‘wickedness’, bal-hœric ‘not obedient’, MLG bal-sturich
‘rebellious, recalcitrant’, MDu. bal-dadich ‘bad [lit. doing]’, bal-sturich
‘rebellious, recalcitrant’.
¶PGmc. *balu¶No IE etymology.
OCS bol? ‘sick person’, bole ti ‘be sick’ < *bol- is semantically difficult (cf.
French mal, however). OCorn bal ‘sickness, pestis’, Welsh (a)ballu ‘die’
require a proto-stage *bal-, whereas PIE had no */a/. The Celtic forms are
more likely to belong to the PIE root *gwelH- ‘vex, torment’ (POK 470-1;
also OE cwelan ‘die’, OHG,OS quelan ‘be in pain’): *gwl H- > P-Celtic
*ball-. This is especially probable in the case of OIr at-baill ‘dies’ < ball- <
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*-gwl-nH- where both the formation (nasal-present) and the ablaut (e-grade
forms in the future tense) point to a PIE origin. Interestingly the Celtic forms
in their turn correspond semantically but not formally to the Slavic forms.
Perhaps a north-European substratum word *balu- (?) ‘evil(?)’ may somehow
(folk etymology?) have interfered with the IE word.
A3 is de laag die door Krahe ontdekt is in de pan-Europese hydronymie (1954)
en heeft de grootste verspreiding. Na zijn geniale ontdekking meende Krahe
met een Indo-europees substraat te maken te hebben, en wel het Illyrisch. Inmiddels is duidelijk dat het een evident niet-Indo-europese laag betreft. Vennemann heeft kort geleden de hypothese gelanceerd en onderbouwd dat dit substraat (‘Vaskonisch’) verwant is met het Baskisch (1994). Deze laag is
overigens vooralsnog niet echt relevant voor de lexicoloog. Zij lijkt alleen
namen en geen andere delen van het lexicon te bevatten, hetgeen overigens op
een zeer hoge ouderdom zou wijzen. Vennemann meent evenwel een aantal
lexicale items te hebben gevonden (1995).
Men zij er ten slotte op verdacht, dat het woordenboek van Pokorny een
onverwacht grote hoeveelheid substraatmateriaal bevat: ook etyma die nauwelijks buiten één Indo-europese taal, overigens verdacht vaak het Germaans,
voorkomen zijn vaak toch opgenomen onder een vermeende Indo-europese
wortel. Soms twijfelt Pokorny zelf ook, zoals in het volgende, afsluitende
voorbeeld:
kletsie ‘spear’ – subst.f. – Gmc.
The meaning of the word becomes clear from MLG texts such as ‘... kletze,
dat ein lang spitszen ...’ (Richt. s.v.; also other examples).
¶P-Fris. *kleei
Mod. Swed. klyka, dial. (Finland) klytjo ‘split stick used as an implement for
holding or gripping’, cf. perhaps also
OE clyccan ‘grip’
¶PGmc. [?] *klukj©
¶No IE etymology.
POK 357-8 tentatively starts from a velar extension to a PIE root 1. *gel‘(sich) ballen’, but this yields formal problems because we would expect
*kul-k- rather than *klu-k- < *gl -. Moreover the semantics are not obvious. I
therefore agree with Pokorny’s further statement: ‘... Die folgenden nur germ.
(und kelt.?) Wortgruppen (idg. glew, glow ?) mit ihren expressiven
Verschärfungen und Nasalisierungen machen keinen idg. Eindruck ...’
We can collect evidence in favour of a Gmc.-Celt. stem *klV(n)K- ‘grip,
etc’ from the material that Pokorny subsequently quotes, e.g. OE clingan <
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*kle/ing- ‘cling’, OE be-clencan ‘keep, hold’, OHG klenken ‘bind’ < *klank-,
MHG klinke, MDu. clinke < *klink- ‘door-handle’, OIr. glacaim ‘take’?;
without nasal OE clyccan, etc. This pattern, i.e. a form showing initial *klreflecting prenasalisation and variation in root-final consonants, is in
accordance with Kuiper’s category A2 of substratum words (Kuiper 1995:
68ff.).
- Holthausen 1963 s.v. clyccan

4. Conclusie
Als onderdeel van het zogeheten ‘Pokorny-project’ van de vakgroep Vergelijkende Taalwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden wordt een database met Oudfriese etymologieën samengesteld, vooralsnog gebaseerd op de
woordvoorraad van het handschrift R1. Deze database laat zich licht bewerken
en desgewenst uitbreiden tot een Oudfries etymologisch woordenboek, een
lacune in de Frisistiek. In het artikel zijn de achtergronden van het project
nader toegelicht en zijn de uitgangspunten en werkwijze bij de samenstelling
van de Oudfriese database geschetst. Tevens is een aantal lemmata gepresenteerd ter illustratie van de vier onderscheiden typen, nl. (1) probleemgevallen, (2) leenwoorden, (3) erfwoorden, (4) substraatwoorden.
Met name binnen de laatste twee categorieën ligt een mogelijkheid tot
vooruitgang. Incorporering van de recentste inzichten binnen de indogermanistiek en een systematischer benadering van het substraatmateriaal kunnen
leiden tot de verbetering van gangbare etymologieën.

64

Bibliografie

NB. Waar in de geciteerde lemmata gebruik gemaakt wordt van afkortingen
of anderszins afwijkende verwijzingen, zijn deze in het volgende tussen rechte
haken ([...]) toegevoegd.
Aofr. = Van Helten 1890
Beekes, R.S.P. (1969)
The Development of the Proto-Indo-European Laryngeals in Greek. Diss.
Leiden. ’s-Gravenhage.
id. (1986)
‘De oorsprong van de Indo-europese nominale flectie.’ Lampas 19,
100-114.
id. (1990)
Vergelijkende taalwetenschap. Een inleiding in de vergelijkende Indoeuropese taalwetenschap. Utrecht.
id. (1995)
Comparative Indo-European Linguistics. An Introduction. Amsterdam –
Philadelphia.
Boutkan, D. (1992)
‘Old English -ur/-or in the r- and s-stems.’ North-Western European
Language Evolution 20, 3-26.
id. (1995)
The Germanic ‘Auslautgesetze’. Leiden Studies in Indo-European 4.
Amsterdam – Atlanta [=Boutkan].
id. (1996)
‘Riustring fal, fili and sincfalon.’ Us Wurk 45, 1-21.
id. in voorber. 1
Materials for an Old Frisian Etymological Dictionary. The evidence of R1,
A – M.
id. in voorber. 2
‘On the form of North European substratum words in Germanic.’
[=Boutkan forthc (2)].
Brunner, K. (1965)
Altenglische Grammatik, nach der angelsächsischen Grammatik von
Eduard Sievers. 3rd. ed. Tübingen [=Brunner].
Buma, W.J. [ed.] (1961)
De Eerste Riustringer Codex. Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen 11.
’s-Gravenhage [=Buma].
id. (1969)
65

‘Priuwke fan in Frysk Ofliedkundich Wurdboek.’ Us Wurk 18, 1-52.
Buma, W.J. en Ebel, W. [edd.] (1963)
Das Rüstringer Recht. Altfriesische Rechtsquellen 1. Göttingen – Berlin –
Frankfurt.
Campbell, A. (1939)
‘Some Old Frisian Sound-Changes.’ Transactions of the Philological
Society, 78-107.
Chantraine, P. (1968)
Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Paris.
Ernout, A., Meillet, A. en André, J. (1985)
Dictionnaire étymologique de la langue latine. Herziene ed. J. André. Paris
[=Ernout-Meillet].
Faltings, V.
‘Zur Bildung desubstantivischer Adjektiva mit dem Derivationssuffix
-ed/-et im Friesischen und in verwandten Sprachen.’ Us Wurk 45 (1996),
79-113.
Feist, S. (1939)
Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden [=Feist].
Fokkema, K. [ed.] (1959)
De derde Emsinger codex. Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen 10. ’s-Gravenhage.
Franck, J., Wijk, N. van en Haeringen, C.B. van (1976)
Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. ’s-Gravenhage (orig.
1912) [=Franck-Van Wijk-Van Haeringen].
Frisk, H. (1960-1972)
Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg [=Frisk].
Gerbenzon, P. (1982)
‘Oudfriese handschriftfragmenten in de Koninklijke Bibliotheek te
’s-Gravenhage.’ Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis L, 263-277.
Gysseling, M. (1987)
‘Substratwörter in den germanischen Sprachen.’ North-Western European
Language Evolution 10, 47-62.
Heinertz, O.N. (1912)
‘Friesisches.’ Indogermanische Forschungen 30, 303-338.
Helten, W. van (1890)
Altostfriesische Grammatik. Leeuwarden [=Aofr.].
id. (1891)
‘Grammatisches [I-XII].’ Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur 15, 455-488.
id. (1906)
‘Zum altfriesischen Vokalismus.’ Indogermanische Forschungen 19,
171-201.
66

id. (1907)
Zur Lexicologie des Altostfriesischen. Verhandelingen KNAW, tweede
reeks, 9, afd. Letterk. Amsterdam.
Hilmarsson, J. (1986)
Studies in Tocharian phonology, morphology and etymology. With special
emphasis on the o-vocalism. Diss. Leiden.
Hofstra, T. (1984)
‘"Westgermanische" Lehnwörter im Ostseefinnischen und eine Bemerkung
zur Etymologie von afries. cona’, in: Århammar, N. e.a. (edd.):
Miscellanea Frisica. A new collection of Frisian studies. Assen, 35-45.
Holthausen, F. (1921)
‘Nordfriesischen Studien [waarin: 5. Die fremd- und lehnwörter. A. Im
altfriesischen. p. 34-39 = Holth. list].’ Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur 45, 1-50.
id. (1924)
‘Wortdeutungen.’ Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 48, 458-471.
id. (1963)
Altenglisches etymologisches Wörterbuch. 2de ed. Heidelberg.
Holthausen, F. en Hofmann, D. (1985)
Altfriesisches Wörterbuch. Carl Winter Universitätsverlag. 2de ed.
Heidelberg [=Holt./Hofm.].
Köbler, G. (1983)
Altfriesisch-neuhochdeutsches Wörterbuch. Gießen.
Kortlandt, F. (1988)
‘Vestjysk stød, Icelandic preaspiration, and PIE. glottalic stops’, in:
Languages and Cultures: Studies in honor of Edgar C. Polomé = Trends
in Linguistics. Studies and Monographs 36, 353-357 [=Kortlandt 1988c].
Krahe, H. (1954)
Sprache und Vorzeit. Heidelberg.
Kuhn, H. (1961)
‘Anlautend p im Germanischen.’ Zeitschrift für Mundartforschung 28,
1-31.
Kuiper, F.B.J. (1995)
‘Gothic bagms and Old Icelandic ylgr.’ North-Western European
Language Evolution 25, 63-88.
Lasch, A., Borchling, C. en Cordes, G. (1933-....)
Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Fortgesetzt von G. Cordes.
Hamburg, 1 [A_F/V] (1956); 1.2 [lf.6_7 = Ga _ Hsg] (1933_4); [lf.13_25 =
Hsg _ Pa] (1960_1994).
Lehmann, W.P. (1986)
A Gothic Etymological Dictionary. Leiden [=Lehmann].
67

Lendinara, P. (1990)
‘The survival of Indo-European words in Old Frisian’, in: R. H. Bremmer
jr., G. Van der Meer en O. Vries (edd.): Aspects of Old Frisian Philology =
Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 31/32 – Estrikken 69,
285-310 [=Lendinara].
Leumann, M. (1977)
Lateinische Laut- und Formenlehre. München.
Lubotsky, A. (1987)
Nominal accentuation in Sanskrit and Proto-Indo-European. Diss. Leiden.
Mayrhofer, M. (1986-....)
Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Heidelberg.
Munske, H.H. (1973)
Der germanische Rechtswortschatz im Bereich der Missetaten.
Philologische und sprachgeographische Untersuchungen. I. Die Terminologie der älteren westgermanischen Rechtsquellen. Berlin – New York.
Oosterhout, M. (1969)
‘Aldfrysk a "ivich, lang, duorjend, fêst" yn gearstallingen’, in: Meijering,
H.D. e.a. (edd.): Studia Frisica in memoriam Prof. Dr. K. Fokkema
1898-1967 scripta. Groningen, 88-99.
Paul, H. (1879)
‘Zur Geschichte des germanischen Vokalismus.’ Beiträge zur Geschichte
der deutschen Sprache und Literatur 6, 1-256 (-261).
id. (1887)
‘Nachträgliches zum germanischen vocalismus.’ Beiträge zur Geschichte
der deutschen Sprache und Literatur 12, 548.
Pokorny, J. (1959)
Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 2 dln. Bern – München
[=POK].
Richt. = Von Richthofen (1840)
Richthofen, K. von (1840)
Friesische Rechtsquellen. Göttingen [=Richt.].
Schrijver, P. (1991)
The reflexes of the Proto-Indo-European laryngeals in Latin. Leiden
Studies in Indo-European 2. Amsterdam – Atlanta [=Schrijver].
id. (1995)
Studies in British Celtic historical phonology. Leiden Studies in
Indo-European 5. Amsterdam – Atlanta.
Seebold, E. (1970)
Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch der germanischen starken
Verben. ’s-Gravenhage – Paris [=Seebold].
id. (1981)
Etymologie. Eine Einführung am Beispiel der deutschen Sprache.
68

München.
Steller, W. (1928)
Abriß der altfriesischen Grammatik. Mit Berücksichtigung der Westgermanischen Dialecte des Altenglischen, Altsächsischen und Althochdeutschen. Mit Lesestücken und Wortverzeichnis. Halle [=Steller].
Veen, K.F. van der (1993)
‘Towards an etymological dictionary of West Frisian’, in: Bremmer, R.H.
Jr. en Berg, J. van den (edd.): Current Trends in West Germanic Etymological Lexicography. Proceedings of the symposium held in A’dam 12-13
june 1989. Leiden – New York – Köln, 143-54.
Vennemann, Th. (1994)
‘Linguistic Reconstruction in the Context of European Prehistory.’
Transactions of the Philological Society 92, 215-284.
id. (1995)
‘Etymologische Beziehungen im Alten Europa.’ Der GinkgoBaum: Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa 13, 39-115.
Vries, J. de (1977)
Altnordisches Etymologisches Wörterbuch. 2de ed. Leiden.
id. (1992)
Nederlands Etymologisch Woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen
en woordregisters door F. De Tollenaere. De woordregisters op grond van
excerpten van Maaike Hogenhout-Mulder. 3de ed. Leiden – New York –
Keulen [=De Vries].
Walde, A. en Hofmann, J.B. (1938-1955)
Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg [=Walde-Hofmann].
Wollmann, A. (1990)
‘Zu den frühesten lateinischen Lehnwörtern im Altfriesischen’, in: R. H.
Bremmer jr., G. Van der Meer en O. Vries (edd.): Aspects of Old Frisian
Philology = Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 31/32 –
Estrikken 69, 506-536 [=Wollmann].

Eindnoot
Ik gebruik het label ‘MLGo’ in plaats van ‘MLG’ om Middelnederduits
materiaal aan te geven dat (nog) niet in het vooralsnog incomplete woordenboek van Lasch, Borchling en Cordes (1933-....) staat, maar elders wordt
opgevoerd.
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Vanuit Hollands perspectief: een geschiedenis van de
Friezen
Jeanne Verbij-Schillings (Leiden)

Omstreeks 1400 vertelt een anonieme klerk in zijn Hollandse kroniek dat
graaf Willem I, dankzij het vernuft van Haarlemse burgers, in 1219 de
Egyptische stad Damietta veroveren kon. De Haarlemmers waren de stad
vanaf de rivier genaderd en wisten de verdediging te breken door de
voorsteven van hun schip te versterken met een zaag, waarmee zij de dwarsboom ramden die de doorvaart naar de stadspoort belemmerde.1 Daarmee was
de weg vrij om de stad te veroveren en de zege voor de Hollandse graaf binnen
te halen. De faam van de Haarlemmers was gevestigd, evenwel – naar zich nu
laat aanzien – pas twee eeuwen na dato. Genoemde klerk is namelijk de eerste
in Holland die hiervan weet heeft. Hoe hij aan het verhaal komt, is niet bekend. Wie echter vertrouwd is met de Friese geschiedschrijving, wordt wellicht getroffen door de overeenkomsten met het relaas in de Historia Damiatina (na 1218, vóór 1227) van de kruistochtprediker Olivier van Keulen
(†1227), ook wel bekend als Olivier van Paderborn. Deze spreekt over de inzet van door hem zelf gerecruteerde Friezen.2 Hij had met eigen ogen kunnen
zien, hoe zij de verovering van de kettingtoren van Damietta mogelijk hadden
gemaakt door een belegeringsmachine op twee schepen te bouwen.
Het is een aanlokkelijke hypothese in dit verhaal de bron van de Hollandse
kroniekschrijver te zien. Mogelijk vond hij het verhaal verscholen tussen de
papieren van zijn schrijfkamer of in de Hollandse kanselarij waar hij werkzaam was. De kans is klein dat hij het verhaal van horen zeggen heeft. Zijn
kroniek is vooral een samenstel van schriftelijke bronnen, zo nu en dan onderbroken door een kritisch commentaar. Overigens is het omstreeks 1400 niet
vreemd om hulp van Haarlemmers te veronderstellen, al zou historisch niet
vaststaan dat zij de Hollandse graaf hebben bijgestaan. Hun inzet valt zeker
niet uit te sluiten, wanneer magister Olivier alle bewoners tussen Lauwers en
Rijn als Friezen heeft beschouwd. Want het is de vraag of hij bekend was met
het onderscheid, dat in de Lage Landen tussen Friezen en Hollanders werd
gemaakt. Aanwijzingen daarvoor zijn er pas vanaf 1100.3
Als dank voor de inzet van haar burgers mocht de stad Haarlem voortaan
(op gezag van de keizer en de patriarch van Constantinopel) in haar wapenschild een kruis en een zwaard voeren. Is het toevallig, dat de stad begiftigd
werd met de tekens die de geestelijke en de wereldlijke macht symboliseren?
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Verhalen over hulp en bijstand bij belegeringen getuigen veelal van een bijzondere loyaliteit jegens het heersende gezag.
Elders is er het voorbeeld van een volk dat om die reden vrijdom werd verleend. Zo zouden de Zwaben van keizer Karel de Grote vrijdom hebben verkregen voor de strijdvaardige inzet van hun eerste vorst (Gerold) bij de
belegering van Rome.4 In onze contreien is het meest bekende voorbeeld de
vrijdom die Karel de Grote de Friezen verleende voor hun hulp bij de ontzetting van de paus in Rome. De parallellen spreken voor zich. Het beroep op de
verleende vrijdom was voor beide partijen een doeltreffend wapen om het gezag van territoriale vorsten te verwerpen. Het was een kwestie die door de
Hollandse geschiedschrijvers met kracht bestreden is. Mocht de klerk inderdaad het verhaal van magister Olivier bewust naar zijn hand hebben gezet,
dan moet in de Friese weerspannigheid de verklaring worden gezocht, waarom
hij de Haarlemmers de eer gunde. Hèt leidmotief in zijn kroniek is het gebrek
aan Friese loyaliteit. En op het moment dat hij het verhaal optekent, is de
Friese trouw aan de Hollandse graaf ver te zoeken.
Mogen we ervan uitgaan dat magister Olivier een tamelijk getrouwe weergave van de gebeurtenissen geeft, de ‘Clerc’ heeft zijn verhaal vooral gebaseerd op wat door hem omstreeks 1400 waarschijnlijk werd geacht. Hij riep
daarmee een mythe in het leven die tot op de dag van vandaag in Haarlem
weerklank vindt.5 In deze bijdrage gaat het echter niet om mythe en werkelijkheid van elkaar te scheiden. In wat volgt wordt vooral aandacht gevraagd voor
de ‘verborgen waarheid’ in de stortvloed aan verhalende historische teksten
die zo kenmerkend is voor de Late Middeleeuwen. Zelfs de meest eenvoudige
compilaties blijken zeer ‘informatief’ te zijn. Op het eerste gezicht dienen zij
zich aan als de zoveelste bewerking van overbekende stof, maar bij nader
inzien blijken zij een aardige indruk te geven van wat de bewerker bezighield.
Vooral de vele anekdotes rond een historische kern zijn in dit verband
verhelderend. Zij leggen niet zozeer vast wat zich in werkelijkheid zou hebben
afgespeeld, maar ze verbeelden veeleer een bepaald standpunt, opgehangen
aan een persoon die – afhankelijk van de tijd waarin hij leeft en de streek waar
hij woont – een andere kleur aanneemt. De varianten geven richting aan het
opsporen van de maatschappelijke dynamiek: want de moraal van het verhaal
blijft in de epische en historiografische werken veelal verborgen.
In deze bijdrage staat het optreden van de Friezen centraal; het is een
onderwerp dat vooral de Hollanders bezig heeft gehouden. Waar de vroegste
verhalende bronnen nog een weinig rooskleurig beeld van de Friezen geven,
blijken dezen aan het eind van de vijftiende eeuw uitgegroeid te zijn tot de
stamvaders van gerenommeerde Hollandse geslachten als de heren van
Egmond en Brederode. Op het hoogtepunt van de legendevorming neemt
Friesland zelfs de dimensies van een koninkrijk aan.6
Aan de hand van een viertal teksten of verzamelingen van teksten wordt in
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dit artikel nagegaan, hoe deze omslag in de publieke opinie zich binnen het
tijdsbestek van een eeuw heeft kunnen voordoen. Startpunt is de beeldvorming
ten opzichte van de Friezen omstreeks 1400. In een goede filologische traditie
staan de teksten centraal. Bij iedere tekst is het de vraag, welk beeld de
compilator oproept. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre dit beeld afwijkt
van de gangbare voorstelling en hoe dit te verklaren is. Staat de tekst soms in
een andere, nog onbekende, literaire traditie of heeft de compilator de zaken
een andere wending gegeven? Zo dit het geval is, wat heeft hem dan bewogen
de pen op te nemen?
Van zeerover tot landloper
Van de Oudheid tot in de Late Middeleeuwen hebben de Friezen heel wat stof
doen opwaaien, zo niet veel water doen opspatten. Tot in de wijde omtrek genoten zij een dubieuze reputatie, die zich uitstrekte van vredelievende veehoeders tot geduchte zeeschuimers. Worden zij door Romeinse geschiedschrijvers
als Plinius de Oudere en Tacitus nog gekenschetst als een overwegend vredelievend volk van veehoeders dat slechts in opstand komt, wanneer er tol van
hen wordt geëist, vanaf de Frankische tijd laten zij zich vooral kennen als
halsstarrige heidenen die zich weigeren te onderwerpen. Geen enkele buur
bleef in het contact met hen onberoerd. Zo zijn er referenties in IJslandse,
Middelengelse, Oudfranse, Middelhoogduitse en Italiaanse bronnen opgespoord. Zelden is het oordeel positief: alleen in de context van de kruistochtliteratuur worden waarderende woorden voor hun optreden gesproken.
In de Lage Landen heeft vooral de vrijheidszin van de Friezen stof doen
opwaaien. Hun weerspannigheid leidde regelmatig tot gewapende conflicten,
die bij gelegenheid in Hollandse kringen publiekelijk werden becommentarieerd. Zo blijkt uit de grafelijke rekeningen, dat een beroepsspreker in 1399
het Haagse hof tijdens Vastenavond vergastte op een tekst over de Hollandse
veldtocht: Item inden Hage omtrent Vastelavont enen spreker die voir minen
heere een sproke sprac vander Vriescher reyse, gegeven bi den burchgrave I
oud Heneg. crone.7 Op dat moment moet de Friese zaak een brandende
kwestie zijn geweest, want kort daarvoor was de spreker van Monnickendam
al rijkelijk beloond voor een gedicht dat hij aan de graaf van Holland overhandigd had: Item omtrent Sinte Agnietendach [21 januari] bi onderling bi
mijns heren bevelen [...] den spreker van Monickedam, die mynen here een
sproke vanden Vriezen over gaf, gegeven II ny gul.8 Helaas weten we niet,
wat deze sprekers over de Friezen hebben gezegd. Hun teksten zijn niet overgeleverd. Dergelijke op losse bladen uitgeschreven gelegenheidsteksten was in
de regel geen lang leven beschoren, al heeft bundeling van losbladige gedich-
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ten of de optekening in verzamelhandschriften menige tekst voor het nageslacht bewaard.9
Het spreekt voor zich, dat er vanuit Hollands perspectief in lovende
woorden gesproken zal zijn over de successen van de graaf en zijn ridders in
het voorgaande jaar. De voorstelling van de Friezen zal daarentegen weinig
vleiend zijn geweest. Omstreeks 1400 stond de Fries in Holland synoniem
voor alles wat niet deugde. Vrij onschuldig nog lijkt de voorstelling in het
Haagse liederenhandschrift, waar de dichter van Die tso drien hellinge is
geboren – de middeleeuwse variant van wie voor een dubbeltje geboren is –
zich voorstelt als een domme Friese knecht die meent de wereld in zijn macht
te hebben, nu zijn geliefde hem in een droom heeft bezocht.10 Hoe stereotiep
deze voorstelling ook mag zijn, zij speelt in ieder geval in op het superioriteitsgevoel dat bij de Hollanders heeft geleefd. Mocht er meer achter de horizon verborgen zijn, dan wilde de dichter kennelijk duidelijk maken, dat deze
Fries zijn macht meende te ontlenen aan een fata morgana. De voorstelling
van de domme Fries is zeker niet toevallig. Zijn domheid maakt deel uit van
een complex ondeugden die bij elkaar het beeld oproepen van een onbeschaafde Fries die daarmee buiten de beschaafde, lees ridderlijke, wereld
wordt geplaatst. In dit verband spreekt het beeld dat Dirc Potter in de Blome
der doechden van de Friezen oproept, boekdelen. Hij brengt een Friese
landloper over het voetlicht, die als toonbeeld voor een leugenachtige geaardheid wordt opgevoerd.11 Potter was als grafelijk secretaris in dienst van
Willem VI en had in zijn functie als baljuw deze Fries in Den Haag berecht
voor de onrust die hij in Utrecht had veroorzaakt, waar hij zich ten onrechte
had uitgegeven voor de zoon van ene Boeke van der A. Veelzeggend genoeg is
hij een van de weinige tijdgenoten die in de Blome met naam en toenaam worden genoemd. Deze voorstelling van een Friese landloper sluit naadloos aan
bij de Vriese ruut van aerde, over wie Willem van Hildegaersberch in zijn
sproke Van den testament spreekt.12 Niet veel later zal Heraut Beyeren over
woudfriezen spreken, waar hij de herhaalde woordbreuk van de Friezen in
herinnering roept. Ik kom erop terug.
De weerspannigheid van de Friezen was spreekwoordelijk. Tot ver over de
Laaglandse grenzen was bekend, dat zij zich nog nooit iets aan enige heer
gelegen hadden laten liggen. De hertog van Lancaster zou om die reden – althans zo wil het verhaal – zijn zoon, de hertog van Derby, geen toestemming
hebben willen geven om deel te nemen aan de veldtocht tegen de Friezen, die
Albrecht van Beieren in 1396 had voorgenomen. Lancaster had zich uitgebreid laten informeren door de hertog van Gelre, die kort daarvoor zijn gast
was geweest. Volgens de Henegouwse geschiedschrijver Froissart, die in zijn
Chroniques verslag van dit onderhoud doet, zou de Gelderse hertog hebben
gezegd “que Frisons sont gens sans honneur et sans connoissance, ni en eux il
n'y a nul mercy; ni ils ne prisent ni aiment nul seigneur du monde, tant soit
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grand”.13 Met andere woorden: zij waren een eerloos volk, onwetend en
zonder genade: kortom, een volk zonder beschaving. Froissart versterkt deze
indruk nog, wanneer hij later vertelt dat Albrecht van Beieren in aanwezigheid
van Willem van Oostervant, de latere Willem VI, zijn voorgenomen tocht voor
de verzamelde standen van Henegouwen verantwoordt door de Friezen voor te
stellen als mensen die zich aan God noch gebod iets gelegen lieten liggen. Ik
geef het citaat in Nederlandse vertaling:
“Heren, u weet dat ieder man zijn erfgoed dient te bewaken en te
verdedigen; en dat hij voor zijn land en voor zijn grond van rechtswege
een oorlog kan voeren. U weet dat de Friezen van rechtswege onze
onderdanen zijn, en dat zij zeer ongehoorzaam en rebels zijn aan ons en
aan onze hoogheid en heerlijkheid, comme gens sans loi et sans foi.”14
Toen Albrecht zich in deze zin uitliet, teerden de Friezen nog op hun daverende overwinning in de beslissende slag om Stavoren op 26 september 1345.
De regerende graaf Willem IV vond daarbij de dood en het Hollandse leger
bleef totaal verslagen achter. Niet alleen had Holland daarna nauwelijks nog
gezag in Friesland, maar het graafschap raakte door de dood van de graaf in
een richtingenstrijd verwikkeld waarvan het, op het moment dat Albrecht en
Willem in 1396 naar Friesland trokken, nog steeds niet bekomen was. Vier
jaar daarvoor waren vader en zoon zelfs in een strijd verwikkeld geraakt, die
slechts tegen de achtergrond van de Hoekse en Kabeljauwse twisten ten volle
begrepen kan worden. Zij waren nauwelijks verzoend, of zij trokken gezamenlijk tegen de Friezen op. Er is wel geopperd, dat de militaire acties tegen
de Friezen ondernomen werden om de verbroken eenheid op alle fronten te
herstellen.15
Een heidens koninkrijk
De Friese tochten zijn zeker tegemoetgekomen aan de ambities van de latere
Willem VI om zijn macht in het noordelijk deel te consolideren. Wat de Hollandse graaf in 1396 zo kernachtig wist te formuleren, liet Willem van Oostervant een kleine tien jaar later door Heraut Beyeren op perkament nader
uitwerken, kort nadat hij op 16 december 1404 zijn vader als graaf Willem VI
was opgevolgd. Heraut Beyeren was de eerstverantwoordelijke voor de heraldische representatie van het Hollandse hof. In die richting wijzen niet alleen de
rekeningen, maar ook de naam Beyeren die het hertogelijke machtsgebied van
de Hollandse graaf in Beieren representeert. De bevoegdheden van de Heraut
strekten zich zelfs ver buiten het ambtsgebied van de Hollandse graaf uit: als
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wapenkoning der Ruwieren zag hij toe op alle heraldische aangelegenheden in
het noordwestelijke deel van het Duitse Rijk.
Heraut Beyeren ontwierp een tweeluik Wereldkroniek-Hollantsche
cronike, waarin hij uitvoerig verhaalt, hoe de Friezen door de eeuwen heen het
wettelijk gezag steeds weer op de proef hadden gesteld.16 Hun wettige heersers
waren keer op keer genoodzaakt geweest de immer weer oplaaiende spanningen de kop in te drukken, met soms – zoals bekend – verstrekkende gevolgen. In de Wereldkroniek plaatst de Heraut het conflict tegen de achtergrond
van de strijd tegen de heidenen, die de Romeinse keizers, Frankische koningen
en Karolingische keizers hadden gevoerd. In de Hollantsche cronike laat hij
zien hoe dit verwoede heidense diet, eenmaal bedwongen door de Frankische
koningen en Karolingische keizers, zich meer dan eens aan het boven hen
gestelde gezag van de Hollandse graven onttrok. Waar hij kans zag, liet hij
niet na het wilde en onbesuisde optreden van dit goddeloze volk te beklemtonen. De Heraut maakt korte metten met het verweer van de Friezen, dat
Karel de Grote hun vrijdom had verleend voor hun steun tijdens de belegering
van Rome. In zijn ogen is dat al gelogen.17 Er staat immers nergens
geschreven, dat er volkeren zonder heerser kunnen bestaan:
ende men niet en bescreven en vint dat oyt volk leeven ontfinc, ten
moeste meester ende heeren boven hem hebben, souden zij in eeren
leeven. Want God es heere inden hemel ende over al, deen inghel boven
den anderen heer; Lucifer es heere inder hellen boven die anderen;
paus, keyseren, hertoghen, greeven op eertrijcke, want God ghesproken
heeft inder Ewangelien: "Gheeft den keyser tsijns".18
Wie zich aan de door God ingestelde hiërarchie onttrekt, onttrekt zich ook aan
God: Ende die gheenen heeren es onderdaen, es jeghen Gode sonder waen.
Meer nog: de Friezen plaatsten zich daarmee buiten de christelijke beschaving.
Heraut Beyeren is zeker niet de eerste geschiedschrijver geweest, die zich
in deze zin over de Friezen heeft uitgelaten. In feite neemt hij het negatieve
beeld over, zoals dat voor hem reeds in de verhalende bronnen van de
dertiende en de veertiende eeuw gestalte kreeg. Bovenstaande passage is zelfs
letterlijk ontleend aan de Spieghel historiael van Jacob van Maerlant, die in
de jaren tachtig van de dertiende eeuw zijn magnum opus opdroeg aan de
regerende graaf Floris V. Dat de Heraut deze woorden hergebruikt, is niet
verwonderlijk. Kort voordat hij in 1403 aan het hof verscheen, waren immers
de vijandelijkheden tussen Holland en Friesland weer in volle hevigheid opgelaaid. Sinds 1396 waren al vijf krijgstochten tegen de Friezen ondernomen. En
hoewel de tocht van 1398 tot een overwinning voor de Hollandse graven had
geleid, was het succes maar van korte duur. Om met de Heraut te spreken:
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Ende alle die Vriesen hulden ende zwoeren hem voir horen rechte heer dat
si qualiken hilden, zo dattie Woutvriesen hierna ontwonden na hoir oude
costume. 19 Is het toevallig dat de Heraut in één zin trouwe Friezen en ontrouwe Woudfriezen naast elkaar plaatst? De Heraut kon erover meepraten.
Als heraut in Gelderse dienst had hij in juni 1400 geassisteerd bij de ontzetting van Stavoren, dat kort daarvoor door een verrassingsaanval in Friese
handen was gevallen. En als Hollands hoffunctionaris heeft hij de Friezen
nooit anders dan roerig gekend. Tot een grote tocht kwam het niet meer. De
graaf vocht aan een ander front. Er werden nog slechts versterkingen gestuurd. Op perkament werd de strijd echter door Heraut Beyeren voortgezet.
Alles wijst erop dat Heraut Beyeren aan het werk ging om nog eens duidelijk op papier – beter gezegd: perkament – te zetten, hoe de kaarten tussen
Holland en Friesland waren verdeeld. In de proloog van de Hollantsche
cronike voert hij de legitimering van de Hollandse aanspraken op Friesland
openlijk aan. Hij zal vertellen wie de Hollandse graven waren die Holland
voor het eerst regeerden en hoe verre hoir heerlicheit ende hoir recht ghing
in Vrieslant. Hiermee herneemt hij de woorden van Melis Stoke, die honderd
jaar voor hem al aan het werk toog om de aanspraken op West-Friesland
veilig te stellen. Stap voor stap laat de Heraut zien, hoe achtereenvolgende
Karolingische koningen en keizers de legitimiteit van de Hollandse graven
hebben bevestigd. Tot in de structuur is de hiërarchie van het gezag tot uitdrukking gebracht, gevisualiseerd door de vorstelijke wapentekens. De Heraut
maakt duidelijk onderscheid tussen het heerlijk gezag over West-Friesland en
Oost-Friesland, waarmee Westerlauwers Friesland is bedoeld. In zijn visie
werden de Oost-Friese rechten gegarandeerd op het moment dat graaf Willem
I, voorheen graaf van Oost-Friesland, in 1205 in Holland aan de macht kwam.
Wanneer de Heraut verslag doet van de slag om Stavoren (1345), waarin –
zoals gezegd – graaf Willem IV de dood vond, komt hij er nogmaals op terug.
Voor de rechtmatigheid van de strijd doet hij een beroep op de Croniken van
den Stichte van Utrecht ende van Hollant van Johannes Beke en op de
Spieghel historiael van Jacob van Maerlant. Hoewel hij kritiek heeft op het
overmoedige optreden van de Hollandse graaf, roept hij in herinnering hoe
keizer Karel de Dikke tegen de Friezen optrad. Het komt er in het kort op
neer, dat de keizer de Friezen in toom hield door hen te verplichten een strop
te dragen, zodat zij onmiddellijk konden worden opgehangen wanneer zij zich
weer opstandig zouden tonen:
Mer die Vriesen ontwonden weder ende en wouden den voirnoomden
keiser Kairlen niet onderdanich siin, dair hi heen tot hem tooch mit enen
stouten heer ende bedwancse ende gaf hem een smaedlike eighenscap,
zo dat elc Vriese moeste draghen een strop van enen bast om siin hals,
dair mense rechte voirt an hanghen mochte, of si tot enigher tiit te
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versetten ieghen des coninx grote moghentheit. (Hollantsche cronike
f.101r-v)
Dat de totstandkoming van de kronieken enkel zou zijn gemotiveerd door de
behoefte aan een zuiver formele rechtvaardiging achteraf bij het aantreden van
een nieuwe graaf, is zeker niet uit te sluiten, maar waarschijnlijker is dat er
ook zwaarwegender motieven hebben gespeeld en dat de kronieken mede zijn
ontstaan uit de behoefte om de rechten over Friesland eens en voor altijd vast
te leggen. Gedurende de gehele Middeleeuwen hebben de Hollandse aanspraken onder druk gestaan.20 Melis Stoke was de eerste die er in de volkstaal uitdrukking aan gaf. Zeker ten tijde van de Heraut was niet iedereen overtuigd
van de rechten van de Hollandse graven over Westerlauwers Friesland, zoals
gezegd destijds Oost-Friesland genaamd. Toen Albrecht naar Friesland trok,
ging er een kistje met oorkonden mee: Item ssaterdages dair na [sinte Bertelmeus avond (26 augustus)] Robbigen gesent van Enchusen tot Medenblic
om een kiste, dair in waren die hantvesten vanden Oistvriesen, die miin here
den Fransoyzen toichde, byden selven ghegeven van wagenhuyr, die kiste tot
Enchuzen te brengen.21 Ook Froissart gewaagt van plusieurs lettres patentes
apostoliques et imperiales, noblement et authentiquement de plomb et d'or
scellées, die Albrecht aan zijn Henegouwse onderdanen liet zien om zijn heerlijkheid over Friesland aan te tonen.22 De Hollantsche cronike zou daarom beschouwd kunnen worden als het Hollands-grafelijke antwoord op de aanspraken die de Utrechtse bisschop op Westerlauwers Friesland deed gelden. Waar
de Middelnederlandse Beke zich niet voor de een of ander uitsprak en ruimte
voor twijfel liet, voegde de Heraut argumenten toe, die hij voornamelijk bij
Stoke aantrof. Feitelijk was zijn werk een samenvatting van het belangrijkste
historiografische materiaal dat er omstreeks 1400 in Holland in de volkstaal
aanwezig was.
Hoe negatief Heraut Beyeren zich ook over de Friezen uitgelaten heeft, hij
heeft voor de verdere beeldvorming van de Friezen in Holland een beslissende
rol gespeeld, die op termijn gunstig voor hen heeft uitgewerkt. Dit is minder
vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt. Friesland vormde immers een
begeerd object, waarmee het aanzien van de Hollandse graven zeer was gediend. De Heraut werkt dan ook zorgvuldig de gesuggereerde eenheid tussen
Holland, Zeeland en Friesland uit. Hij bouwt de koninkrijksmythe verder uit
en voegt er ten opzichte van zijn zegsman Beke aan toe, dat de eerste christelijke koning verantwoordelijk was voor de scheiding van Holland en Friesland. Alles wat vetgedrukt is, is ten opzichte van de Middelnederlandse Beke
toegevoegd:
In des keysers Eraclius tiden voirs., soe was een coninc in Oestvrancrijck die Dagobertus hiete ende was des groten coninc
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Lotharius zoen. Ende was die eerste kerstijn coninc van Vrieslant
ende dede Hollant in zijn bedwanc ende sceydet van Vrieslant.
(Hollantsche cronike f....)
Voordat Heraut Beyeren met de geschiedenis van het afgescheiden Holland
begint, plaatst hij het gefingeerde wapen van de Friese koning Radbod, de
laatste heidense koning van de Friezen, op wie Dagobert, de eerste christelijke
koning, het koninkrijk Friesland veroverde. Het wapen stelt twee liggende luipaarden op een ongedeeld veld voor. Voorzover kon worden nagegaan is
Heraut Beyeren de eerste geschiedschrijver die het wapen van de Friese
koning Radbod in de Hollandse historiografie afbeeldt. Het vertoont opvallende overeenkomsten met het wapen van de regerende Engelse koning in het
Wapenboek Beyeren van de Heraut, dat drie liggende luipaarden op een ongedeeld veld kent.23

Het wapen van de Friese koning Radbod in de autograaf van de Hollantsche cronike van Heraut Beyeren, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, hs. 17914, f. 5r.
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Kort gezegd: Heraut Beyeren stelt het gebied ten noorden van de Rijn voor
als een voormalig koninkrijk dat geregeerd werd door een koning die – op
grond van zijn wapenschild – beschouwd kan worden als een verwant van de
regerende Engelse dynastie. Gezien zijn positie aan het Hollandse hof en zijn
status als wapenkoning der Ruwieren (de hoogste in rang in het gebied tussen
Maas en Rijn) is het aannemelijk, dat heraut Beyeren niet voor zichzelf heeft
gesproken, maar het officiële standpunt van het Hollandse hof heeft verkondigd. Het is daarom een aanlokkelijke hypothese, dat de Heraut met zijn
voorstelling van zaken heeft willen inspelen op de ambities van Willem VI om
diens hertogelijke macht over het noordwestelijke gebied uit te bouwen. Het is
zelfs de vraag, in hoeverre deze voorstelling al of niet door Willem VI ingegeven is. Immers, op alle niveaus beklemtoonde de Hollandse graaf zijn hertogelijke status, die hem een plaats gaf in de voorste gelederen van de Europese
vorstenhoven.
Met die gedroomde eenheid heeft het evenwel niet willen lukken. Alle inspanningen ten spijt, is het een perkamenten eenheid gebleven. Nog tijdens
zijn dienstperiode moest Heraut Beyeren met lede ogen aanzien, hoe de Hollandse graaf in 1411 Stavoren prijs moest geven. Met zijn tweeluik bood hij
evenwel een concept waarop in de loop van de vijftiende eeuw meer dan eens
teruggegrepen werd.
De hebzucht van de Utrechtse bisschoppen
Kort nadat Willem VI Stavoren op had moeten geven, werd hij in zijn gezag
over de Friezen rechtstreeks bedreigd door Rooms-Koning Sigismund, die
zich in 1416 als beschermheer van de Friezen aandiende.24 Deze had
vernomen dat zij van oudsher door de Heilige Kerk waren vrijgemaakt en dus
rechtstreeks onder zijn gezag vielen. Uiteraard liet Willem VI zich niet onbetuigd en maande de Friezen niet in te gaan op de voorstellen van de RoomsKoning. Hij kon mit goeden besegelden brieven aantonen, dat diens keizerlijke voorgangers het gezag aan de Hollandse graven hadden verleend.25
Wellicht hebben deze ontwikkelingen bijgedragen tot de totstandkoming
van een nieuwe Hollandse kroniek. Nu is het de al eerder genoemde klerk, die
zich als woordvoerder van de Hollandse belangen opwerpt. Hij stelt zich voor
als de Clerc uten laghen landen, die hertog Willem van Beieren zijn onderdanige dienst aanbiedt. De bronnen waarop hij zijn verhaal baseert, wijzen op
een nauwe betrokkenheid met het Hollandse hof. Behalve van de al eerder
genoemde Croniken van Johannes Beke maakte hij intensief gebruik van de
Hollantsche cronike van de Heraut: belangrijke delen stemmen zelfs woordelijk overeen.26 Aangezien de Heraut zijn werkzaamheden op 25 mei 1409 afsloot, is het aannemelijk dat de Clerc in de jaren 1410-1417 actief is geweest.
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Ook de Clerc laat weer een interessant licht over de verhouding met de
Friezen schijnen. Evenals Heraut Beyeren heeft hij geen goed woord over voor
de immer weer oplaaiende Friese agressie die steeds weer tot ongeregeldheden
leidt, met alle gevolgen van dien. Spreekt de Heraut over woudfriezen, de
Clerc werkt dit beeld van een in het wild levend volk nader uit. Hij noemt hen
een onbekent volc van wanzeden om te verklaren waarom graaf Dirk II de
Westfriezen dwong de deuren van hun huizen zo te plaatsen, dat zij bij het inen uitgaan gedwongen waren in onderdanigheid te buigen in de richting van
hun rechten heer. Een hoogtepunt in de negatieve beeldvorming wordt bereikt
waar verteld wordt, hoe Rooms-Koning Willem II 1256 ten prooi viel aan de
moordzucht van de Friezen. Had de Heraut het verhaal al aangedikt door te
spreken over die Vriesche kaitiven die graaf Willem II doodsloegen toen hij
voor zijn leger uitsnelde, de Clerc noemt diensbelagers Vriesche honde die als
beesten te hoop liepen om te zien, wie ze doodgeslagen hadden:
Die Vriesen die daer laghen in rietbosken, quamen daertoe gelopen ende
sloegen ellendeliken doot. Dese Vriesche honde en wisten niet dattet
coninc Willem, die edel man, was, mar stonden en besagen siin torkeel
ende siin wapen, ende liepen over hoop daeromme staen als beesten.
Die sulke seiden: seker dit is een groot her geweest.27
Door de onwetendheid van de Friezen omtrent de identiteit van de persoon die
zij doodgeslagen hebben, wordt nog eens onderstreept dat zij een volk van
wildemannen zijn, onbekend met de onderscheidingstekens van de ridderlijke
wereld. Ook elders wordt het rebelse, trouweloze en verraderlijke gedrag in
het kader van een woud geplaatst. Zo is het opmerkelijk, dat voorstellingen
van wildemannen in de huizen van de rijksonmiddellijke stad Zürich in tijd
samenvallen met de rebellie van de heren van de Zwitserse woudsteden tegen
het gezag van de keizer. En de al eerder genoemde Zwaben brengen de afstand
die er tussen hen en hun landslieden in het Zwitserse binnenland is ontstaan,
tot uitdrukking door een bewuste tegenstelling van adellijke levensstijl en
boerengemeenschap te creëren.28
De Clerc stelt zich uitermate kritisch op, waar de bronnen twijfel laten
over de Hollandse rechten in Friesland. Volgens hem vormden de bewoners
van Holland, Friesland en Utrecht ooit één volk in geloof en zeden, als Friezen
onderworpen aan het gezag van de Romeinse keizer, totdat zij door de
Frankische en Germaanse koningen in tweeën werden gedeeld. Zij waren
slechts door het geloof gescheiden.29 Toen het land zich niet bleek te kunnen
verweren tegen de invallen van de Denen en Noormannen, verdeelde de
Karolingische koning Karel de Kale het gebied waarover hij heerste in twee
graafschappen, omdat het genen herder noch inwonende heer en hadde die
dat wilde volc wederstaen hadde moghen.30 Het Waalse gebied gaf hij in leen
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aan de graaf van Vlaanderen. Friesland waartoe ook Holland behoorde, werd
onder de hoede van Dirk, de eerste graaf van Holland, geplaatst. Evenals
Heraut Beyeren maakt de Clerc onderscheid tussen West- en Oost-Friesland.
Voor Westerlauwers Friesland veronderstelt hij medebeheer. Dit blijkt uit zijn
verklaring waarom Dirk IV genoodzaakt was tegen de Oost-Friezen ten strijde
te trekken: want sy altijt in viantscepe mitter graeflichede stonden, hoewel
dat die grave Oestvrieslant nochtan mede beheerde.31 De Clerc kan echter
aantonen, dat zij steeds weer hun hulde aan de Hollandse heer bewijzen. Opmerkelijk genoeg hebben al deze voorbeelden betrekking op Stavoren. Mogelijk wilde de Clerc hiermee aangeven, dat de inwoners van Stavoren zich in
1413 ten onrechte tot de Utrechtse bisschop hadden gewend.32
Ook op een ander punt wijkt de Clerc opvallend af van wat zijn zegslieden
Johannes Beke en Heraut Beyeren vóór hem hadden beweerd. In zijn verhaal
is de Utrechtse bisschop de grote boosdoener, en zijn het niet de Friezen. De
Clerc kan er zelfs begrip voor opbrengen, dat dezen zich tegen het gezag van
graaf Floris keerden: dit gebeurde bi onrechter informacie van de Utrechtse
bisschop.33 De Clerc heeft er weet van, dat keizer Hendrik Westerlauwers
Friesland aan de Utrechtse bisschop gegeven heeft, maar volgens hem gebeurde dit ook bi onrechter informacien.34 Van het begin af aan verzet de
Clerc zich nadrukkelijk tegen een gezamenlijke behandeling van de geschiedenis van Holland en Utrecht, zoals Johannes Beke en Heraut Beyeren dat
hadden gedaan. Niet alleen is hij van mening dat al te veel samen verdriet
brengt, maar hij valt ook heftig uit tegen de hebzucht van de Utrechtse
bisschoppen die gebruik maakten van de verwarrende tijden rond de opvolging
van graaf Floris I. In zijn visie had de Utrechtse bisschop al meer dan deze
wegens het goddelijk recht toekwam. De Clerc trekt dan ook de rechtmatigheid van handelen van de keizer in twijfel om de graaf van Holland het
wereldlijke graafschap verbeurd te verklaren en aan een prelaat te schenken:
Het is wel te proeven, hadden die onrechtverdighe bisscopen den edelen
keyseren rechte narracie gedaen, si en souden niet geimpetreert hebben.35
Het historische bewijs dat de Utrechtse bisschoppen zich ten onrechte het
graafschap Friesland hebben toegeëigend vindt hij in de instemming van
bisschop Boudewijn met het heerlijke gezag van de latere Willem I over OostFriesland: want hadde een bisscop recht daer toe gehadt, dese edel biscop en
hads niet overgegeven.36
Het verweer van de Clerc stoelt op de opvatting, dat de uitoefening van het
wereldlijke gezag door een geestelijke institutie in strijd is met de door God
ingestelde hiërarchie. Reeds in de proloog geeft hij duidelijk het onderscheid
tussen het goddelijk en het wereldlijk gezag aan, waarbij hij opmerkt dat God
slechts een aardse koning erkent die de kroon draagt over het Heilige Roomse
Rijk en aan wie alle andere koningen, vorsten en heren onderdanigheid
verschuldigd zijn. Gezien de heftige uitval naar de hebzucht van de Utrechtse
82

bisschop – tegen de achtergrond van vele bewijzen van Friese trouw aan de
Hollandse – graaf is het alleszins aannemelijk dat de Utrechtse bisschop daadwerkelijk een bedreiging vormde voor het Hollandse gezag over Friesland.
De eerste bewoners van Friesland
Omstreeks 1440 gaan er andere stemmen op in de kroniek die bekend staat als
het Gouds Kroniekje, zo genoemd naar de eerste druk die in 1478 in Gouda
verscheen. In deze kroniek wordt de geschiedenis van Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht verteld tot in het jaar 1437, met een eerste vervolg tot in 1456
en een tweede tot in 1477.
Volgens de samensteller van dit verhaal waren de Hollanders de eerste
bewoners van Friesland. Zij behoorden oorspronkelijk tot een reuzenvolk dat
door Brutus uit Albion verdreven werd: Ende van desen grooten volcke dat
Brutus verdreef, quamender met schepen over de zee ende landen inder
wilden Sassenlant dat nu Vrieslant is gheheeten.37 Ze worden echter door de
Saksen (de latere Friezen) verdreven naar een gebied waar nu Vlaardingen
ligt. Daar bouwen zij het kasteel Slavenburg. De Romeinse keizer Valentinianus onderwerpt deze Slaven, Saksen en Wilten en noemt hun land voortaan
Friesland. De Friezen trekken met hun koning Hengist en diens broer Horsus
naar Engeland. Beide broers waren reeds eerder door de Heraut in de Hollandse geschiedenis geïntroduceerd.38 In sommige versies zou Arthur de Friezen onderworpen hebben. Later stellen Pippijn van Herstal en Karel Martel
zich teweer tegen hertog Radbod van Friesland. Karel de Kale herstelt de
eenheid weer en beleent zijn neef Dirk, zoon van zijn zus, met het land dat nu
Hollant is, met dat lant van Vrieslant tot die Lauwers toe.39 Het is een
formulering die Heraut Beyeren nog voor Willem I van toepassing verklaarde.
In het Gouds Kroniekje valt het oordeel over de Friezen heel wat positiever
uit. Niet dat daarmee de opstandigheid van de Friezen geloochend wordt.
Integendeel, steeds weer vindt de compilator het nodig op te merken, dat de
Friezen het Hollandse gezag niet erkenden. Maar de heftige toon is danig
afgezwakt. In zekere zin worden de Friezen voor hun opstandige houding zelfs
verontschuldigd. Zij waren liever onder het rechtstreekse gezag van een
koning gebleven: Daert den Vriesen wel leet toe was ende noch is, dat sy beheert souden wesen sonder coninck. In het Gouds Kroniekje spannen de Hollanders en Friezen zelfs samen tegen de eerste Hollandse graaf. Op aanraden
van de paus trekt de keizer naar het noorden. Het volk onderwerpt zich en
geeft aan de streek de naam Holland. Ook nu weer is de Utrechtse bisschop de
grote boosdoener. Hij zette de Friezen op tegen graaf Dirk III, die genoodzaakt werd de hulp van de keizer in te roepen.
Het is niet bekend wie de samensteller van het Gouds Kroniekje is. Het
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zou erop kunnen wijzen, dat de tekst ten dienste van een instituut geschreven
werd. Dat de auteur in kringen van het Hollandse hof gezocht moet worden,
valt af te leiden uit zijn bekendheid met de kronieken van de Heraut.40 Niet
alleen verwerkt hij gegevens die uniek voor de Heraut worden geacht, maar hij
verlucht zijn kroniek ook met een dertigtal ingekleurde wapenschilden. Op
grond van de proloog rijst het vermoeden, dat hij in de context van de stad
heeft gewerkt: in één adem met de oorsprong van Holland kondigt hij aan de
oorsprong van de steden te vertellen. Het contact tussen hof en stad is in
Holland altijd vrij vanzelfsprekend geweest. In de tekst zelf blijkt de oriëntatie
op de stad waar de auteur opmerkt, dat Robrecht de Fries als ruwaard voor de
minderjarige Dirk V werd aangesteld bi rade der ghemeenre steden van
Hollant, Zeelant ende Vrieslant. Ook de overlevering in de context van een
Dordts keurboek wijst op stedelijke oriëntatie.41
Het kroniekje is wel in verband met Haarlem gebracht: de belangrijkste
aanwijzing is de uitvoerige oorsprongsgeschiedenis van Haarlem.42 Ook in het
licht van de latere ontwikkelingen is dit alleszins waarschijnlijk. Daarvoor
dient echter allereerst de onderlinge samenhang tussen de overgeleverde
versies nader onderzocht te worden.
De afstammelingen van een Hollands - Friese verbintenis
Het tij keert volledig ten gunste van de Friezen in een verzamelhandschrift uit
1476, waarin een kopiist de geschiedenis van Holland, Utrecht en Friesland
per gewest afzonderlijk plaatst binnen de context van de wereldgeschiedenis.43
Zeer waarschijnlijk kwam de tekst in de omgeving van Haarlem tot stand.44 In
het colofon maakt de kopiist zich bekend als Scheen Wissenzoon van
Kercwerf. Opmerkelijk is, dat de samensteller weer de hand heeft weten te
leggen op het werk van Heraut Beyeren. Niet alleen is zijn wereldgeschiedenis
gebaseerd op de Wereldkroniek, maar zijn korte Hollandse prozakroniek blijkt
eveneens nauw aan het werk van de Heraut verwant. Een signaal dat steeds
weer in de richting van de Heraut wijst, is het aantal jaren waarin de eerste
twee graven hebben geregeerd: ende dese twee Diric, die vader ende sone,
regierde Hollant C jaer ende XX.45 Opmerkelijk is voorts, dat de erin opgenomen Coronike van Friesland weer opvallende overeenkomsten vertoont met
het Gouds kroniekje waar verteld wordt over de gezamenlijke strijd van
Wilten en Friezen tegen de Waalse landen.46 De precieze relatie verdient
nadere beschouwing, maar dat voert in dit bestek te ver.
Scheen Wissenzoon stelt niet alleen Friesland op hetzelfde niveau als Holland en Utrecht, maar hij ontpopt zich in de Wereldkroniek ook als een
kopiist-bewerker die vooral de negatieve beeldvorming omtrent de Friezen
heeft afgezwakt. Het waarom wordt pas duidelijk, wanneer we de overleve84

ringscontext bestuderen. In de vervolgteksten doet hij het namelijk voorkomen, alsof graaf Willem I van Holland de stamvader is van het geslacht
Brederode, dat zou zijn voortgekomen uit zijn verbintenis met zijn vermeende
eerste vrouw van Friese afkomst:
Ende dese grave Willem, die eerste grave van Oestvrieslant, hadde een
wiif uut Vrieslant daer die heren van Breeroen off gecomen ziin. Vuer
dit trouwede wiif, zoe moest hy een ander wiif nemen bi rade der
gemeene steden anghesien dat die eerste niet edel genoech en was den
lande van Zeelant ende van Hollant. Ende nam te wive des hartogen
dochter van Gelre genaemt Alijt, daer hij bij wan Floris die na hem
wort grave tot Hollant, Otte biscop van Utrecht, Willem prince, Ada
abdisse van Reynsburch, Rycarde nonne.47
Het heeft er alle schijn van, dat Scheen Wissenzoon de Friezen gebruikt als
‘bewijs van echtheid’ om de afkomst van de Brederodes een grafelijk tintje te
geven. Dat de bewerker hier bewust ten gunste van de Brederodes ingegrepen
heeft, blijkt vooral uit de voorafgaande korte Utrechtse kroniek, waar onder
bisschop Otto al vooruitgewezen wordt naar de grafelijke afkomst van de
Brederodes:
Otto die derde was des graven van Hollants zoen Wilhelmus. Ende dese
grave was eerst grave van Vrieslant ende was een oem vanden coninc
van Roome. Ende van desen grave zijn die heeren van Breeroen
uutghesproten, als ghi hier na wel hooren sult in die Hollantsche
cornike. (Leiden, UB, BPL 76c, f. 76r)
Waarschijnlijk heeft de bewerker meer voor ogen gestaan dan alleen de
vergroting van het aanzien van de Brederodes en wilde hij tevens de basis
leggen voor de legitimiteit van Brederode als graaf van Holland. Mogelijk
maakte de bewerking zelfs deel uit van de propaganda om de Brederodes naar
voren te schuiven als toekomstige graven van Holland, in weerwil van het
Bourgondische gezag. De bewerker staat uiterst vijandig tegenover David van
Bourgondië, bastaardzoon van Filips van Bourgondië. David was door een list
bisschop van Utrecht geworden, tegen de keuze van het kapittel in, dat zijn
stem aan de kandidaat van Brederode gegeven had:
David van Burgongen, dese quam mit behendicheden an dat bisdom
van Utrecht ende mit crachte. Want dat collegum, mit een groten eendrachticheit, hadden ghecoren horen domproest den heere van Breeroen
broeder, dien sy daerna jammerliick vingen ende brochten ter Horst
[...]. (Leiden, UB, BPL 76c, f. 77v)
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De bewerking kwam tot stand in een tijd waarin het Bourgondische gezag
door zijn voortdurende schattingen het Hollandse leven zwaar belastte. Uit
verschillende hoeken blijkt ook, dat de Brederodes naar voren geschoven
worden om het Bourgondische gezag over te nemen. In Dordrecht wordt het
gerucht verspreid, dat het stadsbestuur de heer van Brederode had aangezocht
om zich als graaf van Holland te laten huldigen.48 Dergelijke geluiden zijn ook
elders te horen. In zijn rijk gedocumenteerde studie merkt Michel van Gent
evenwel op, dat uit niets blijkt dat de Brederodes dergelijke ambities hebben
gekoesterd.49 Van Gent ziet de geruchten als bewuste pogingen met enkel en
alleen het doel om iemands reputatie te breken. Maar het zijn niet alleen geruchten die de wereld worden ingestuurd. Brederode zelf mag dan geen
ambitie gekoesterd hebben, bepaalde personen uit zijn directe omgeving hebben wel degelijk hun gedachten in die richting laten gaan. Overigens blijft het
de vraag, of de Brederodes dit toch niet zelf hebben ingefluisterd. Zij voeren
immers nadrukkelijk het Hollandse wapen. De mening dat de Brederodes
dergelijke ambities gekoesterd zouden hebben, had zo sterk postgevat, dat de
Haarlemse karmeliet Jan van Leiden (†1504) zich in 1485 ertoe geroepen
voelde in zijn kroniek van de Brederodes het verhaal naar het rijk der fabelen
te verwijzen.50 Een dergelijke informatiestroom is onmogelijk terug te brengen
tot geruchten die gediend zouden hebben om Brederode in diskrediet te brengen. Dat we in het officiële circuit daarvan niets terugvinden, spreekt bijna
voor zich, want het betreft feitelijk de ondermijning en aantasting van het
legitieme gezag. Pas een eeuw later weten de Hollanders daadwerkelijk een
einde aan de vreemde overheersing te maken.
Er zijn meer interessante lijnen uit te zetten, zoals de afstammingsgeschiedenis
van de Brederodes in de visie van Jan van Leiden, maar dit voert in dit kader
te ver.51 Ik rond daarom af.
Zoveel mag duidelijk zijn, dat elke compilatie op zichzelf een nieuwe
interpretatie van het verleden biedt. In de voorstelling van het verleden
schemert als het ware het commentaar op de eigentijdse gebeurtenissen door.
Het komt vooral aan op het lezen tussen de regels door. Heraut Beyeren
toonde zich een ware compilator: hij ontwikkelde door de aaneenschakeling
van honderden citaten een interessant concept dat door zijn legitimerende
kracht later regelmatig door vriend en vijand werd opgepakt. Zeker de
Wereldkroniek raakte wijd en zijd verspreid, niet alleen in Brussel, maar ook
in Friesland kwam een exemplaar terecht. De Clerc stelde zich vrijer op: hij
voorzag zijn bronnen regelmatig van commentaar waaruit hij vooral naar
voren komt als een man van het recht. Beiden schreven ten dienste van het
instituut waar zij werkzaam waren: kan dit voor de Clerc nog in twijfel getrokken worden, voor de Heraut gaat dit zeker op.
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Lag de Hollandse historiografische activiteit in het begin van de vijftiende
eeuw bij het hof in Den Haag, in het laatste kwart van die eeuw – wanneer het
hof in Brussel resideert – concentreert deze activiteit zich in Holland in de
stad. Ook bij de anonymus van het Gouds kroniekje en bij de samensteller van
het verzamelhandschrift valt de institutionele gebondenheid op. De concentratie in Haarlem is zeker niet toevallig; de stad zat dicht tegen de invloedssfeer van de Brederodes aan. Terzelfder tijd waren in Brussel historiografen
actief om de geschriften van de Bourgondische gewesten in een overzicht bijeen te brengen.
De negatieve beeldvorming ten opzichte van de Friezen blijkt vooral een
kwestie van perspectief te zijn geweest. Zij volgde steeds op perioden, waarin
de Friese onderdanen opstandig waren, of in tijden waarin de Hollandse
graven zich inspanden om hun macht over Friesland opnieuw te bevestigen.
Kronieken dragen een sterk legitimerend karakter. Vooral de overlevering in
de context van keurboeken wijst op het rechtshistorisch karakter. Het is dan
ook niet toevallig, dat de Friezen aan het eind van de vijftiende eeuw de pen
ter hand nemen, wanneer hun onder keizer Sigismund verworven onafhankelijkheid opnieuw onder druk komt te staan. Dat is echter een geschiedenis
vanuit Fries perspectief: voor dit moment is het verhaal vanuit Hollands perspectief ten einde.
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Taalferoaring troch taalkontakt*
Germen J. de Haan, Frysk Ynstitút RUG

1. Ynlieding
De posysje fan it hjoeddeiske Frysk is ien fan grutte ynstabilens. De Fryske
taal stiet ûnder swiere druk fan it Nederlânsk. Dat jildt net allinnich foar it
brûken fan it Frysk (pace Gorter en Jonkman, 1995), mar ek foar beskate
aspekten fan de Fryske taal sels. It Fryske leksikon en taalsysteem feroarje
ûnder ynfloed fan it Nederlânsk. It is dy grutte ynstabilens fan it Frysk, dy't
de taal sa nijsgjirrich makket foar diagroan taalkundich ûndersyk. Foar dat
ûndersyk heart de (problematyske) relaasje mei it Nederlânsk sintraal te stean.
Yn dizze lêzing wol ik omtinken jaan oan dat soarte fan grammatyske
feroaring fan it Frysk troch kontakt mei it Nederlânsk. Ik brûk dêrfoar de term
ynterferinsje, en ik tsjut de foarm fan it Frysk, dy't troch ynterferinsjes út it
Nederlânsk ûntstiet, oan as Ynterferinsjefrysk (YF). It sil klearrichheid ha dat
it hjir giet om in abstraktum, dat ôfsjocht fan idiolektyske fariaasje. Utgongspunt is wol, dat Ynterferinsjefrysk in eigen leksikon en grammatysk systeem
hat, ek al oerlapet dat fansels foar in grut part mei dat fan it Frysk sels, en
fierder dat Ynterferinsjefryske taaluteringen foar Ynterferinsjefryskpraters
folslein akseptabel binne. Dat der minsken binne dy't in negatyf oardiel ha oer
it Ynterferinsjefrysk mei faaks sosjaal-psychologysk nijsgjirrich wêze, mar
dat hat gjin taalkundich belang. Hjir hat foar ús de oantsjutting ‘ynterferinsje’
gjin pejorative konnotaasje. It Ynterferinsjefrysk fan hjoed is faaks ommers it
Nijfrysk fan moarn.
In sintrale fraach oangeande de ynterferinsje is, hokker grammatyske feroaringen at troch taalkontakt mooglik binne. Neffens Thomason & Kaufman
(1988) binne de omstannichheden dêr't taal ûnder leard wurdt foar de beantwurding fan dy fraach fan bekiedend belang. Ien fan de wichtichste feroaringen yn de relaasje tusken it Frysk en it Nederlânsk leit krekt op dit mêd:
praktysk alle nei de Twadde Wrâldoarloch berne Fryskpraters behearskje ek it
Nederlânsk perfekt, en binne dus folsleine twataligen yn de betsjutting fan
praters fan twa earste talen. Dy situaasje fan persoanlike folsleine twataligens
is fansels gaadlik foar ynterferinsje, en dat is ek wat der bard is en noch bart.
Thomason & Kaufman (1988) ûnderskiede twa types grammatyske feroarin-

*

Graach wol ik Pieter Breuker betankje foar kommentaar op in eardere ferzje fan dit
stik.
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gen troch taalkontakt, nammentlik ynterferinsje ûnder taalbehâld (ynfloed
fan in twadde taal op in earste taal), en ynterferinsje troch taalferskowing
(ynfloed fan in earste taal op in twadde taal). De hjoeddeiske Frysk-Nederlânske situaasje fan folsleine twataligens past net goed by dy yndieling, omdat
it dêr net (mear) giet om earste en twadde talen, mar om twa earste talen.
Dêrom foegje ik der in tredde type grammatyske feroaring oan ta: ynterferinsje ûnder twatalige earstetaalwinning. Ien fan de doelen fan dit artikel is
om, wylst útgien wurdt útgeande fan Frysk-Nederlânske ynterferinsjeferskynsels, in yndruk te jaan fan dat ynterferinsjetype. Ik wol dêrby ek yngean op de
fraach, hokker ynterferinsjes at yn prinsipe mooglik binne. Boppedat wol ik
ek wat sizze oer de faktoaren dy't dat soarte fan grammatyske feroaringen
bepale, en benammen deselde dy't yn de Frysk-Nederlânske kontaktsituaasje
in rol spylje, en dus de takomst fan it Frysk mei beskiede.
2. Foarbylden fan ynterferinsjefrysk
Frysk-Nederlânske ynterferinsje giet einlik altiten ien kant út, dat wol sizze:
de stúdzje fan ynterferinsjeferskynsels lit sjen, dat it Fryske taalsysteem
feroaret troch skaaimerken oer te nimmen fan it Nederlânsk, mar net oarsom.
Dêr wol ik net mei sizze, dat it Nederlânsk fan in folslein twatalige FryskNederlânskprater net beynfloede wurdt, of wurde kin, troch syn Fryske
memmetaal. It liket my lykwols net sa te wêzen, dat dit soarte fan ynterferinsjes oanlieding jout ta sosjaal akseptearre feroaringen fan it Nederlânsk,
mar útsletten is dat fansels net.
Nederlânske ynterferinsjes yn it Frysk binne by ‘t soad yn de literatuer
besprutsen.1 Hjir wol ik, gebrûk meitsjend fan foarbylden út dy literatuer, sjen
litte wat nei myn betinken de essinsje is fan dy foarm fan taalferoaring.
2.1. Leksikale ynterferinsje
Ien dominant aspekt fan Nederlânske ynterferinsje yn it Frysk is de frekwinte
ûntliening fan leksikale eleminten. Wat by dy leksikale ûntliening opfalt, is dat
dy net allinnich bestiet út leksikale fernijing: ynfier fan nije wurden yn it
Fryske leksikon, dy't út it Nederlânsk wei komme, mar ek út leksikale
ferfanging: Fryske wurden, ek wurden dy't hiel gewoan en frekwint binne,
1

Ik ha foar dit oersjoch gebrûk makke fan Breuker (1979, 1993), Breuker-en-dy
(1982, 1984), Dijkstra en Hiemstra (1977), Feitsma (1971), de Haan (1990, 1992),
Sjölin (1974, 1976, 1993).
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wurde ferfongen troch Nederlânske ekwivalinten. It giet om ferfanging fan
ynhâldswurden en grammatyske wurden:
(1)

(2)

leksikale ferfanging: ynhâldswurden
FRYSK

YNTERFERINSJEFRYSK

NEDERLÂNSK

broeksboksen
earmtakke
kaai
muoike
wichtich
earder

broekspipen
ellebooch
sleutel
tante
belangryk
froeger

broekspijpen
elleboog
sleutel
tante
belangrijk
vroeger

leksikale ferfanging: grammatyske wurden
er
y
har(ren)
hun
him
sich
hokker
welke
jo
u
neffens
folgens
oant
tot
om ... hinne
omstreeks
sûnt
sinds
ta
tot
ûnder
beneden
foar ... oer
tsjinoer

ie
hun
zich
welke
u
volgens
tot
omstreeks
sinds
tot
beneden
tegenover

2.2. Fonologyske ynterferinsje
It Frysk en it Nederlânsk wurde ek op ferskillende manieren fonologysk oaninoar lykmakke. Somtiden wurde Fryske wurden dy't al in soad op harren
Nederlânske pendanten lykje, hielendal oanpast:
(3)

fonologyske oanpassing2
F

bestjoer:
boppe:
dochs:

2

YF

bFstjuFr
bopF
d@!s

bFstüFr
bovFn
t@!

NED

bFstüFr
bovFn
t@!

De term ‘oanpassing’ is hjir net bedoeld as beskriuwing fan it proses fan
ynterferinsje, mar as beskriuwing fan it resultaat dêrfan.
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doe:
fijân:
fjochtsje:
freon:
haad:
mûtse:
noas:
snobje:
sop:
spegel:
wa:

du
fHj@:n
fjo!tsjF
frFn
ha:t
mutsF
noFs
snobjF
s@p
spe: Fl
wa:

tun
fHjant
fH!tF
frint
ho:ft
mts
nøs
snupF
sup
spi Fl
wi

tun
fHjant
fH!tF
frint
ho:ft
mts
nøs
snupF(n)
sup
spi Fl
wi

Neist fonematyske oanpassingen fan dit type, dy't resultearje yn fonologysk
(hast) gelikense wurden, komme der ek parsjele foneemferfangingen foar, dy't
in mear systematysk karakter hawwe. Sa giet frij algemien de twalippige [w]
– benammen nei [d, t, s, k] – oer yn de liptoskige fariant [], ûnder ynfloed
fan it Nederlânsk, dat de [w] net en de [] al hat:
(4)

[w]

Ù []: [dan] dwaan, [ta] twa, [siFt] swiet, [k<t] koart

Dy feroaring is folle minder algemien nei oare bylûden as [d, t, s, k], en dat
hat mooglik te krijen mei it mear of minder fonetysk komplekse karakter fan
sokke bylûdkloften: yn wurden as [gw<sF] goasse en [gwot] guod is de
liptoskige [] faaks net te dreech, mar wol, sa't it liket, yn wurden as boartsje,
foarke, moanne, noaske, poarte, ruodsje.
In ferskynsel dat ek mei de fonetyske kompleksiteit fan dizze bylûdkloften
yn ferbân stiet, is reduksje3: reduksje troch it alhiel wei wurden fan it [w]-lûd:
[f<r] foar, [<st] woarst, [sm<r3] smoarch, of reduksje troch leksikale
ferfanging troch Nederlânske ekwivalinten:
(5)

F

buorlju
foars
loarkje
muoite
noartsk
poarte
ruodsje

3









YF

buren
fors
lurke
moeite
nors
poart [poFt]
roedsje

Ek de term ‘reduksje’ beskriuwt hjir it resultaat fan ynterferinsje, net it proses sels.
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wuolje
huorren




wikkelje
hoeren

Reduksje is fansels in ferskynsel dat yn mear gefallen fan komplekse oansetkloften foarkomt. Ek dan fine wy foarbylden fan reduksje troch deleesje:
l(j)ocht, r(j)ucht, str(j)itte, (t)siis, (t)sjettel, en reduksje troch leksikale
ferfanging:
(6)

stjer
fjild
pjukke
bjirk
triuwe
ferklearring

Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù

ster
felt
prikke
berk
duwe
ferklaring

Nederlânske ynfloed wurdt hjir stipe troch de faktor fonetyske kompleksiteit,
of oarsom.
Noch in gefal fan fonologyske ynterferinsje yn it Fryske bylûdsysteem giet
oer it proses fan r-deleesje. De Fryske fonology hat in regel dy't de [r] foar
tosklûden weiwurde lit, ferplichte yn it morfologysk wurd, en opsjoneel yn
oare gefallen: [jHrF]-[hHi jHt] hearre – hy heart, [kerF]-[hHi keFt] keare –hy
keart. Morfologyske wurden wurde hieltiten mear útsûnderingen op dy regel:
(7)

r-deleesje
gjin r-deleesje yn lienwurden: start, (ik) tart, sport, urn, turn,
mars, snars, skors;
opsjoneel yn lienwurden: beurt, beurs, koers, jaloers;
opsjoneel yn lânseigene wurden: earst, barst, moard, aard, kaart,
maart, noarden, Holwert, Boorsma, bakkers, juffers, (hy) leart,
(hy hat) leard.

Der is net allinnich ynstabilens yn it Fryske systeem fan de bylûden. Ek it
fokaalsysteem feroaret ûnder Nederlânske ynfloed. Sa docht bygelyks bliken
dat de [Z] foar nasalen wippelich stiet, en oanstriid hat om ferfongen te
wurden troch de Nederlânske pendant [H]:
(8)

F

YF

N

winke
minge
binde
kring

wenke
menge
bende
kreng

wenken
mengen
bende
kreng
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stim
string
ing
him

stem
streng
eng
hem

stem
streng
eng
hem

Foar tosklûden hat de útspraak [@] oanstriid om ferfongen te wurden troch
[<]: [g<s] gas, [b<t] bad, [d<t] dat. De útspraak mei [<] makket dy wurden
gelyk oan de Nederlânske ekwivalinten. Dat jildt oars net foar it Klaaifrysk,
dêr't dy [<]-útspraak al algemien is.
Oare fonologyske ynterferinsjes taaste it fokaalsysteem fan it Frysk
fonematysk oan. Ik jou wer in pear foarbylden. Twaluden [uF], [oF], [iF] en
[ZF] binne fonematysk yn it Frysk, wylst se yn it Nederlânsk distribúsjonele
farianten (foar de [r]) binne fan de /u/, /o/, /i/ en /Z/. Yn tal fan Fryske
wurden, foaral ek eigennammen, wurde dy twalûden monoftongisearre:
(9)

F

[uF]
[oF]
[iF]
[ZF]

Ù
Ù
Ù
Ù

YF

[u]: Boelens, Koen, Teroele, boete, sjoele, koel
[o:]: Boatsma, Koas, Koatstertille, boas, roas, poal,
iroanysk, perioade
[i]: Miedema, Stiens, De Wielen, Hiemstra, liet,
spinwiele, bies
[e]: Peanstra, Ealse, Bakkefean, meast, sjeas, heas

Yn guon gefallen lit in gearstalling of in ôflate foarm de monoftong sjen,
wylst it grûnwurd noch it twalûd hat: doel [uF] – doeltrap [u]; bloed [uF] –
bloeddruk [u],; frieze [iF] – friesvak [i]. Noch dúdliker is de ynfloed fan it
Nederlânsk yn dy gefallen dêr't it twalûd net ferfongen wurdt troch in
monoftong dy't korrespondearret mei it earste part fan it Fryske twalûd, mar
troch de monoftong út it Nederlânske ekwivalint. Soks bart tige frekwint mei
[iF]:
(10) F
died
yndie
ier
striel
jierbeurs
jierferslach

YF

N

daad
inderdaad
ader
straal
jaarbeurs
jaarferslach

daad
inderdaad
ader
straal
jaarbeurs
jaarverslag

In oare fonematyske ynterferinsje beynfloedet de lange, hege fokalen. Dy
fokalen wurde somtiden diftongisearre, en dan útsprutsen mei [F] as twadde
segmint: [tiFt] tiid, [gryFs] grús, [huFs] hûs. Dy twalûden hawwe yn it Frysk
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fonematyske wearde, sa't wy niis sjoen hawwe. Set de diftongearring fan
lange, hege fokalen troch, dan wurdt it Fryske fokaalsysteem ferienfâldige
troch eliminaasje fan dy klasse fokalen. Dy eliminaasje makket it Fryske
fokaalsysteem mear gelyk oan it Nederlânske systeem, trochdat it Nederlânsk
gjin lange, hege fokalen hat. Ek hjir wurket de Nederlânske ynfloed gear mei
Frysk-ynterne faktoaren, trochdat it diftongearringsproses mei ôfhinklik liket
te wêzen fan de neikommende bylûden. It soe makliker wêze foar tosklûden,
en minder maklik foar liptoskige lûden. Ferlykje de boppeneamde foarbylden
mei ?* [skyFf] skúf.
2.3.

Morfologyske ynterferinsje

Wy geane no oer nei in besprek fan de feroaringen yn de morfologyske skaaimerken fan it Frysk ûnder Nederlânske ynfloed. Der wurde gefallen besprutsen fan ynterferinsje yn de ferbale en de nominale morfology.
De Fryske tiidwurden wurde ûnderferdield op grûn fan de foarming fan de
doetiid yn twa klassen: in klasse fan sterke tiidwurden (mei doetiidfoarming
troch fokaalwikseling yn de stam) en in klasse fan swakke tiidwurden (mei
doetiidfoarming troch taheakking). De klasse fan de swakke tiidwurden hat
twa dielklassen, dy't karakterisearre wurde troch ferskillende ynfinityftaheaksels: -e [F] en -je [jF]. Der wurdt dan ek nei dy dielklassen ferwiisd as e- en
je-klasse. Net allinnich de ynfinityffoarming fan dy klassen ferskilt, dat jildt
ek foar de rest fan de bûging. De yndieling fan de Fryske swakke tiidwurden
rint net hielendal lykop mei it Nederlânske systeem. It Nederlânsk hat gjin
swakke je-klasse, wol in e(n)-klasse, dy't op de Fryske e-klasse liket, mar yn
de bûging dochs net hielendal itselde is. It is al faker observearre dat in grut
tal fan de Fryske je-tiidwurden oergiet nei de e-klasse, en ek hielendal, of foar
in part yn oerienstimming, dêrmei bûgd wurdt. Foarbylden wurde neamd
ûnder (11):
(11)

je-tiidwurden dy't oergeane nei de e-klasse
achtsje, bergje, belje, earje, ferlangje, fervje, fiskje, flagje, foegje,
flechtsje, fluitsje, folgje, genietsje, haatsje, hakje, hechtsje, heelje,
hoedzje, hoopje, jachtsje, klopje, kostje, leegje, moetsje, piipje,
ploegje, pronkje, reizgje, suchtsje, ringje, skiftsje, slachtsje, soargje,
stichtsje, stopje, tikje, trilje, waarmje, wachtsje, wedzje.

Op grûn fan de observaasje dat noch al wat fan de tiidwurden dy't dy oergong
meitsje, (hast) gelikense Nederlânske pendanten hawwe, is útholden dat dy
feroaring yn de spesifikaasje foar morfologyske klasse troch Nederlânske ynfloed ûntstiet: de Frysk-Nederlânsk twatalige hat oanstriid om tiidwurden yn
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te dielen by de ‘ferkearde’ dielklasse, in dielklasse mei in ynfinityffoarm dy't
tichterby it Nederlânsk stiet as de ‘goede’ dielklasse.
Der binne twa observaasjes dy't stypje dat it hjir giet om ynterferinsje út it
Nederlânsk wei. Earst, tiidwurden op -igje, -elje, -emje, -enje, -erje hearre by
de tiidwurden dy't wol gauris fan dielklasse feroarje. Dat wurdt grif stimulearre troch it feit dat de foarm fan de tredde persoan iental fan sokke
tiidwurden in soad liket op de Nederlânske foarm, bygelyks hammer+t en
hamer+t. Twad, der is ek in groep Fryske je-tiidwurden dy't ferfongen wurde
troch foarmen út de e-klasse dy't net lânseigen Frysk binne, mar gewoanwei
ûntliend wurde oan it Nederlânsk:
(12)

je-tiidwurden dy't oergeane nei de e-klasse troch ûntliening
eamelje
- kletse
narje
- peste
easkje
- eise
noaskje
- befalle
fjochtsje
- fechte
siedzje
- saaie
fjouwerje - galoppeare
stribje
- streve
flaaikje
- fleie
sutelje
- fente
fûstkje
- de hân jaan
tarje
- tere
hymje
- hijge
terskje
- dorse
jarje
- giere
tsjûgje
- getuge
knibbelje
- kniele
weitsje
- wake
krôkje
- boere
wrakselje - worstele
libje
- leve
wurkje
- werke

In twadde foarbyld fan ynterferinsje yn de Fryske ferbale morfology hat te
krijen mei ferskate oanpassingen oan it Nederlânske systeem fan ferbale bûging. It giet benammen om oanpassingen fan sterke ferbale bûging:
(13a) fan sterk nei sterk
F
blike-bliek-blykt
ferwite-ferwiet-ferwiten

YF
blike-bleek-bleken
ferwite-ferweet-ferweten

dûke-doek/dûkte-dûkt
sûpe-soep/sûpte-sûpt

dûke-dook-doken
sûpe/suipe-soop-sopen

N
blijken-bleek-gebleken
verwijten-verweetverweten
duiken-dook-gedoken
zuipen-zoop-gezopen

dekke-dekte-dekt
strekke-strekte-strekt

dekken-dekte-gedekt
strekken-strekte-gestrekt

(13b) fan sterk nei swak
dekke-diek/duts-dutsen
strekke-striek/struts-strutsen
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winke-wonk-wonken

winke-winkte-winkt
wenke-wenkte-wenkt

wenken-wenkte-gewenkt

lyksa tiidwurden as krinke, swinke, minge
De lêste foarbylden passe fansels ek by de Frysk-ynterne oanpassing fan
sterke tiidwurden oan it swakke bûgingssyteem.
Op it mêd fan de nominale morfology lizze de trije neikommende foarbylden fan ynterferinsje: meartalsfoarming, lidwurdseleksje en ferlytsingsfoarmen.
Wat meartalsfoarming oanbelanget, wurde der trije gefallen fan ynterferinsje ûnderskaat. 1. Utsûnderlike meartalsfoarming yn it Frysk wurdt regelmjittich, bygelyks skiep – skiepen, learzens – learzen; 2. Fryske dialektfariaasje tusken s- en en-meartallen wurdt lykmakke yn it foardiel fan it
en-dialekt, sûnder mis mei troch Nederlânske ynfloed, sjoch hjerrings-hjerringen, ferklearrings-ferklearringen; 3. Haadwurden op [F] krije yn it Frysk
in meartal op -en, en sokke wurden ha yn it Nederlânsk beide mooglikheden
fan -en en -s. Der is observearre dat der in tanimming is fan s-meartallen foar
Fryske haadwurden op [F], benammen foar net-lânseigene wurden, en
haadwurden dy't (hast) gelyk binne oan Nederlânske wurden: gemeentes,
mesines, fitamines, prinsipes.
Itselde proses fan lykmeitsjen sjogge wy ek by lidwurd-seleksje. Yn it
Frysk en it Nederlânsk moatte haadwurden spesifisearre wurde foar in kar
tusken it lidwurd de en it/het. Yn in lyts tal gefallen selektearje ekwivalinte
haadwurden ferskillende lidwurden. Der is in dúdlike tendins yn it Frysk om it
systeem fan lidwurd-seleksje lyk te meitsjen oan dat fan it Nederlânsk:
(14) lidwurd-seleksje
wang:
skaad:
burd:
kin:
boarst:
ankel:
fabryk:
sop:
muzyk:
bil:
finsterbank:
sin:
kût:
skouder:

F

YF

N

it
it
it
it
it
it
it
it
it
it
it
it
it
it

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

de wang
de schaduw
de baard
de kin
de borst
de enkel
de fabriek
de soep
de muziek
de bil
de vensterbank
de zin
de kuit
de schouder

101

bosk:
ein:
fôle:
mar:
lêste oere:

de
de
de
de
de

it
it
it
it
it

het bos
het eind
het veulen
het meer
het laatste uur

It is algemien bekend dat ek it ferlytsingssysteem fan it Nederlânsk dat fan it
Frysk beynfloedet. Yn it Frysk wurde ferlytsingsfoarmen makke troch taheakking fan in achterheaksel oan in nominale stam. Dit ferlytsingsachterheaksel hat ferskate foarmen: -ke [kF], -tsje [tsjF], -kje [kjF], of -je [jF]. Yn
De Haan (1990: 108) wurde de lêste trije foarmen ôflaat fan ien en itselde
ûnderlizzende achterheaksel -tje. Der is observearre dat dat systeem feroaret:
in diel fan de ferlytsingsfoarmen op -ke krijt farianten mei -tsje. Dy feroaring
liket in gefal fan ynterferinsje te wêzen út it Nederlânsk wei, omdat it achterheaksel -ke stadichoan ferfongen wurdt troch -tsje yn dy omkriten dêr't it
Nederlânsk it ekwivalinte achterheaksel -tje hat:
(15) F
auto-ke
touke
sigaar-ke
beker-ke
kar-ke
mûs-ke
beam-ke

YF

N

auto-tsje
tou-tsje
sigaar-tsje
beker-tsje
kar-ke *kar-tsje (>*kar-etje)
mûs-ke *mûs-tsje (>*mûs-je)
beam-ke *beam-tsje (>*beam-pje)

auto-tje
touw-tje
sigaar-tje
beker-tje
kar-etje
muis-je
boom-pje

It is fan belang om op te merken dat de ferfanging fan -ke troch -tsje allinnich
dêr bart, wêr't it Nederlânsk oan de oerflakte in -tje-achterheaksel hat.
2.4.

Syntaktyske ynterferinsje

Der binne ek ynterferinsjes stjoerd troch Frysk-Nederlânsk kontakt op it syntaktyske mêd. Ien gefal is dat fan de skiedbere partikel-tiidwurden. Sawol it
Frysk as it Nederlânsk hat klassen fan partikel-tiidwurden dy't lytse ferskillen
yn skiedberens sjen litte. It partikel oer yn it Fryske oer'komme4 kin fakultatyf
skaat wurde fan de stam, wylst it Nederlânske ekwivalint over’komen net
skiedber is. It Fryske ‘trochsykje is skiedber, it Nederlânske door’zoeken net.

4

Hjir jout ‘’’ klam op it neikommende wurdlid oan.
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Yn it Ynterferinsjefrysk nimme beide wurden de syntaktyske mooglikheden
fan it Nederlânsk oer, yn it gefal fan trochsykje ynklusyf ferskowing fan
klam.
In twadde gefal fan syntaktyske ynterferinsje giet oer de syntaksis fan aspekttiidwurden. Yn it Frysk kinne bliuwe en gean brûkt wurde as helptiidwurden fan aspekt. Opmerklik is dat dy tiidwurden yn dy funksje mar mei in
lyts tal ynfinityffoarmen – sûnder te – fan oare haadtiidwurden kombinearre
wurde kinne, feitlik allinnich mei lizze, sitte, stean en hingje. De Nederlânske
ekwivalinten gaan en blijven litte dy beheining net sjen. Ynchoatyf en duratyf
aspekt kin yn it Frysk wol systematysk útdrukt wurde, respektivelik troch
gean + te + ynfinityf, en bliuwe + te + ynfinityf. Der is in tendins yn it Frysk
om oer te gean nei de Nederlânske útdrukkingswize foar it aspekt, dus troch
frije kombinaasjes fan de tiidwurden gean en bliuwe mei ynfinityffoarmen
sûnder te:
(16) útdrukking fan aspekt
F
ik gean in ein te fytsen
giest moarn mei te fiskjen?
nije wike geane wy út te iten

YF
ik gean in ein fytsen
giest moarn mei fiskjen?
nije wike geane wy út iten

hy bliuwt te praten

hij bliuwt praten

N
ik ga een eind fietsen
ga je morgen mee vissen?
volgende week gaan wij
uit eten
hij blijft praten

Itselde ferskynsel docht him foar by de útdrukking fan it ynchoative aspekt
troch komme + te + ynfinityf . Dy konstruksje wurdt ferkrongen troch it op it
Nederlânske ynspirearre komme sûnder te:
(17) komme + te + ynfinityf
F
hy komt hjir te wenjen
kom mar ris te praten

YF
hy komt hjir wenjen
kom mar ris praten

N
hij komt hier wonen
kom maar eens praten

Der binne mear feroaringen yn gearhing mei it gebrûk fan gean. It Nederlânsk
ekwivalint hjirfan, gaan, kin ek de takommende tiid útdrukke. It Frysk brûkt
hjir gean net foar, mar allinnich sille. Wy sjogge no, dat yn it Fryske tiidwurdsysteem it Nederlânske gebrûk fan gaan hieltiten mear trochkringt:
(18) útdrukking fan de takommende tiid
F
wa sille moarn winne?
wy sille trouwe
wat sille wy ris dwaan?

YF
wa gean moarn winnen?
wy gean trouwen
wat gean wy ris dwaan?
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N
wie gaan morgen winnen?
wij gaan trouwen
wat gaan wij eens doen?

In lêste gefal fan syntaktyske ynterferinsje dat ik hjir besprekke wol, giet oer
feroaringen yn de wurdfolchoarder yn Fryske tiidwurdkloften ûnder Nederlânske ynfloed. Yn Kontinintaal West-Germaanske talen ferskine haadtiidwurden yn kombinaasje mei helptiidwurden en/of modale tiidwurden as ien
kloft yn sinsfinale posysje. Haadsinnen binne wat dat oangiet net hielendal
gelyk oan bysinnen, omdat yn haadsinnen it finite tiidwurd net sinsfinaal, mar
op it earste of it twadde plak stiet. Der besteane lykwols ek ferskillen tusken
de tiidwurdkloften fan de Kontinintaal West-Germaanske talen. It is bygelyks
sa dat de folchoarder yn de Fryske tiidwurdkloft fêstleit, dat wol sizze
fiksearre is, wylst dy fan it Nederlânsk in beskate foarm fan fariaasje tastiet.
Om in foarbyld te jaan: bestiet de tiidwurdkloft út in ynfinityf fan in haadtiidwurd yn kombinaasje mei in finyt modaal tiidwurd, dan kinne dy tiidwurden yn it Nederlânsk ynvertearre wurde, mar net yn it Frysk:
(19) a.
b.
(20) a.
b.

dat hij het doen wil
dat hij het wil doen
dat er it dwaan wol
*dat er it wol dwaan

Ynverzje is ek mooglik yn it Nederlânsk, oars as yn it Frysk, at de tiidwurdkloft bestiet út in ôfslutend mulwurd fan in haadtiidwurd:
(21) a.
b.
(22) a.
b.

dat hij het gedaan heeft
dat hij het heeft gedaan
dat er it dien hat
*dat er it hat dien

It is algemien bekend dat in grut part fan de Nederlânske ynverzjemooglikheden hieltiten mear akseptearre wurdt troch hieltiten mear Fryskpraters, as in
gefolch fan Nederlânske ynfloed. Sokke praters brûke net allinnich sinnen as
(20a) en (22a), mar ek de farianten (20b) en (22b).
2.5. Konklúzje
De bedoeling fan dit wiidweidige oersjoch fan Nederlânske ynterferinsjes yn it
Frysk is om sjen te litten, dat dy ynterferinsjes alle domeinen fan de grammatika omfiemje en dat dy ynterferinsje boppedat tige yngeand is. De fraach is
dan fansels, wêrom't it resultaat fan de kontaktsituaasje tusken it Frysk en it
Nederlânsk der sa útsjocht. Wat binne de spesifike omstannichheden dy't oanlieding jûn ha en noch jouwe ta dy kwantitatyf sa sterke foarm fan talige
assimilaasje.
Like nijsgjirrich is, wat al dy foarbylden kwalitatyf oan ynterferinsjes sjen
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litte. It giet yn alle gefallen om feroaringen dy't mei feroarsake binne troch
eigenskippen fan it Nederlânsk, dy't direkt waar te nimmen binne oan 'e hân
fan it taalmateriaal. It is tige opmerklik, dat it Frysk allinnich mar oerflakkige
skaaimerken fan it Nederlânsk oernimt, en net parten fan it abstrakte, ûnderlizzende grammatyske systeem. It liket derop, dat ynterferinsje data-oriïentearre is, en net grammatika-oriïentearre. Dêrmei komt de fraach op it aljemint, wat einliks de talige restriksjes op ynterferinsje binne.
Hjirûnder geane wy yn sawol op it kwantitative as it kwalitative punt. Wy
begjinne mei it lêste.
3. It konkrete karakter fan ynterferinsje
Alle foarbylden fan ynterferinsje dy't ik besprutsen ha, binne foarbylden fan
feroaringen yn it Frysk, dy't mei stjoerd binne troch konkreet Nederlânsk
taalmateriaal: ynhâld- en funksjewurden, oerflakterealisaasjes fan bûne morfemen, lûdmateriaal, wurdfolchoarder en sokssawat. Der binne my fierder ek
gjin útstellen bekend dy't sjen litte dat it Frysk ek grammatikale regels, sis mar
ûnderdielen fan it ûnderlizzende grammatyske systeem, fan it Nederlânsk,
oernimt.5 Dat Frysk-Nederlânske ynterferinsje is wier in kwestje fan dataoriïntaasje.
Nei myn betinken is it data-oriïntearre karakter fan taalferoaring troch
taalkontakt gjin tafal, mar in wjerspegeling fan de oerflakte-oriïntaasje fan
taalferoaring yn it algemien.6 Derfan útgeande dat taalwinning troch bern en
folwoeksenen de boarne is fan taalferoaring, kin men dy oerflakte-oriïntaasje
op in prinsipiële wize ôfliede út it data-oriïntearre karakter fan taalwinning,
sa't dat nei foaren brocht wurdt yn it Chomskyaanske ûndersyksprogramma.
It neikommende skema jout wer, hoe't yn dat programma oansjoen wurdt tsjin
in beskaat stadium yn it taalwinningsproses:
(23) nije datai

Ù

Ù

learmeganismen grammatikai
Universele Grammatika

Ù útfier

i

Dit skema drukt út dat, sadree’t in taallearder nije data, taallearmateriaal,
ûntdutsen hat, hy – mei help fan de rânebetingsten fan grammatikakonstruksje
yn it algemien, de Universele Grammatika en beskate learmeganismen – foar
in part in nije grammatika makket. At (23) net it einstadium is, dan kin men
5

6

Ytsma (1995: 108) beweart oangeande tiidwurdkloften, dat it Ynterferinsjefrysk
in ynverzjeregel oan it Nederlânsk ûntlient, mar hy lit net sjen om hokker regel at
it giet. It is dus net dúdlik at it hjir wol om in gefal fan regelûntliening giet.
Sjoch foar in besprek fan itselde punt: Van Marle (1990).
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de fraach stelle, hoe't dat stadium ferbûn is mei it stadium dat dernei komt:
(24) nije datai+1

Ù

Ù

Ù

learmeganismen
grammatikai+1
Universele Grammatika

útfieri+1

De ynfier foar dat stadium yn it taalwinningsproses bestiet yn alle gefallen út
de útfier fan de âlde grammatika, foarsafier't de persepsje dêrfan net feroare
is, en út nije gegevens (dy't ek bestean kinne út âld materiaal, op in nije manier analysearre). De beskiedende fraach yn dy kontekst is no at ek de foarm
wêryn't de taallearder syn taal organisearre hat, syn grammatika, in faktor is
dy't meispilet yn it taalwinningsproses. Neffens Chomsky (1975, 120-122) is
dat net it gefal. Yn syn fisy is it resultaat fan taalwinning, de grammatika fan
in folwoeksene, net ôfhinklik fan tuskenlizzende grammatika's, mar – foarsafier't it giet om talige faktoaren – allinnich fan de gearwurking tusken de
Universele Grammatika, learmeganismen en uteringen út de taalomkriten. Dy
uteringen binne ynfier foar it taalwinningsproses as analysearre oerflakte-rigen, mar harren abstrakte ûnderlizzende grammatyske eigenskippen wurde
troch de taallearder bûten beskôging litten. Skematysk sjocht it der dan sa út:
(25) nije datai

Ù

nije datai+1

Ù

Ù

learmeganismen
grammatikai
Universele Grammatika

Ù

Ù

-

learmeganismen
grammatikai+1
Universele Grammatika

útfieri

Ù útfier

i+1

Chomsky's argumintaasje foar dy data-oriïntearre oanpak fan taalwinning is
net empirysk, mar teoretysk, en giet sa.
De data dy't de ferskate taallearders yn de rin fan it taalwinningsproses
oanbean wurde, binne net unifoarm: se sille ferskille yn folchoarder en tiid fan
presintaasje, en dat sil liede ta ferskillende tuskenlizzende grammatika's. At dy
ferskillende tuskenlizzende grammatika's it taalwinningsproses ek mei bepale
soenen, dan soenen wy tige grutte ferskillen ferwachtsje kinne yn it úteinlike
resultaat fan dat proses. Mar dat is net wat wy fine: krektoarsom: folwoeksen
grammatika's binne opmerklik unifoarm, suggerearjend dat abstrakte
grammatyske prinsipes net hearre ta de ynfier fan it taalwinningsproses.7
It liket my ta dat in konsekwinsje fan Chomsky's data-oriïntearre oanpak
fan taalwinning is, dat ien fan de mooglike resultaten fan dat proses, nammentlik taalferoaring, ek data-oriïntearre is. Taalferoaring wurdt yn dy fisy
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mei bepaald troch analysearre oerflaktedata, mar net troch oanwêzige abstrakte grammatika-systemen. Dat jildt dan by wize fan ymplikaasje ek foar
feroaring troch taalkontakt, dat wol sizze: foar ynterferinsje. At in taal feroaret ûnder ynfloed fan in oare taal, dan kin dy ynfloed net bestean út (parten
fan) de grammatika fan de beynfloedzjende taal, mar allinnich út de útfier fan
dy grammatika. Trochdat grammatika-regels net direkt wjerspegele binne yn
it spraaksinjaal, kin in taal net feroarje troch grammatika-regels fan in oare
taal op te nimmen. Dat Chomsky's fisy op taalwinning slút grammatyske ûntliening as in foarm fan taalferoaring troch taalkontakt út.
Alle besprutsen gefallen fan Frysk-Nederlânske ynterferinsje kinne beskôge
wurde as empiryske stipe foar it konkrete karakter fan ynterferinsje. Twa fan
dy gefallen woe ik graach noch wat mear kommentaar op jaan om dy stipe ta
te ljochtsjen: ferlytsingsfoarming en wurdfolchoarder yn tiidwurdkloften.
De feroaringen yn it Fryske ferlytsingssysteem litte it data-oriïntearre
karakter fan ynterferinsje sjen. De al besprutsen oergong fan -ke-ferlytsingen
nei dy op -tsje is ynspirearre troch de Nederlânske oerflaktefoarmen op -tje.
No wurdt der frij algemien fanút gien (sjoch bygelyks Trommelen, 1983), dat
de Nederlânske ferlytsingstaheaksels ôflaat wurde fan ien abstrakte ûnderlizzende foarm -tje. Dat de Fryske twatalige soe dat abstrakte taheaksel oernimme kinne yn kombinaasje mei ôfliedingsregels, at it systeem dat ûnderlizzend is oan Nederlânske ferlytsingswurden tagonklik is. Ut de ynterferinsjefeiten dy't ik hjirfoar besprutsen ha, docht bliken dat soks net it gefal is. Der is
gjin bewiis, dat ynterferinsje systeem-oriïntearre is.
It konkrete karakter fan ynterferinsje is tige sprekkend yn it gefal fan de
net-ûntliening fan it Nederlânske taheaksel -je, omdat dy foarm ôflaat wurde
kin mei allinnich Fryske meganismen: in ûnderlizzende foarm op -tje en in
regel fan t-deleesje dy't faaks ûnôfhinklik nedich is. De taallearder lit, yn oerienstimming mei it konkrete karakter fan ynterferinsje, dy abstrakte karakterisearring fan de data bûten beskôging, en beslút – op grûn fan in oerflakteanalyze fan de Nederlânske en Fryske data – om -je net as ferlytsingstaheaksel yn it Fryske systeem op te nimmen. Ynterferinsjefryske foarmen as
hûsje komme net foar.
It is belangryk om op te merken dat ik net sizze wol, dat de Nederlânske taheaksels -etje, -pje en -je noait yn it Frysk opnaam wurde kinne. At
ynterferinsje konkreet is, kin de Fryske taallearder Nederlânske ferlytsingsfoarmen ommers likegoed analysearje as haadwurden yn kombinaasje mei de
ferlytsingstaheaksels -etje, -pje en -je. Dêrmei binne dy taheaksels yn prinsipe
ek kandidaat foar yntegraasje yn it Fryske ferlytsingssysteem, mar dat bart
lykwols hjoeddeis net, blykber trochdat de systematyk yn de oerflaktedata fan
it Frysk en it Nederlânsk har dêr noch tsjin ferset. Dat hoecht net sa te bliuwen. Feitlik skynt it ek al sa te wêzen, dat de ynfloed fan Nederlânske foar-
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men op -etje yn opmars is yn foarmen as poppetsje, spulletsje en parretsje.8
De wurden mei de taheaksels -je en -pje spylje dy rol noch net.
Wat de wurdfolchoarder yn tiidwurdkloften oangiet: ik ha hjirfoar sjen
litten dat Nederlânske ynverzjemooglikheden hieltiten troch mear Fryskpraters
akseptearre wurde. At dy ynterferinsje basearre is op grammatyske regels dy't
ûnderlizzend binne oan de Nederlânske tiidwurdkloften, dan ferwachtet men
dat dy nije fariant fan it Frysk in eksakte kopy is fan it Nederlânske systeem.
De ynverzjemooglikheden fan it Ynterferinsjefrysk soene itselde wêze moatte
as dy fan it Nederlânsk. De neikommende foarbylden litte sjen, dat soks net it
gefal is:
(26) a.
b.
c.
(27) a.
b.

dat ik it net dien hawwe kin
dat ik it net dien kin hawwe
*dat ik it net kin hawwe dien
ik kin it net dien hawwe
*ik kin it net hawwe dien

De foarbylden (26a) en (26b) kinne beskreaun wurde troch in Ynterferinsjefryske grammatika mei regels dy't ûnderlizzend binne oan respektivelik
de Fryske en de Nederlânske tiidwurdkloften: (26a) troch it Fryske en (26b)
troch it Nederlânske part. Sa'n oanpak is lykwols net adekwaat, want (26c),
mei in Nederlânks oersetting dy't grammatikaal Nederlânsk is, is net
akseptabel foar Ynterferinsjefryskpraters. Itselde jildt mutatis mutandis foar
(27), mei haadsinfarianten fan (26). Hjir is (27b) it probleem: net akseptabel
foar Ynterferinsjefryskpraters, mar de Nederlânske oersetting is dat wol foar
Nederlânskpraters.
It is net allinnich sa, dat net alle Nederlânske ynverzjemooglikheden yn it
Ynterferinsjefrysk foarkomme, ik ha ek ynverzjeferskynsels yn dy taalfariant
observearre, dy't gjin Nederlânsk en gjin Frysk binne:
(28) a.
b.
(29) a.
b.

dat er net komme wollen hat
dat er net komme hat wollen
sûnder syn auto meitsje te litten
sûnder syn auto te meitsje litten

De (a)-farianten fan (28) en (29) binne akseptabel foar alle Fryskpraters, mar
de (b)-foarbylden allinnich foar Ynterferinsjefryskpraters. De (b)-foarbylden
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kinne net ûntstien wêze troch Nederlânske ynfloed, omdat se net oerienkomme
mei de Nederlânske grammatyske systematyk:
(30) *
(31) *

dat hij niet komen heeft gewild
zonder zijn auto te maken laten

Wat dy feroaringen yn de wurdfolchoarder fan Fryske tiidwurdkloften sjen
litte, is dat dy ûntsteane troch Nederlânske ynfloed, mar net troch it abstrakte
Nederlânske regelsysteem. Se skine it resultaat te wêzen fan it mei-inoar op
spyljen fan oerflakte-eigenskippen fan Nederlânske en Fryske uteringen yn it
taalwinningsproses. In part fan de grammatika, dy't ûnderlizzend is oan tiidwurdkloften yn it Ynterferinsjefrysk, is makke op basis fan in mingd Nederlânsk-Fryske ynfier. Dy grammatika hat in eigen systematyk, en is gjin kopy
fan in part fan de Nederlânske grammatika. At dy feroaring grammatika-stjoerd wie, dan wienen sokke foarbylden as (28b) en (29b) net foarkaam,
en dan hienen wy ferwachte dat foarbylden lykas (26c) en (27b) foar
Ynterferinsjefryskpraters akseptabel wienen. Dat wiist der allegearre op, dat
ynterferinsje in konkreet karakter hat.
Under de hjir ferdigene oanpak dat ynterferinsje data-oriïntearre is, is it
dus net sa dat grammatika-systemen of parten dêrfan in mei-bepalende rol
spylje yn de taalferoaring. De iennichste talige faktoaren dy't dat dogge, binne
de taaluteringen sels en de Universele Grammatika. Wannear’t Thomason &
Kaufman (1988) sizze, dat de talige ôfstân9 tusken talen ek relevant is foar de
talige útkomst fan ynterferinsje, dan formulearje sy dat yn termen fan gelikensens tusken grammatyske dielsystemen. Lykje de eigenskippen fan beskate
dielsystemen in soad op inoar, dan is soks geunstich foar ynterferinsje, al sil it
ek dan net automatysk barre. Ik kin it mei Thomason & Kaufman (1988)
lykfine, dat talige ôfstân in belangrike faktor is foar ynterferinsje, mar foar
my giet it dêrby net om de ôfstân tusken grammatika-systemen, mar om dy
tusken de útfier dêrfan, de ôfstân tusken de uteringen fan de oanbelangjende
talen.
Der wurdt wol gauris sein, dat beskate grammatyske dielsystemen mear
iepensteane foar ynterferinsje as oare. Sa seit Van Coetsem (1988: 28), dat
net alle grammatyske domeinen of dieldomeinen like stabyl binne, en hy bringt
dit begryp stabilens yn ferbân mei it mear of minder strukturearre wêzen fan
in domein. Deselde ideeën binne te finen yn it al neamde wurk fan Thomason
& Kaufman (1988: 72-74). It is neffens my prinsipieel ferkeard om, mei it
each op ynterferinsje, de ferskillende grammatyske subdomeinen yn in soarte
fan stabiliteitshiërargy te setten. It giet yn myn fisy by ynterferinsje net om de
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abstrakte grammatyske systematyk, mar om de systematyk dy't direkt oan de
taaluteringen sels waar te nimmen is. It ûnderlizzende regelsysteem is dêrby
net fan belang. Ik soe it idee fan in stabiliteitshiërargy dan ek ferfange wolle
troch de faktor fan de talige ôfstân tusken konkrete eigenskippen fan taaluteringen.
Wannear’t wy út dat perspektyf wei nochris sjogge nei it gefal FryskNederlânsk, dan mei it dúdlik wêze foar dyjinge dy't op’e hichte is fan beide
talen, dat de talige ôfstân yn dat gefal tige lyts is: de oerienstimming tusken de
eigenskippen fan taaluteringen yn dy talen is ommers, lykas bekend is, grut.
Sa merkt Sjölin (1993: 70-71) op, dat Fryske en Nederlânske morfeemrigen
lyksteld wurde kinne troch alderlei fonotaktyske en semantyske korrespondinsjes. At in Nederlânske taalutering oerset wurdt troch ferfanging fan de
Nederlânske wurden troch Fryske, dan is it resultaat net allinnich in utering
dy't de oanbelangjende sprekkers ferstean kinne (troch folsleine twataligens),
mar dy utering sil ek troch it grutste part fan de Fryskpraters as akseptabel
Frysk beskôge wurde. Dy oerflakkige gelikensens tusken it Nederlânsk en it
Frysk makket ynterferinsje fansels tige maklik, hoewol't dat foar it ferklearjen
fan it feitlik foarkommen fan ynterferinsje net foldwaande is. Dêr moatte noch
ekstra redenen foar wêze. Oer dy redenen wol ik no noch wat sizze.
4. Wêrom ynterferinsje?
Ynterferinsje is ôfhinklik fan taalkontakt binnen ien en deselde persoan. It karakter fan taalferoaring troch taalkontakt wurdt dan ek foar in part bepaald
troch it karakter fan de twataligens dêr't ynterferinsje op basearre is.10 Lykas
wy al opmurken ha, giet it yn de Frysk-Nederlânske situaasje om ynterferinsje
ûnder twatalige earstetaalwinning. Dat de earste faktor dy't fan belang is foar
de fraach, wêrom't ynterferinsje yn dy foarm foarkomt, hat te krijen mei de
spesifike skaaimerken fan de twatalige earstetaalwinning yn dy situaasje.
De posysje fan it Nederlânsk yn de Fryske taalmienskip is sa dominant,
dat sels bern dy't grutbrocht wurde yn in homogeen Frysktalige húshâlding, al
ier en betiid konfrontearre wurde mei it Nederlânsk. Wannear’t wy dit yn
ferbân bringe mei de observaasje, dat de talige ôfstân tusken beide talen tige
lyts is, dan is it net te útwrydsk om te ûnderstellen dat Frysk-Nederlânsk
learende bern swierrichheden ha om in ûnderskied te meitsjen tusken de respektivelike ynfier fan dy learprosessen. It taallearmateriaal út de omkriten
wurdt ommers net markearre foar ‘typysk Frysk’ of ‘typysk Nederlânsk’.
Men moat dus rekkenje mei de mooglikheid fan in mingde ynfier foar it
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taallearproses. Ik ha al earder it útstel dien (De Haan, 1995b), dat de
feroaringen yn de folchoarder fan Fryske tiidwurdkloften taskreaun wurde
moatte oan de konstruksje fan in Fryske grammatika op basis fan sa'n mingde
ynfier besteande út Fryske en Nederlânske taaluteringen.
Ynfloed fan it Nederlânsk op de konstruksje fan it Fryske leksikon leit, sa't
Sjölin (1976) ha wol, ek yn’e reden. Der is neffens my net allinnich yn de
earste bernejierren ynkorporaasje fan Nederlânske wurden en Nederlânske
idioom yn it Frysk, mar ek yn de wat lettere taalwinningsstadia, benammen
teweibrocht troch in ferskowing fan it taalgebrûk nei it Nederlânsk ta. Yn it
proses fan sekondêre sosjalisaasje, te begjinnen mei it ûnderwiis, is de posysje
fan it Frysk tige swak. Mei’t foar Frysk-Nederlânsktalige bern, it Nederlânsk,
en net it Frysk, foar alle funksjes goed is, wurdt it natuerlik om it Nederlânsk
yn alle foarkommende domeinen te brûken. Ek bern dy't ientalich Frysk grutbrocht binne, fine it net ûnnatuerlik om thús út en troch Nederlânsk te praten.
Itselde jildt fansels foar folslein twatalige folwoeksenen. In gefolch fan dy
situaasje is, dat de ûntjouwing fan de taalfeardigens yn it Frysk yn de sekondêre sosjalisaasje net foldwaande stipe wurdt, benammen net op it mêd fan it
leksikon. It komt derop del, dat de leksikale ûntjouwing fan it Frysk
ûnderbrutsen liket te wurden. It sil klearrichheid ha, dat dy ûnderbrekking de
wei frijmakket foar sterke leksikale ûntliening út it Nederlânsk.
Dat proses wurdt noch fersterke troch it neikommende. Hoewol't it sûnder
mis wier is, dat it gebrûk fan it Frysk foar de measten beheind is ta ynformele
domeinen, wurdt al jierren besocht om ek it mear formele gebrûk te stimulearjen. Foarsafier't dat stribjen fertuten dien hat, hat it ek oanlieding jûn ta
leksikale ûntliening út it Nederlânsk wei. Noch belangriker: dat proses fan
leksikale ûntliening wie ek nedich om it Frysk oan te passen oan it ferlet fan
de moderne tiid. Wy observearje dan ek in sterke ûntliening op it mêd fan
kultuer, technology, massamedia, polityk, wittenskip ensfh. Wy kinne dat allegearre beflappe ûnder de term leksikale fernijing.
Mingde ynfier foar taalwinning, ûnderbrutsen leksikale ûntjouwing en
leksikale fernijing binne allegearre faktoaren dy't bydrage oan de fernederlânsking fan it Frysk. De belangrykste faktor yn dat proses liket mij oars te
wêzen de ûngelikense posysje fan de beide talen yn de taalmienskip. Dy posysje kin foar in part karakterisearre wurde troch nei te gean, hoe't dy talen yn
de mienskip funksjonearje. Resint ûndersyk11 liedt ta de konklúzje, dat it
Frysk foaral brûkt wurdt, en troch de Fryskpraters ek sa sjoen wurdt, as
sprektaal foar domeinen lykas de hûshâlding, en foar de mear ynformele kontakten dêrbûten. It Frysk hat in tige beskieden plak yn it ûnderwiis, de formele
kontakten op it wurk, de tsjerke, de rjochtspraak en it offisjele ferkear. Yn fer-
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geliking mei it Nederlânsk is it gebrûk fan it Frysk funksjoneel besjoen nochal
beheind. It Nederlânsk hat in sterke posysje yn alle domeinen. Sels Fryske
memmetaalpraters foar wa't it Frysk yn’e ynformele domeinen de dominante
taal is, sille yn dy domeinen mei it Nederlânsk konfrontearre wurde. Folslein
twataligen sille it Nederlânsk yn dat soarte fan situaasjes (mei famylje en
freonen) út en troch sels ek wol brûke. Ik lûk dêrút de konklúzje dat, wat de
funksjonele kant oanbelanget der gjin algemiene wurkferdieling is tusken it
Nederlânsk en it Frysk. De relaasje tusken de beide talen is dus net diglossysk, mar kin neffens my better beskreaun wurde as ien fan kompetative twataligens.
De kar dy't Frysk-Nederlânsktaligen yn dy kompetysje alle kearen wer
meitsje, wurdt bepaald troch de spesifike funksjes dy't de oanbelangjende
talen foar harren ha. Yn dat ferbân soe ik in ûnderskie meitsje wolle tusken de
kulturele funksje en de statusfunksje fan taalsystemen.12 De kulturele funksje
ferwiist nei de rol dy't in taal as ûnderdiel fan in beskate kultuer spilet yn de
foarming fan in persoan syn kulturele identiteit. Dy funksje leit dêrmei op it
yndividuele, en net op it sosjale flak. Hjir stiet de statusfunksje foaroer, dy't
ferwiist nei de rol dy't in taal spilet yn groepsfoarming. No is taalferoaring by
útstek in sosjaal ferskynsel, gjin taalferoaring sûnder sosjale akseptaasje, dat
it resultaat fan taalferoaring troch taalkontakt, mei ynbegryp fan ynterferinsje,
sil foaral bepaald wurde troch de statusfunksje fan de oanbelangjende taalsystemen.13
Wat de beslissende faktor foar Nederlânsk-Fryske ynterferinsje skynt te
wêzen, is dat it Nederlânsk net funksjoneel beheind is, wylst it Frysk soks foar
fierwei it grutste part fan de Fryskpraters wol is. It giet dêrby net allinnich,
sa't ik al oanjûn ha, om domeinbeheiningen, mar om datjinge wat neffens my
folle belangriker is: it Frysk mist oer it generaal in groepsfoarmjende funksje.
Foarsafier't ik it sjoch, makket it Frysk frij algemien wol diel út fan ien syn
persoanlike kulturele identiteit, mar ik sjoch gjin arguminten om te ûnderstellen dat Fryskpraters troch Frysk te praten útdrukke wolle, dat hja beskôge
wurde wolle as lid fan in kulturele groep, al jildt dat fansels foar in lyts tal
minsken al. Spilet it Frysk subjektyf (hast) gjin rol yn groepsfoarming, objektyf is dat ek net sa: Frysk prate korrelearret net mei oare eigenskippen, of it no
giet om oplieding, wurk, ynkommen, sekse, religy of politike ideology.14 Oars
sein: Frysk prate is gjin groepsnoarm dy't yn de beneaming komt om as
model, as rjochtline, foar persoanlik en kollektyf hanneljen te funksjonearjen.
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Ik ûntlien dat ûnderskie oan Koefoed (1987).
Sjoch foar dy fisy foaral Gal (1979).
Sjoch Van der Plank (1987).
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Ek dy rol is oernaam troch it Nederlânsk. Men kin sels sizze,15 dat it Nederlânsk net allinnich funksjonearret as standert foar Nederlânks dialekten, mar
dat ek docht foar it Frysk. Dy taal is de boarne foar leksikale fernijing en
ferfanging, sa't ik sjen litten ha. It Nederlânsk wurdt ek brûkt troch twataligen
yn situaasjes dy't om in neutrale koade freegje. Rekkenje ik dêrby ek noch mei
de lytse talige ôfstân tusken beide talen, dan moat de konklúzje wêze dat
Frysk-Nederlânks ynterferinsje hielendal past yn de kategory fan oanpassing
fan dialekt oan standerttaal, lykas dy yn hast alle West- en Noard-Europeeske
lannen waar te nimmen falt, ek al kin it Frysk histoarysk besjoen net beskôge
wurde as in dialekt fan it Nederlânsk.
5. De takomst fan it Frysk
Hoelang en hoefier giet de oanpassing fan it Frysk oan it Nederlânsk troch?
Bliuwt der noch wol wat fan it Frysk oer? Hoe teloarstellend at dat ek wêze
mei, it is einliks net mooglik om dêr op dit stuit (en miskien wol noait) wittenskiplik ferantwurde foarsizzingen oer te dwaan. Taalferoaring is in kompleks
ferskynsel dat feroarsake wurdt troch withoefolle faktoaren, dy't wy noch lang
net allegearre kenne. En ek al soenen wy alle faktoaren wol kenne, it is mar de
fraach at dy liede ta in teory mei in algemiene foarsizzende wearde. Dan litte
wy noch de fraach bûten beskôging, at aparte faktoaren lykas statusfunksje
wol in algemiene foarsizzende krêft ha.
Myn ynterpretaasje wêrom't Frysk-Nederlânske ynterferinsje op sa'n grutte
skaal plak fynt, is basearre op de faktoaren mingde ynfier foar taalwinning,
ûnderbrutsen leksikale ûntjouwing, leksikale fernijing, kompetative twataligens en it ûntbrekken fan in statusfunksje. Wannear’t dy ynterpretaasje
doocht, dan sjoch ik gjin reden om te ferwachtsjen dat de fernederlânsking fan
it Frysk ophâldt. Myn ferwachting is dat der in Frysk ûntstean sil, dat karakterisearre wurde kin as Fryske grammatika en Nederlânske wurdskat (sjoch
De Haan, 1992: 19).16 Of it soe wêze moatte dat de Friezen al folle earder
opholden binne mei Frysk praten.
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Sa as dien is troch Breuker (1993).
Gorter (1993: 40) jout myn posysje ferkeard wer wannear’t er seit dat ik suggerearje, dat der ‘in nije stabile sprektaal earne tusken Frysk en Nederlânsk’
ûntstean sil. Oer stabilens ha ik it net hân.
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Oer de oerienkomst tusken de dialekten fan Grinslân en
it Frysk
Eric Hoekstra (Meertens Instituut, Amsterdam)
‘Dat fyfte Zeland is. Langwald. Freedwald. Humers. Mydach. Husinga.
Fiwellingha.Groninghen. Aeldambecht. Reyderland. Uesterwald mei al da
Walden deer aldeer bi lidset tuisscha da Eemse ende Westfalen.’
(Sipma 1940:53, út it Ald-Fryske Traktaat fan de Sân Seelannen)

1.

Ynlieding

1.1.

Kearnfraach

Yn it ferline wie it Frysk net ta de provinsje Fryslân beheind. Undúdlik is
lykwols:
- wêr’t bûten Fryslân Frysk praat is;
- hoefolle oft dêr yn ’e hjoeddeiske dialekten noch fan wêrom te finen is.
Wat de provinsje Noard-Hollân oanbelanget hat der striid west oer de beide
fragen. Yn in eardere publikaasje ha ik útholden, dat der yn Noard-Hollân ea
Frysk praat is en dat der yn ’e hjoeddeiske dialekten noch in stikmannich spoaren
(substraat) fan werom te finen binne (Hoekstra 1994). Yn dit artikel wol ik
ûndersyk dwaan nei Frysk substraat yn ’e hjoeddeiske Grinslânske dialekten.
Oars as oangeande Noard-Hollân wurdt algemien oannommen, dat der yn
Grinslân ea Frysk praat is. Dat moat dan Ald-Frysk west ha, want yn ’e fyftjinde
ieu komme der al hast gjin Fryske teksten mear út Grinslân (Huizinga 1914:30).
Dat Ald-Frysk is doe ferkrongen troch in Saksyske taalfariant dêr’t de hoeddeiske Grinslânske dialekten op tebekgeane (Huizinga 1914, Heeroma 1961,
Naarding 1961a). Dat proses hat de namme ‘ûntfrysking’ krige.
Der is lykwols nea spesifisearre, yn hoefier oft de hjoeddeiske dialekten fan
Grinslân ûntfryske binne. Dat komt trochdat der gjin yngeande ferliking tusken
de Grinslânske dialekten en it Frysk makke is. Heeroma (1961) wiist wol op in
hantsjefol leksikale oerienkomsten en Naarding (1961a:62) op nammekundige,
mar morfology en syntaksis wurde net behannele. Salang’t der gjin stúdzje is,
dy’t de morfosyntaktyske skaaimerken fan ’e Grinslânske dialekten no ris
systematysk mei dy fan it Frysk ferliket, wite wy feitliks net it antwurd op ’e neifolgjende kearnfraach: Yn hoefier binne de Grinslânske dialekten ûntfryske? Yn
dit artikel wol ik dy kearnfraach bediskusjearje troch mei dy morfosyntaktyske
ferliking út ein te setten.
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Yn § 1.2 sil ik earst de arguminten foar it Ald-Frysk yn Grinslân gearfetsje.
§ 1.3 giet oer de metodology fan it ûndersyk. § 1.4 giet neier yn op de teory dêr’t
wy de resultaten fan ’e ferliking tusken Frysk en Grinslânsk mei besykje te
ynterpretearjen. § 1.5 befettet in gearfetting fan dit artikel.
1.2.

De arguminten foar Ald-Frysk yn Grinslân

It is net kontroversjeel, dat der yn Grinslân Frysk praat is. Inkeld Ter Laan
(1952) is dêr wol tsjin yngongen, mar Naarding (1961a) hat syn arguminten
dúdlik wjerlein. Sels ien as Heeroma, dy’t war dien hat om Frysk substraat bûten
Fryslân safolle mooglik te bestriden (Hoekstra 1995), joech foar Grinslân ta, dat
dêr Frysk praat is (Heeroma 1961). De arguminten foar Ald-Frysk yn Grinslân
binne, yn it koart:
1. Der binne Ald-Fryske dokuminten fûn yn Grinslân.
2. De lânwetten foar Grinslân binne yn it Ald-Frysk opskreaun.
3. Alde Grinslânske persoansnammen lykje tige op ’e Fryske, en folle minder
op ’e Drintske.
4. Fierders kinne de Grinslânske plaknammen faak út it Ald-Frysk ferklearre
wurde.
5. Vries (1994), by einsluten, hat sjen litten dat de Grinslanners oant yn ’e 16de
ieu noch in Frysk identiteitsbesef hiene, en dan benammen, mar net inkeld, yn
de Ommelannen.
1.3.

Metodology

Fan de measte taalferskynsels dy’t ik hjir besprekke sil, binne der gjin kaarten
(sjoch seksje 3.2. foar ferskynsels dêr’t al kaarten fan binne). Ik sil my dêrom by
it ferlykjen fan it Frysk mei de dialekten fan Grinslân basearje op feiten oer ien
of mear Grinslânske dialekten út De Vries (1910-1912), Ter Laan (1953), Boer
(1982) en Reker (1991) en op oare boarnen, dêr’t de skriuwers sels fan oannimme dat se representatyf binne foar de Grinslânske dialekten yn it algemien.
Op deselde manear wurdt fan gâns ferskynsels yn it Frysk oannommen, dat se
ek yn ’e Fryske dialekten foarkomme. It Frysk en it Grinslânsk wurde ferlike
mei it ABN. Ik identifisearje it ABN fierhinne mei de sprektaal fan ’e middenklasse en de hegerein fan ’e Rânestêd. It ABN stiet syntaktysk en morfologysk
ek hiel ticht by de plattelâns- en stedsdialekten fan ’e Rânestêd. Dat lêste bedoel
ik relatyf: it ABN stiet folle tichter by de steds- en plattelânsdialekten fan 'e
Rânested as it Frysk of it Grinslânsk. Der is dus in hege graad fan oerienkomst
tusken it begryp ABN en it begryp ‘Hollânsk’, dy’t it mooglik makket om se hjir
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trochinoar te brûken. It ABN as skriuwtaal hat altiten in wat súdliker synjatuer
hân, mar it giet ús hjir net om it ABN as skriuwtaal.
1.4.

Teory

De term ‘ûntfrysking’ suggerearret dat de hjoeddeiske dialekten fan Grinslân net
mear op it Frysk lykje. Dat is lykwols net yngeand ûndersocht. Ik wol dêrom
earst ris de dialekten fan Grinslân mei it Frysk ferlykje om te sjen, oft der noch
nijsgjirrige oerienkomsten op taalkundich mêd binne; it sil bliken dwaan, dat dy
der yndie binne. Dêrnei sil ik har ynterpretearje yn it ramt fan de taalkontaktteory
fan Van Coetsem (1988).
Neffens Van Coetsem bart der by taalkontakt it neifolgjende. At minsken
njonken de memmetaal in twadde taal leare, dy’t se yn it earstoan net alhiel yn ’e
macht ha, dan falle se by it praten fan dy twadde taal werom op ’e grammatika
fan ’e memmetaal. Sa’n twadde taal sil dus beskate skaaimerken oernimme fan ’e
memmetaal. It docht bliken dat út 'e memmetaal benammen syntaksis, morfology
en eleminten út ’e wurdfoarrie oernommen wurde kinne. De fonology fan ’e
memmetaal wurdt it minst oernommen. Yn ’e tiid fan ’e oerstap op it Saksysk
wie it Frysk de memmetaal fan 'e Grinslanners. Dat Fryske spoaren sille, at Van
Coetsem gelyk hat, earder yn 'e morfosyntaksis as yn 'e fonology te finen wêze.
De klassike dialektology hat hast eksklusyf each hân foar lûdûntjouwing, dus
fonology. Mar dy is krekt it minst resistint by taalkontakt.1
1.5.

Gearfetting

Ik sil earst oerienkomsten fan it Frysk mei it hiele Grinslânsk jaan yn § 2. Dan
komme yn § 3 oerienkomsten fan it Frysk mei beskate Grinslânske dialekten op
it aljemint. § 4 ferklearret de Frysk-Grinslânske oerienkomsten mei help fan 'e
niisneamde taalkontaktteory, wylst § 5 de útlieding befettet.
2.

Morfosyntaktyske oerienkomsten fan it Frysk meiit hiele Grinslânsk

2.1.

Ynlieding

De morfosyntaktyske oerienkomsten wurde ôfset tsjin it ABN, dat hjir oars is.
Oerienkomsten dêr't mar in part fan 'e Grinslânske dialekten oan meidogge,
komme yn § 3 oan 'e oarder.
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2.2

Folchoarder yn 'e tiidwurdkloft sûnder TE-infinitiven

De folchoarder yn 'e tiidwurdwurdkloft is krekt oarsom as yn it ABN, mar krekt
lykas yn it Frysk. Yn 'e neikommende sinnen is hieltiten, at der in (a, b, c)
ûnderferdieling is, de (a)-sin Grinslânsk, de (b)-sin Frysk en de (c)-sin ABN.
(1)

a. Dat e jonges

noablieven loaten
(4)
(3)
b. Dat er de jonges
neibliuwe litte
(4)
(3)
c. Dat ie de jongens had
willen
(1)
(2)

(2)

Folchoarder yn 'e tiidwurdkloft:
a. Grinslânsk:
4321
b. Frysk:
4321
c. ABN:
1234

wild
(2)
wold
(2)
laten
(3)

har2
(1)
hie
(1)
nablijven
(4)

It Grinslânsk en it Frysk ha deselde wurdfolge, it ABN wykt ôf. Kaarten fan dit
ferskynsel binne te finen yn Stroop (1970:137-138).3
2.3.

Morfologyske seleksje troch HAWWE/WEZE yn 'e tiidwurdkloft

Besjoch út (1) de foarm fan 2, it tiidwurd dat selektearre wurdt troch
hawwe/wêze.
(3)
(4)

a. G: 4 3 2 = mulwurd 1 = helptiidwurd perfektum
b. F: 4 3 2 = mulwurd 1 = helptiidwurd perfektum
c. N: 1 = helptiidwurd perfektum 2 = ynfinityf 3 4
Wat selektearret hawwe / wêze:
a. Grinslânsk: ôfslutend mulwurd (hjir wild)
b. Frysk:
ôfslutend mulwurd (hjir wold)
c. ABN:
ynfinityf (hjir willen)

Dat yn it ABN hjir in ynfinityf ynstee fan in ôfslutend mulwurd ferskynt, wurdt
ek wol Infinitivus-Pro-Participio neamd (IPP); yn it Dútsk, dêr't dat ferskynsel
him ek oppenearret, hjit sa'n ynfinityf Ersatzinfinitiv. It Grinslânsk en it Frysk
ha gjin IPP-effekt, en dat is yn 'e talen fan 'e wrâld ek de normale situaasje: de
Romaanske talen ha gjin IPP-effekt, de Skandinavyske net, en it Ingelsk ek net.
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2.4

Foarm fan it ôfslutend mulwurd

(5)

a: G:
b: F:
c: N:

(6)

Foarheaksel by ôfslutend mulwurd:4
a: Grinslânsk:
nee
b: Frysk:
nee
c: ABN:
ja (ge-)

Ik heb ter west
Ik ha der west
Ik ben er geweest

In kaart fan dat ferskynsel, makke troch Hol, is te finen yn 'e Taalatlas, ôflevering 2, nûmer 9. In foarheaksel foar it ôfslutend mulwurd is, krekt lykas it
IPP-effekt, in beheind ferskynsel yn Jerope: de Romaanske talen, de Skandinavyske talen, it Plat-Dútsk en it Ingelsk ha it net, mar it Nederlânsk en it Dútsk
al. Wy ha hjir dus, krekt lykas by it IPP-effekt, te krijen mei in Jeropeeske
makro-isoglosse dy't troch Nederlân hinne rint: Frysk en Grinslânsk slute oan by
it oanswettende Plat-Dútsk en de Skandinavyske talen, net by it ABN en it
Dútsk.
2.5. Haadwurdynkorporaasje yn 't tiidwurd
(7)

Grinslânske en Fryske namwurdynkorporaasje
a. dat k nog bloumen ston te wotter geven
b. dat er stie te bôlesmarren

(8)

ABN sûnder ynkorporaasje
a. dat ik nog de bloemen water stond te geven
b. dat hij het brood stond te smeren

(9)

ABN mei ynkorporaasje
a. * dat ik nog de bloemen stond te water geven
b. * dat hij stond te broodsmeren

(10) Ut skreaun Grinslânsk (Sien Jensema, Berend Kopstubber (1943)):
a. N maaidje ston te potten bounen
b. As Berend, n venneweegs vot, omkikt, sit Geertruud ien t hof te
bok-melken.
(11) Haadwurdynkorporaasje (oer te hinne):
a. Grinslânsk:
ja
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b. Frysk:
c. ABN:

ja
nee

In kaart fan dat ferskynsel is te finen yn Gerritsen (1991: kaart 40). Ut 'e
foarbylden yn Schuurman (1987) en Schuurman & Wierenga (1986, 1990) docht
bliken, dat haadwurdynkorporaasje yn it Grinslânsk yn deselde syntaktyske
konteksten foarkomt as yn it Frysk. Dy Fryske syntaktyske konteksten binne
troch Jarich Hoekstra (1989), fierder bouwend op De Haan (1987), oantsjut as
preposysjonele ynfinitiven en sintinsjele ynfinitiven. Jarich Hoekstra (1992) en
Dyk (1992) toane oan dat haadwurdynkorporaasje ek foarkomt yn 'e NoardFryske dialekten.
2.6. Ynfinitiven by it tiidwurd GEAN
‘Voor zover ik kan nagaan komen perfectische zinnen met gaan + INF in het
Gronings alleen voor met staan, zitten en liggen.’ (Sassen 1973:303):
(12) a. Hai is ... goan.
OKE:
*:
b. Hy is ... gien
OKE:
*:
c. Hij is gaan ...
OKE:

lign, zitn, stoan
sloapm, swemm
lizzen, sitten, stean
sliepe(n), swimme(n)
liggen, zitten, staan, slapen, swemmen

(13) a.* 't Is reegn goan
b.* 't Is reine(n) gien
c. 't Is gaan regenen
(14) Gean inkel mei tiidwurden: lizze, sitte, stean en (hingje):
a. Grinslânsk:
ja
b. Frysk:
ja
c. ABN:
nee
Yn it ABN hat gaan in yngoätive funksje; wat súdliker as wy komme, nammerste mear gaan brûkt wurde kin foar de takommende tiid en/of it yngoätive
aspekt (De Rooij 1985, 1986). De seleksjerestriksjes op it brûken fan gean, dy't
it Frysk en it Grinslânsk sjen litte, bestean yn it ABN net.
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2.7 TE-ynfinitiven by it tiidwurd KOMME
(15) a. Dou rechtveerdege Mattheoa der kwam te wonen
(út: Jensema 1943)
b. Doe't rjochfeardige Mathilda dêr kaam te wenjen
c. Toen rechtvaardige Mathilda daar kwam wonen
(16) TE-ynfinitiven ferplichte byit tiidwurd komme:
a. Grinslânsk:
ja
b. Frysk:
ja
c. ABN:
nee
It brûken fan te by komme is yn it Frysk en it Grinslânsk yn sinnen fan it boppesteande type ferplichte, mar yn it ABN net. It brûken fan te soe ek by oare
aspektuele helptiidwurden as komme ûndersocht wurde moatte.
2.8.

It tiidwurd SILLE meibetsjutting ‘gean’

(17) a. Wie zellen noa stad
b. We sille nei de stêd ta
c. We zullen naar de stad toe
We gaan naar de stad
(18) Tiidwurd sille kin de betsjutting ‘gean’ ha:
a. Grinslânsk:
ja
b. Frysk:
ja
c. ABN:
nee
It tiidwurd sille kin yn it Frysk en yn it Grinslânsk brûkt wurde mei de betsjutting ‘gean’, wylst dat yn it ABN útsletten is.5
2.9.

It weilitten fan it persoanlik foarnamwurd 2 iental yn haadsinnen en
bysinnen

(19) a. Kiekst nait goud
b. Sjochst net goed
c.* Kijkt niet goed
Je kijkt niet goed

/
/
/*

Ik wol datst riek wast
Ik woe datst ryk wiest
Ik wou dat rijk was
Ik wou dat je rijk was
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Yn it Frysk en it Grinslânsk mei it persoanlik foarnamwurd fan 'e twadde
persoan iental yn in stellende sin sûnder topikalisaasje weilitten wurde. Men kin
jin ôffreegje, oft ik de ferliking mei it ABN histoarysk besjoen wol meitsje mei:
de /d/-foarm is ommers yn it ABN weirekke en ferfongen troch de /j/-foarm. Mei
ik se dan wol ferlykje? De fraach foarûnderstelt dat men inkel mar foarmen
ferlykje mei dy't lûdwettich identyk binne; de korrespondearjende syntaktyske
struktuer soe der dan net ta dwaan. Ik kin dat as syntaktikus lykwols omdraaie:
men mei inkeld mar syntaktysk identike foarmen ferlykje. De fraach is no: is der
in reden om te sizzen: men mei by in ferliking tusken twa taalfarianten inkel mar
it lûdwettige perspektyf kieze, of men mei inkel mar it syntaktyske perspektyf
kieze?
Sokke reden binne der net. It lûdwettige perspektyf abstrahearret fan (negearret) de syntaktyske korrelaasje en docht sa gjin rjocht oan 'e wurklikheid.
Oarsom abstrahearret it syntaktyske perspektyf fan 'e lûdwetten (fonology) en
docht sa likemin rjocht oan 'e wurklikheid. Fansels rjochtsje ik my as syntaktikus
op it syntaktyske perspektyf, dat nei myn opfetting syn gerak noch net genôch
krigen hat.
2.10 Haadsin as bysin
It Frysk en it Grinslânsk kinne beide persoansfoarm op it twadde plak ha yn
dat-sinnen (De Haan 1988, Ter Laan 1953:110, Overdiep 1932, De Vries
1910-1911:63):
(20) a. Hai zee dat hai har zien buurman zitten zain
b. Hy sei dat hy hie syn buorman sitten sjoen
c.* Hij zei dat hij had zijn buurman zien zitten
(21) a. Dat was van dei gevolgen dat hai har 't wonnen
b. Dat wie fan dy gefolgen dat hy hie it wûn
c.* Dat had tot gevolg dat hij had het gewonnen
(22) a. Dat legde hei joe zoo dudelk oet, dat zoo'n Fraisch wief kreeg 't op
zeenen
b. Dat lei er jo sa dúdlik út, dat sa'n Frysk wiif krige it op 'e simmels
c.* Dat legde hij je zo duidelijk uit, dat zo'n Friese vrouw kreeg er de
zenuwen van
(23) Haadsinsfolchoarder yn bysinnen by dat:
a. Grinslânsk:
ja
b. Frysk:
ja
c. ABN:
nee
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Yn it ABN wurdt dit as ûngrammatikaal beskôge. It is oars net alhiel dúdlik, oft
dat net suver foar de skriuwtaal jildt, en oft dat soarte fan sinnen yn 'e sprektaal
oeral yn Nederlân likefolle foarkomt. De Rooij (1965:94) hat it ferskynsel ûndersocht en komt ta de neifolgjende konklúzje: ‘Overzien we de geografische spreiding van dit verschijnsel: Groningen - Friesland - Hollandse vissersplaatsen
- West-Vlaanderen, met enkele sporen in andere gebieden, dan krijgen we sterk
de indruk met een ‘kustverschijnsel’ te maken te hebben’. De groep Hollânske
fiskersplakken - Fryslân - Grinslân beskôgje wy op grûn fan in hiele protte
taalkundige en histoaryske arguminten as Ald-Frysk gebiet (sjoch byg. Hoekstra
1994, Bremmer 1996).6
2.11 Bynwurd DAT yn ferbiningen
‘In 't Nederlands wordt het voegwoord dat heel vaak weggelaten in verbindingen
als eerdat, voordat enz. Dit is in 't Grunnegers niet het geval’ (Ter Laan
1953:110). Yn it Frysk wurdt it bynwurd dat redusearre en oanheakke as ‘'t’ yn
dy gefallen:7 ear't, foar't. Dat patroan fine wy ek, at der in fraachwurd of betreklik foarnamwurd foar it bynwurd stiet:
(24) a. Hou dat e 't kloar kregen het, wait ik nait
b. Hoe't er it klear krigen hat, wyt ik net
c. Hoe / * Hoe dat / * Hoe't ie het voor elkaar gekregen heeft, weet ik
niet.
(25) a. Wel dat doar schuld aan het, zel wel nooit oetkomen
b. Wa't dêr skuld oan hat, sil wol nea útkomme
c. Wie / * Wie dat / * Wie't daar schuld aan heeft, zal wel nooit uitkomen
(26) Wurde fraachwurden, betreklike foarnamwurden en oare bysininisjele
elementen folge troch in foarm fan dat:
a. Grinslânsk:
ja
b. Frysk:
ja
c. ABN:
nee
Wy sjogge hoe't it Grinslânsk hjir mei it Frysk lykop rint en it bynwurd ‘dat’
fêsthâldt. It is wol nijsgjirrich, dat yn it Nederlânsk fan guon Friezen it bynwurd
‘dat’ yn datsoarte fan foarbylden yn syn folle foarm opdûke kin (eigen observaasje). Fierders is der ek in konstruksje lykas de neikommende (analysearre
yn net-publisearre wurk fan Jarich Hoekstra), dêr't it bynwurd yn syn folle foarm
opdûkt yn it Grinslânsk en it Frysk, mar net yn it ABN:
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(27) a. (A: “'t mout aans”) B:
b. (A: “it moat oars”) B:
c. (A: “het moet anders”)B:

hou dat?
hoe dat?
* ‘hoe dat,

OKE hoe zo?

(28) dat nei fraachwurden yn redusearre sinnen foar emfaze?
a. Grinslânsk:
ja
b. Frysk:
ja
c. ABN:
nee
2.12 Geografyske persoansnammen
De ôflieding fan geografyske ynwennersnammen en it eigenskipswurd fan plaknammen is yn it Frysk en it Grinslânsk wakker gelyk. At de plaknamme de klam
op it lêste wurdlid hat, fine we -ster (Reker 1991:52-58, 1992:33-36). Dat is yn
it Frysk ek sa, wylst it ABN dûbelfoarmen hat by it eigenskipswurd, -er of -s,
mar krúsjaal gjin -ster. Troch de dûbelfoarmen hoecht de ynwennersnamme net
gelyk te wêzen oan it eigenskipswurd, wylst dat yn it Frysk en it Grinslânsk wol
sa is. De ABN-foarmen komme út 'e ANS. Wy ferlykje hjir fansels plaknammen
mei deselde útgong:
(29) plaknamme

eigenskipswurd

ynwennersnamme

Oethoester
Jiskenhúster
Huizens/Huizer

Oethoester
Jiskenhúster
Huizenaar/Huizer

Vledderveenster
Feanster
Heerenveens/-vener

Vledderveenster
Feanster
Herenvener

Delfzielster
Muntsjesylster
Delfzijls

Delfzielster
Muntsjesylster
Delfzijler

-huzen
Oethoezn
Jiskenhuzen
Huizen
-veen
Vledderveen
It Hearrenfean
Heerenveen
-syl
Delfziel
Muntsjesyl
Delfzijl
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(30) -ster yn eigenskipswurd én ynwennersnamme
a. Grinslânsk:
ja
b. Frysk:
ja
c. ABN:
nee
Ik behein my ta dizze simplifikaasje, mar hoopje yn in spesjalistyske stúdzje
apart omtinken oan dat ûnderwerp te jaan.
2.13 Morfeemhelpers yn gearstalling
It ferlytsingsefterheaksel fungearret yn beskate semantyske konteksten as morfeemhelper yn it Frysk en it Grinslânsk (Naarding 1961b). De meast promininte
semantyske kontekst is dy fan de plantenammen.
(31) Grinslânsk
goldjebloum
hondjedraf
tuuntjeblom
keeskeblommen
randjebloem

Frysk

ABN

goudsjeblom
hûntsjedraaf
túntsjebloem
tsyskeblom
rântsjeblom

goudsbloem
hondsdraf
(madeliefje)
kaasjeskruid
randjesbloem

(32) Ferlytsingsfoarm iental as morfeemhelper
a. Grinslânsk
ja
b. Frysk:
ja
c. ABN:
nee
Der binne twa ferskillen tusken it Frysk/Grinslânsk en it ABN. Foarst is de
foarming mei it ferlytsingsefterheaksel yn it Frysk en it Grinslânsk wat produktiver. Oard hat yn it ABN it ferlytsingsefterheaksel altiten in -s, at it in
morfeemhelper is, wylst it yn it Grinslânsk en it Frysk krekt gjin -s hat.
2.14 It efterheaksel -ENS
Dit efterheaksel makket haadwurden út eigenskipswurden. Foarbylden út Ter
Laan (1953:122):
(33) a. gladdens, kwoadens, goudens, lelkens, gauwens
b. glêdens, kweadens, goedens, lilkens, gauwens
Yn it Frysk komt dit efterheaksel ek foar, wylst it ABN it net hat.
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2.15 Konklúzje Frysk-Grinslânske oerienkomsten
Ik stel fêst, dat de ûntfrysking fan it Grinslânsk foarearst in fonologyske ûntfrysking west hat. Yn 'e syntaksis en yn 'e morfology binne der oerienkomsten
mei it Frysk bleaun, nêst de troch Naarding al neamde oerienkomsten yn 'e
wurdfoarrie, it idioom en de nammekunde. De krekte geografyske distribúsje fan
de hjir besprutsen ferskynsels yn 'e provinsje Grinslân moat neier besjoen wurde.
De ûndersyksfraach dy 't him no opkringt is: Wêrom binne der sokke yngeande
oerienkomsten tusken it Grinslânsk en it Frysk op it mêd fan 'e morfology en
de syntaksis (mar net op it mêd fan 'e fonology)? Dy fraach wurdt besprutsen
yn § 4.1.
Wy sille no ûndersykje, hokker Grinslânske dialekten it meast op it Frysk
lykje. De taalkundige resultaten korrelearje wy mei datjinge wat neffens it
nammekundich ûndersyk it gebiet foarmet dêr't de measte Fryske spoaren te finen
binne.
3

Morfosyntaktyske en nammekundige oerienkomsten tusken de dialekten fan beskate parten fan Grinslân en it Frysk

3.1

Ynlieding

Yn § 3.2 besprekke wy morfosyntaktyske oerienkomsten fan in part fan 'e
Grinslânske dialekten mei it Frysk. Op de morfosyntaktyske kriteria, dy't oanlieding ta oerienkomst of ferskil jouwe, is de klassike dialektyndieling fan
Grinslân fan Schuringa (1923) mei basearre. Yn § 3.3 litte wy sjen, dat dy yndieling op grûn fan morfosyntaktyske kriteria lykop rint mei de nammekundige
yndieling fan 'e provinsje. Oars as yn 'e dialektology is yn 'e nammekunde wol
nei de oerienkomst mei (Ald-)Frysk sjoen.
3.2

Morfosyntaktyske oerienkomsten tusken beskate Grinslânske dialekten
en it Frysk

3.2.1 Dialektyndieling neffens Schuringa
Schuringa (1923) jout in stikmannich mikro-isoglossen, dêr't de klassike dialektyndieling fan Grinslân op basearre is. Fan it westen nei it easten ta wurde
Westerkertiersk, Hegelânsk en East-Grinslânsk ûnderskaat. Wy besprekke no de
relevante isoglossen fan Schuringa, mei it each op 'e oerienkomsten fan 'e Grinslânske dialekten mei it Frysk.
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3.2.2 Persoanlik foarnamwurd 2 meartal JIM
It Westerkertier hat – lykas it Frysk – in persoanlik foarnamwurd op -m, Frysk
jim, Westerkertiersk jem. Sjoch ek Reker (1993). De oare Grinslânske dialekten
ha dat net.
3.2.3 Persoanlik foarnamwurd yn ynferzje 3 iental
It Frysk brûkt yn ynferzje it manlik persoanlik foarnamwurd er: hy komt, komt
er. Dy foarm is ek algemien yn it Westerkertier. De kaart fan Schuringa is
lykwols te rigide, want de foarm komt ek foar op it Hegelân, lykas opmurken is
troch Klatter (1933).
3.2.4 It brûken fan 'e objektsfoarm fan it persoanlik foarnamwurd 3 iental as
refleksivum
It Frysk hat gjin aparte bûne anafoar foar de tredde persoan. It Hollânske hij
wast zich is hy wasket him. Datselde jildt ek foar it Westerkertier en it Hegelân,
ek al binne hjoed-de-dei de zuk/zok -foarmen oan it opkringen (mar dat lêste jildt
ek foar de foarm sich yn it Ynterferinsjefrysk). Yn it easten (Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde) binne de zuk/zok-foarmen lykwols algemien.
3.2.5 Konklúzje
Wy kinne de oanwêzichheid fan in brekline fêststelle tusken it Hegelân en it
easten: op it Hegelân is mear oerienkomst mei it Frysk te finen as yn it easten
fan 'e provinsje.
3.3

Nammekundige oerienkomsten tusken beskate Grinslânske dialekten en
it Frysk

3.3.1 Ynlieding
Nammen binne fan belang, omdat se relatyf konservatyf binne; wannear't se
ienris fêststeld binne, feroarje se net sa bot mear. Se jouwe dus in frij betrouber
byld fan it ferline. Wy kinne de nammekundige opdieling fan Grinslân brûke om
de morfosyntaktyske opdieling te hifkjen.
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3.3.2 Plaknammen
Schuringa (1923:3) seit: ‘De verschillende plaatsnamen vertonen eigenaardigheden van de Friese taalontwikkeling. [...] Hoever dat Friese gebied zuidwaarts
ging, blijft moeilijk te bepalen. Vast staat alleen, dat in Westerwolde, de Veenstreken, it Goorecht en de omgeving van de stad Groningen geen Friese
plaatsnamen kunnen worden aangetoond’. Frysk wie it Westerkertier, it Hegelân
(Hunsingo en Fivelgo), it Oldambt en it noardlike part fan it Reiderlân. It oare
part fan Grinslân wie Saksysk neffens Schuringa.
3.3.3 Persoansnammen
Op it stik fan 'e distribúsje fan persoansnammen, lykas dy besprutsen is troch
Miedema (1964), wike it Hegelân en it Westerkertier ôf fan it easten fan
Grinslân. Miedema lit it folgjende sjen:
1. De -a-nammen komme fral foar yn 'e noardlike helte fan 'e provinsje, fan 'e
Lauwers oant de Dollart, en de -stra-nammen benammen yn it Westerkertier,
wylst de typysk Grinslânske -sema-nammen fral yn of by de noardlike
kustplakken foarkomme. Foarbylden: Tamminga, Stienstra, Hoeksema.
2. De -ker- en -(t)jer-nammen komme fralfoar yn 'e Veenkoloniën en Westerwolde. Foarbylden: Veenker, Veentjer.
3. De sj- en tj-nammen wurde fral fûn yn de Veenkoloniën en Westerwolde.
Foarbylden: Sjoordema, Tjemmes.
4. De Drintske -ing-nammen wurde fral fûn yn de Veenkoloniën en Westerwolde. Foarbylden: Bierling, Lanting.
De hjoeddeiske persoansnammen litte – krekt lykas plaknammen – sjen, dat der
in brekline tusken it Hegelân en it easten fan 'e provinsje rint.
3.3.4 Konklúzje
Nammekundich besjoen is der in wichtige skieding tusken it Hegelân en it Westerkertier oan 'e iene en it easten fan 'e provinsje oan 'e oare kant.
3.4

Utlieding

Wy kinne fêststelle dat wat dialektologysk in wichtige skied is, dy tusken it
Hegelân en it easten, dat op it mêd fan de nammekunde ek is. Wy ha dus in
konverginsje fan ûndersyksresultaten út twa ûnderskate dissiplines. De ûndersyksfraach dy't him no optwingt is: Hoe komt it dat der in brekline rint tusken
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it relatyf Fryske Hegelân en it relatyf ûnfryske easten? Dy fraach wurdt besprutsen yn § 4.2.
4

De ûntfrysking fan Grinslân: in ynterpretaasje yn it ramt fan de taalkontaktteory fan Van Coetsem (1988)

4.1

In ferklearring fan 'e oerienkomsten fan it hiele Grinslânsk mei it Frysk

Lykas wy yn § 2 dúdlik makke ha, binne der yn 'e syntaksis en yn 'e morfology
noch in protte oerienkomsten tusken it Grinslânsk en it Frysk. Yn 'e Grinslânske
fonology binne der lykwols amper Fryske spoaren mear. Dat is krekt wat wy
ferwachtsje soene. By taalkontakt binne morfology en syntaksis relatyf resistint;
de fonology jout it earst belies. En yn dat gefal strykt de teory mei de feiten: de
fonology fan it Grinslânsk is tige ûnfrysk. De oarspronklike Fryskpraters binne
dus op in Saksyske fariant oerstapt, mar ha de morfosyntaksis fan har Fryske
memmetaal yn it Saksysk projektearre, en troch dy oerstap hat it Grinslânsk syn
unike eigenskippen krigen, dy't tebekgeane op it Ald-Frysk en it Ald-Saksysk.
4.2

In ferklearring fan it relatyf ûnfryske karakter fan it easten fan 'e
provinsje

Oer it relatyf ûnfryske karakter fan it easten fan 'e provinsje kin ik allinnich mar
spekulearje. It taal- en nammekundich ûnderskied tusken it Hegelân en it easten
fan 'e provinsje korrelearret mei in geologysk ferskil tusken klaai oan 'e iene en
fean oan 'e oare kant (Schmitt 1942:147). De fruchtbere klaai fan it Hegelân wie
ticht bewenne troch (Ald-)Friezen. It fean fan it easten, mei in pear sâneilantsjes,
wie ynearsten tin bewenne. Dêr is letter pas nij bewenber lân út makke, dêr't har
doe lju út Noard-Dútslân nei wenjen setten. Dat soe it ferskil tusken It Hegelân
en it easten fierhinne ferklearje kinne: it easten wie sa tin bewenne, dat der net
folle Frysk taalmateriaal trochjûn wurde koe. En fan komôf net-Fryskpraters
krigen yn in koart hoartsje de mearderheid yn tal.
5 Konklúzje
Der is noch altiten mear Frysk substraat yn Grinslân as dat tocht wurdt, net inkel
op nammekundich en idiomatysk mêd, mar ek en benammen yn 'e syntaksis en
de morfology. Dat dy twa folle better oerlevere binne as de fonology ha wy besocht te ferklearjen mei help fan Van Coetsem (1988) syn taalkontaktteory. Foar
it feit, dat it easten minder Frysk substraat sjen lit as it Hegelân, is in histoarysk131

demografyske ferklearring suggerearre. Neier ûndersyk soe ek de posysje fan
East-Fryslân (ferl. Niebaum 1990, 1994) yn 'e problematyk behelje moatte. Ien
ding stiet as in peal boppe wetter: it krijen fan fierder ynsjoch yn it dialektferskaat fan Nederlân is útsoarte in ynterdissiplinêr aventoer. Ik ha besocht om
dêr benammen út 'e morfosyntaksis wei – oan mei te arbeidzjen.*
Noaten
* In tankwurd
Ik betankje Leendert Brouwer foar syn nammekundige help, Ton Goeman, Jarich
Hoekstra, Thera de Jong en Harrie Scholtmeijer foar har kommentaar en diskusje,
Simon Reker foar dat er my kompjûterkopyen joech fan twa Grinslânske romans,
it publyk by de lêzing foar de nijsgjirrige fragen, en de redaksje foar it skreaune
kommentaar.
1. Oerienkomsten yn 'e wurdskat lit ik gewurde. Sjoch dêrfoar bygelyks Heeroma
(1961) en de Taalatlas. Oerienkomsten op idiomatysk mêd wurde efkes oanstipt
troch Kloeke (1951) yn in oerflakkich stikje dêr't er spitigernôch sûnder te
argumintearjen seit: ‘Verder worden wij getroffen door de eigenaardigheden die
de Groningers met de Friezen gemeen hebben ...’ (Kloeke 1951:116 oer it
Grinslânske idioom, net oer de minsken). In moaie taak soe wêze en meitsje no ris
in yngeande idiomatyske ferliking tusken it Fryske idioom en it Grinslânske dat
te finen is yn it wurdboek fan Molema (1887/1985) en yn de list mei Grinslânske
ynterferinsjes fan Boer (1982). Dyselde taak leit der ek, wat de wurdfoarrie fan it
Westfrysk oanbelanget.
2. De foarbylden ha de stavering fan 'e boarne dêr't ik se út sitearje (sjoch seksje 1.3
foar de referinsjes).
3. Bremmer (1996) wiist op in nijsgjirrich probleem. It Mid-Frysk hat noch net
unifoarm dy folchoarder. Hoe kin it dan, dat folle letter yn Noard-Hollân, Fryslân
en Grinslân krekt dy folchoarder foar it ljocht komt? Ik ha dêr gjin ferklearring
foar.
4. Oer de kar fan it helptiidwurd wol ik it hjir net ha. De komplekse matearje is
besprutsen yn De Rooij (1988).
5. De wat oerflakkige beskriuwing foldocht foar it útlizzen fan dy Frysk-Grinslânske
oerienkomst. Nijsgjirrich is dat inkel de persoansfoarm fan sille de betsjutting
‘gean’ ha kin:
(1) a. Hy wie fan doel om nei Ljouwert ta te gean / * te sillen
c. Ik bin net fan doel en gean / * sil nei Ljouwert ta
d. Gean / *Sil mar nei Ljouwert ta!
e. Moatst nei hûs ta gean / * sille
Guon taalkundigen tinke hjir oan deleesje fan it tiidwurd gean.
6. In ferklearring foar de oanwêzigens fan West-Flaanderen yn dit rychje ha ik net.
Men kin it beskôgje, lykas De Rooij docht, as in kustferskynsel (of ingwaeonisme).
Foar problemen mei dy teory, sjoch Wrede (1924).
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7. De redusearring is yn guon gefallen opsjoneel (eardat en foardat), yn oare gefallen
ferplichte (* hoedat en nodat). By fraachwurden is oft ek mooglik ynstee fan dat.
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Reversing Dialectalization in North Frisian1
Steven E. Lasswell (University of California Santa Barbara)

1. Introduction
At the previous Filologekongres, Karen Ebert delivered a sobering assessment of the position of the North Frisian variety of Fering as currently spoken
(and written) on the western part of the island of Feer/Föhr. Of some
centrality to her findings was an observation by Jakob Tholund, former
president of the Frisian Council and, like Ebert, a native speaker of Fering:
Arken witj, dat at fresk uun a fergingen tidj faan generatschun tu
generatschun ringer wurden as. ... Wi mut a amgung mä üsens spriik ei
ianfach sluure leet. En spriik ferkomt, wan't ei pleeget wurt. Üüb a
düür skul wi ei tufrees diarmä wees, dat fresk snaaket wurt: Wi skul uk
diarüüb aachte, dat rocht en gud fresk snaaket wurt!
(Tholund 1993a:17)
(Everybody knows that, in recent times, Frisian has been getting
steadily worse from generation to generation. ... We must not simply let
the way people use our language continue to worsen. A language
withers if it's not cultivated. In the long run, we shouldn't be satisfied
just that Frisian is being spoken – we should take particular care that
what's being spoken is correct, good Frisian!)
Objectively, what does it mean for a language to become ringer (‘worse’), as
opposed to being rocht en gud (‘correct and good’)? Non-prescriptive
linguists won't be able to give us an answer here, because such qualitative
labels are outside of the purview of descriptive linguistics. The terms ring,
rocht, and gud are evaluative and therefore subjective attributes, so we have
to turn to the speakers themselves and their perceptions of how their language
has been developing. And while linguists may generally be more aware than
non-linguists of the inexorability of language change, non-specialists also
appreciate to some degree the fact that languages do change, that a living
language is always developing in some way or another. The question is: what
are the ways in which North Frisian2 has been developing?
Recent patterns of development (“faan generatschun tu generatschun") are
what Tholund refers to, and evidently they are responsible for the perceived
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qualitative diminution of the language. Ebert's paper clearly documents the
effect of these patterns in what she refers to as Jung-Fering (set in opposition
to Traditional Fering). The present paper will present evidence that, on the
neighboring island of Söl, subjectively deleterious patterns of development are
of long standing and that they are leading to what might be termed
dialectalization with respect to Standard German. Considering how current
developmental trends might be stemmed and reversed, I will discuss the
rationale for a planned de-dialectalization of the varieties of North Frisian and
suggest that only a vigorous and skillfully implemented campaign of moderate
purism will be enough to stave off the imminent demise of North Frisian as an
autonomous language, i.e. as a language in its own right as opposed to a
“mere dialect of German".
In this discussion, the term “dialectalization” is used as it is in Lasswell
(1998) to refer to the unidirectional structural convergence of one language
variety toward a genetically related language variety which, by dint of several
factors (among them having more speakers, being used in mass media,
education, administration and various other domains of social life, and being
more socially ubiquitous than other language varieties in use) is superordinate
in the area in which the converging variety is used. In this sense, modern-day
dialectalization represents a reversal of dialectalization familiar from linguistic pre-history; it entails the loss of structural characteristics that distinguish the converging language variety from other varieties, culminating in a
decrease in linguistic distinctiveness and, ultimately, of the distinctiveness of
the people whose forebears spoke the dialectalized language.
2. Evaluative perceptions of today's North Frisian
Chagrin among older-generation native speakers of North Frisian over the
quality of younger speakers' language usage is widespread. During fieldwork
on Söl (and Öömrem/Amrum), I have often heard remarks from older
speakers about the Frisian of younger (as well as non-native) speakers to the
effect that hearing their speech sends a chill down the spine, so terrible
(“apskailig") is it. Parker (1986:36) reports as not infrequent complaints
among parents on Feer such comments as “My youngest speaks nothing but a
translated High German!” Even a linguist such as Ebert (though not objectively as a linguist, but subjectively, as a native speaker) makes clear in her
paper (1994:11-12) that she considers non-traditional Fering qualitatively
poor, certain manifestations of it being “absolut unmöglich". In his
acceptance speech for the 1986 C.P. Hansen Preis for work on behalf of the
language on Söl, Hans Hoeg noted the following about the changes in Sölring:
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Diar sen maning sölring uurter al hualev auriiten en dütsk uurter uur er
önstair fuar jam brükt. Dit =rigst en metsalev miistbrükt uurt es “sik”
önstair fuar höm, höör, jam esf. Man da jit en hiili re rocht sa aaft
brükt uurter sen: “aber” fuar man, “niks” fuar nönt, “nee” fuar naan,
“immer” fuar altert, “sonst” fuar ü5ers, “nimmer” fuar oler, “bis (bit)”
fuar hen dat. Dit sen uurter, diar hol we5er üt üüs omgangsspraak
forswinj skel. Di muaren hiir al gaar ek muar, dat's jam langsen brük,
man al des uurter skeen üüs spraak apskailig.
(Hoeg, pers. comm.)3
(There are many Sölring words that are already half-forgotten, German
words being used in their stead. The worst and at the same time
most-used word is “sik” in the place of höm, höör, jam etc. But then
there are a goodly number of words that are used a lot: “aber” for man,
“niks” for nönt, “nee” for naan, “immer” for altert, “sonst” for ü5ers,
“nimmer” for oler, “bis/bit” for hen dat. Those are words that should
disappear from our speech. Most people don't even notice anymore that
they use them all the time, but these words do great damage to our
language.)
However, this perception is not restricted to the speech of the younger
generation, nor is the perception a new one. Speakers on Söl sometimes opine
of near-contemporaries that their speech is thought out in (High) German4 and
then given a more-or-less Frisian form – an impression reported forty years
ago in Hofmann (1956:105) with reference to Low German. Wilts
(1983:17-18) calls for steps leading to “einem guten, idiomatisch richtigen
Friesisch” (18) as an antidote to a default reliance on German patterns of
expression in writing. Sjölin (1993:70-73), taking an extreme view,
characterizes competent use of North Frisian as mere conversion of German
semanto-syntax, with morpheme-for-morpheme substitution in compounds,
derivations, collocations, and idioms typical of the modus loquandi among
North Frisians.
3. The dialectalization of North Frisian
From the outset, it should be noted that North Frisian has had a long tradition
of openness to outside influences. Much as sea captains from the islands
brought home costly and exotic – but also eminently useful – artifacts from
voyages to far-flung regions of the globe, North Frisian became enriched over
the centuries by an array of loans from the several languages with which its
speakers came into contact. But just as the seafaring way of life that shaped
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island culture gradually came to an end, so too has this tradition of linguistic
adoption changed. Without a great deal of historical and sociological
simplification, we may note that the political incorporation of North Frisia
into the German nation-state was decisive for the course of future development in the region both linguistically and in socio-economic terms. Resorts
were established throughout North Frisia and steadily grew to what they are
today: major factors in irrevocably altering the traditions of a people and
culture.
Today, every speaker of North Frisian is also fluent in Standard German, and
given the societal realities in the region, the latter has supplanted the former
as the chief medium of communication for a wide majority of speakers. Mass
media and the public domain are virtually unilingually German, local economies and infrastructures likewise. Linguistic accomodation of non- Frisians
has long since become an economic and social fact throughout Nordfriesland.
Under these circumstances, it is perhaps inevitable that linguistic influences
are no longer as diverse as they were in earlier centuries. Borrowings are still
made on the basis of contact, but today's contact is overwhelmingly with the
German national standard. Today's influence is no longer exogenous, taken on
in the course or as a result of travels abroad, but largely takes the form of
transfers from a language that confronts speakers endogenously, within the
speech community, both collectively and through its individual members.
With contemporary waves of influence coming from a single source, the
imbalance in recent linguistic development in North Frisia has reached
proportions that threaten to engulf North Frisian itself. What distinguishes it
from the sort of language change that occurs naturally all over the world is, as
pointed out in Ebert (1994:24), the “too much, too quickly” syndrome that
has resulted in a thoroughgoing erosion of structural integrity in the individual
varieties of North Frisian. The examples of grammatical erosion in Fering
presented by Ebert can readily be adduced for Sölring and all other regional
forms of North Frisian. Linguistic and sociocultural Überfremdung have thus
gone hand-in-hand in altering traditions throughout North Frisia.
3.1. Lexical Germanisms
Linguistic elements adopted from German into North Frisian with varying
degrees of integration – for short: “Germanisms” – are found in phonology,
morphology, semantics, and syntax. As noted previously, the morphosyntactic
examples given by Ebert for Fering are anything but unique to the language of
Feer, but in the present paper I would like to focus on the most readily
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apparent manifestation of Germanisms in North Frisian, namely lexis and
lexical semantics. Again, the inclusion of lexical Germanisms in North Frisian
is nothing new: since High German is just one of the contact languages
speakers of North Frisian have dealt with over the centuries, it has long been
one source of lexical borrowings. Although Danish and Low German were
more important sources of borrowings and adaptations in earlier times, High
German has now become a virtual monopolist in supplying loans to speakers
of North Frisian, for the very familiar reasons outlined above.
The notion of “Germanism” – like that of many other “isms” in various
spheres of life – is not a clear-cut one, yet it needn't be dogmatically defined.
For the present discussion, a Germanism can be thought of as any structural
linguistic feature ‘adopted’ by another language (here North Frisian) from
German, either directly or indirectly. In these terms, Germanisms thus include
lexical loans but also influences of a semantic, syntactic, morphological,
phonetic or phonological nature. Such influences entail a loss of traditional
structural patterns at some level, and in particular often have what might be
called a de-Ingvæonizing effect, i.e. result in the erosion or replacement of
characteristically Ingvæonic structural features. At the lexical level, such
“displaced Ingvæonisms” include words like aiski ‘ask’, gesi ‘guess’, kwek
‘alive’, maning ‘many’, pöti ‘put’, spot ‘spot’ and tip ‘tip’, for which fraagi,
önnem, leewentig, fuul, stel, flek, and spits are now commonly used (cp.
Ger. fragen, viel, annehmen, lebendig, stellen, Fleck, Spitze).
Another lexical result of the pervasive influence of German on North Frisian
is the use of “German-sounding” lexemes to the exclusion of synonyms that
do not offer phonetic or morphemic transparency with regard to the national
standard. Similarly to the situation in Frysk vis-à-vis Dutch, as noted in
Tiersma (1986:56), citing Feitsma, where there are two competing forms
within Frisian, the tendency is for that which is closer to German to win out.
As a result, some lexemes fall into disuse, while others, though still perhaps
used, undergo a restriction in their semantic scope. In the following selection,
the Sölring term now regularly heard is followed by its German correspondence and some of its “archaic” synonyms:
SÖLRING
fuardiil
kniipi
kwel
heselk
lap
nar

‘advantage’
‘pinch’
‘source’
‘ugly’
‘rag’
‘buffoon’

GERMAN

SYNONYMS IN SÖLRING

Vorteil
kneifen
Quelle
häßlich
Lappen
Narr

baat, wenbocht
napi/niipi, snap/sniipi
kaus, ööli
grögelk, skaank
flep, polt, slunt
trat, stjamp, tjamp
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omtii
spaas
stark
stem
töfal

‘move’
‘fun’
‘strong’
‘voice’
‘coincidence’

umziehen
Spaß
stark
Stimme
Zufall

flet, skeepi
snor, grap
gail, kral, stram,
mual, röst
raak, slump, slingerslach

The Frisian adverb denoting excess, tö ‘too’, has a synonym olter ‘too’, a
derivation from Low German (MLG alto); today, the former, being more
immediately reminiscent of (and of course cognate with) Ger. zu, is used
almost exclusively. Much the same circumstances obtain in the supplanting of
toonk ‘thanks’ by dank and troch ‘through’ by döör. In the latter case, troch
survived in usage for a while with semantic restriction, taking on a spatial
meaning in the domestic sphere: ‘durch nach der Küche, aus dem Wohnzimmer nach der Küche oder dem Stalle’ (Möller 1916). Similarly, the
semantic differentiation between pööster ‘door to a room’ and düür ‘house
door’ is being lost as the more German-sounding lexeme has increasingly been
used with enlarged scope of reference.
As in several cases just noted, many of the “Germanistic” structural influences on North Frisian during the last two centuries have actually been
exerted not by High or Standard German directly, but via Low German,
which has itself taken on more and more non-Ingvæonic traits, from the
period of Frankish conquest, for reasons very similar to those that are resulting in the structural changes to North Frisian. A reading of the introductions to the first (1927) and fifth (1935) volumes of Mensing's
Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch affords a general impression of
changes in Low German with respect to High German; Sanders
(1982:101-104, 182-185) provides an outline of developments, while Peters
(1995) offers a detailed look at one aspect of the “Verhochdeutschung” of
Low German.
3.2. Lexical Germanisms in past usage on Söl
Germanisms are encountered in the earliest North Frisian writings – those of
Jap Peter Hansen (1767-1855),
5 the father of North Frisian literature. In Di
Gidtshals of di Söl'ring Pi 'ersdei, written between 1788 and 1792, some
fifty years before the first resort tourism on his native island of Söl, one finds
such expressions5 as eelendig ‘miserable’, ünsichtbaar ‘invisible’, Dank
‘thanks’, döör ‘through’, and Fuarsichtighair ‘caution’. Such ultimately
French loans as Profit, Maniir, and Plasiir were no doubt mediated by
German.
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Di lekelk Stjüürman is a novella Hansen published in 1833 – still a couple of
decades before the advent of tourism in the region. The narrative is replete
with Germanisms of all kinds, among them the following (here in the original
orthography):
NOUNS
Andenken
Bifal
Biruf
Bisenning
Bistemmung
Dank
Ding
Eehe
Empfeelung
Fal
Forpligting
Forsigt
Gibuurdtsdei
I’arwürdigheid
Insel
Skiksaal
Larm
Mangel
Neebensaak
Omsten’den

‘remembrance’
‘approval’
‘profession’
‘senses’
‘determination’
‘thanks’
‘thing’
‘marriage’
‘recommendation’
‘case’
‘obligation’
‘caution’
‘birthday’
‘honor’
‘island’
‘destiny’
‘noise’
‘lack’
‘secondary issue’
‘circumstances’

OTHER
agiäret

‘functioned’

bijaaw jam
biweegin
erbauet
gife.l
gisken
höm irri
a.pwallend
direkte
naa
waarskiinlik
folkommen
öndthual
maagisch
spaarsom
wohlgemut

‘went to’
‘persuade’
‘edified’
‘pleased’
‘happened’
‘be mistaken’
‘surging’
‘direct’
‘to, towards’
‘probably’
‘completely’
‘deny’
‘magical’
‘thrifty’
‘cheerful’

aaber
also
bisonders
fillegt
friilik
leider

‘but’
‘thus’
‘especially’
‘perhaps’
‘certainly’
‘unfortunately’

To be sure, some of these lexical Germanisms, such as fillegt and Giweeten,
may have been known to the polyglot author from Low German, where they
had been adopted from High German (Århammar 1975:15). Other loans
occurring in Stjüürman, such as generaale and respektaabel, are ultimately
French but likely borrowed via High German; the author gives one of these a
gloss in Sölring mixed with German: sensasion of a.pwallend Blöd
‘sensation or surging blood’.
Hermann Schmidt, in the newspaper supplement Fuar Söl'ring Lir which he
published from 1926-1970 (interrupted 1940-1952) in a dogged effort to rally
speakers of Sölring to a heightened devotion to their language, included a
number of articles about and pieces by J.P. Hansen over the years. Concerned
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as Schmidt was about the quality of Sölring, his comments about Hansen's
writings reflect a kind of ambivalence toward what he was presenting. On a
number of occasions, Schmidt virtually apologizes for “dit ring Sölring” and
“wat mal ring Sölring” found in excerpts from Hansen's writings in which
Germanisms like gewis ‘surely’, bitrachten ‘observe’, fölgend ‘following’ as
well as bisonders ‘especially’, nich ‘not’, Gistalt ‘figure’, Haabsucht
‘greed’ occur. Nonetheless, remarks Schmidt, declining to edit Hansen's
language in deference to the author: “bi Jap mut em dach me'n ü5er Maat
mat” (with Jap, we have to use a different standard). It might be noted that JP
Hansen was a man who clearly enjoyed his multilingualism, not infrequently
penning for publication verses alternating or mixing as many as three
languages (e.g. Sölring, High German, Low German; Sölring, High German,
Danish).
Almost a century after Jap Peter Hansen, Erich Johannsen (1862-1938) wrote
poetry and a number of plays on Söl. Occurring in Di Frier fan Moasum
(1898) are Germanisms like the following6:
NOUNS
biwis
diirtkweelerii
gaistesstörungen
irenhüs
möts

‘proof’
‘cruelty to animals’
‘psychological
illnesses’
‘insane asylum’
‘cap’

OTHER
erniari

‘nourish’

krapeerin

‘die miserably’

filecht
sik
önbileengt
spatseerin
=prochtig
bihelpelk
aber
danke

‘maybe’
(3SG. refl. pronoun)
‘concerns’
‘strolling’
‘genuinely’
‘helpful’
‘but’
‘thank you’

Interestingly, there are seemingly random alternations between pairs of terms
like maning and fuul ‘many/much’ and olter and tö ‘too’ – doublets in which,
in both cases (as noted earlier), the continental-Germanic cognate has since
become virtually exclusive in usage.
In addition to lexical Germanisms, Johannsen uses a number of outright
adoptions of and putative calques on German morphosyntax and idiomatic
expression in Frier like je ... je ‘the more ... the more’, maaket nönt ‘doesn't
matter’, and liit üp di hun ‘is readily apparent’ (Ger. liegt auf der Hand).
The early twentieth century saw the publication of the first two lexicographic
works in Sölring, by Nann Mungard in 1909 and Boy Peter Möller in 1916.
Both of these reflect results of the island's long contact with neighboring
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languages and the effects on Sölring. In the grammatical sketch that forms an
introduction to his dictionary, Mungard gives sweeping advice as to how new
words might be devised:
Die Berührung mit der niederdeutschen Sprache ist heute derartig stark,
daß für jedes Wort, welches in diesem Wörterbuch nicht enthalten ist,
ruhig das niederdeutsche gebraucht werden kann, um sich Syltern
verständlich zu machen, wenn die deutsche [sic] Endung “-lich” in
“-elk", “-heit” und “-keit” in “-heir", “-schaft” in “-skep” und “-ei” in
“-ii” umgesetzt wird.
(1909:18-19)
If such advice is indeed symptomatic of the readiness with which speakers of
Sölring at the beginning of the twentieth century went outside their own
language to simplify their self-expression, it can be little wonder that, when
High German replaced Low German as the regional lingua franca later in the
century, the floodgates of dialectalization had effectively been opened.
Even more than those in Mungard's dictionary, the entries in Möller (1916)
document the wide-reaching effects of German on the vocabulary of Sölring;
many of the examples of synonomy cited earlier were gleaned from Möller's
Uurterbok. Quite often, these effects are non-organic, as when ütdüür in the
meaning of ‘endurance’ (Ger. Ausdauer; competing, ultimately replacing the
older loan derivation staarighair~stiirig) has nothing at all to do with being
outdoors (üt ‘out’).7 Möller's entries for ombring and omkum document what
would seem to be a very untenable extension in semantic scope for these two
verbs, perhaps under the influence of the German verbs umbringen ‘to kill’
and ‘die’:
om-bring [...] 1. herum (= nach
Hause) bringen, 2. umbringen, das
Leben nehmen.

om-kum [...] 1. umkommen, ums
Leben kommen, 2. von einer Seereise
zurückkommen, heimkehren.

Möller gives no indication in his dictionary as to the significance of ordering
his definitions, so it is not possible to see which of the two meanings in each
case was primary. However, it would be difficult to imagine such ambiguity
being organic to the language.8
Germanisms can be found, too, in the writings of Hermann Schmidt, despite
his ongoing concern for the fate and quality of Sölring. A brief list of lexical
items apparently modeled on German in Fuar Söl'ring Lir, for instance,
would include expressions like leest-en-jens ‘in the final analysis’ (Ger.
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letzten Endes), as well as single lexemes like algimiin ‘general’, diarüphen
‘at that point’, and ginau ‘exactly’.
At the same time, Fuar Söl'ring Lir abounds with exhortations to
readers/speakers to keep the language from being debased, as it were, by
incorporating more and more loans (i.e. from German):
T Ink er langsen om, en riin Söl'ring tö snakin! Wan i jens gur töharki,
wan er mung muar Löns'lir Söl'ring snaket uur, da wel i wat mark, diar
juu siir dö mut. Hurfuul frImer Uurter kum er da üp juu tö! Diaraur,
forsjuk, sa gur üs möögelk, di frImer Uurter tö omgungen!
(FSL 4/33, p.1)
(Always remember to speak pure Sölring! If you listen carefully when a
group of Sölring are talking in their native language, you'll notice
something that must be painful. How many foreign words you'll hear!
Therefore, try as much as possible to avoid foreign words!)
And from the pen of Friedrich Runge, Schmidt's co-editor in the early years of
the paper:
Wat wü al forleesen haa, en hurdeling dit ütsjocht, wat deling fuar
Söl'ring Spraak forkoopet uur, wel ik ee5er hok Weeken jens weegi.
Wan-t dach bluat sa fiir tö bringen wiar, dat uk ön Skuul en ön SIrk
Söl'ring snaket waar. Man hat es al fuul holpen, wan arkjen höm Mait
dIr, sa riin en gur Söl'ring tö snakin, üs er dit ken.
(FSL 12/35: p. 2)9
(What we've already lost and what the Sölring that's being given out as
Sölring today is really like – that's something I want to discuss in a few
weeks. If it were only possible to get Sölring spoken at school and in
church! But it's still a good thing if everyone will make an effort to
speak as pure and good Sölring as he can.)
The fact that Schmidt decried the use of Germanisms while not being able to
completely avoid them himself would seem to be in part a measure of how
established certain patterns had already become, in part a matter of more or
less unconscious imitation of German writing conventions; German terms that
were used consciously because they were felt to be unavoidable are typically
enclosed in quotation marks in Schmidt's own editorial comments.
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3.3. Lexical Germanisms in current usage on Söl
Given the line of development from even before the advent of tourism in the
region, it can hardly be surprising that present-day North Frisians incorporate
a liberal range of Germanisms in their own usage. Certainly not by way of
criticism but rather as simple observation, we can note that contemporary
writings contain numerous lexical adoptions, adaptions, and appropriations
from German.
In today's patterns of speech, as well, Germanisms of all types abound. As
noted in Hans Hoeg's 1986 speech, there are a number of entrenched structure
words and words of low semantic content that derive from High German,
either directly or via Low German. A sampling from my data would add the
following to the list:
damals
danke
ganz
ja
nee
nie
sofort

‘back then’
‘thank you’
‘whole’
‘yes’
‘no’
‘never’
‘immediately’

sonst
überhaupt
ungefähr
wunderbar,
-baar

‘otherwise’
‘at all’
‘approximately’
‘wonderful’

Even more plentiful, although of lesser token frequency per item, are
occurrences of words of high semantic content; there is of course a tendency
for speakers who are perfectly bilingual to transfer material between
languages, especially when the two languages are very closely related
(Romaine 1989) – and again, German rather than North Frisian is the
functionally predominant language for most speakers. Whether by design,
default, or developmental heritage, many North Frisians regularly include a
wide range of content Germanisms in their discourse. A brief sampling from
the speech of older speakers10 would include the following:
NOUNS
Ähnlichkeit
Ansichtskarten
Auto
Badeanstalt
Buchhalter
Buchstaben
Ehe

Fernsehen
Fesselprellung
-gemahl
Finderlohn
Frühstück
Gehirnerschütterung
Geschäft
Gesetz

‘similarity’
‘picture postcards’
‘car’
‘swimming
complex’
‘bookkeeper’
‘letters’
‘marriage’
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‘television’
‘bruised lower calf’
‘consort’
‘finder’s reward’
‘breakfast’
‘concussion’
‘business’
‘law’

Gesicht
‘face’
Heizung
‘heating’
Hochdruckgerät ‘high pressure
machine’
Krebs
‘cancer’
Personen‘bodily injury’
schaden
Regierung
‘government’
Rentabilitäts‘calculation of
berechnung
profitability’
Schalter
‘counter’
Strassenbauamt ‘roads department’
Umgehungstrasse ‘bypass’
Verhältnis
‘relationship’
Vorstellung
‘perception’
Weltwunder
‘wonders of the
world’
Wirklichkeit
‘reality’
anstrengend

berufstätig
billig
genau
schön
schwierig
sehr
unwillkürlich
vernünftig

‘employed’
‘inexpensive’
‘precisely’
‘beautiful’
‘difficult’
‘very’
‘involuntary’
‘reasonable’

ee5erweegi
geboren
kochend
verteidigi

‘prove’
‘born’
‘boiling’
‘defend’

Entsetzlich!
Quatsch
Schade!

‘how terrible!’
‘nonsense’
‘what a pity!’

‘strenuous’

Such lexical content Germanisms can be analyzed at several levels. Inspection
as to semantic type and “expressibility” in Frisian shows that there are
different motivations for their use. Among the nouns, most readily apparent as
to type are, first, designations for cultural artifacts of the present-day
infrastructure on Söl that are, in a sense, “foreign", having been brought to
the island environment by non-Frisians (Strassenbauamt, Umgehungsstrasse). Secondly, there are terms from technical realms like medicine and
finance (Gehirnerschütterung, Rentabilitätsberechnung) that speakers no
doubt are used to discussing in German as a matter of diglossia – and may or
may not be able to express in Frisian, given sufficient motivation. A third
category of lexical content Germanisms is that of abstracta (Verhältnis,
Vorstellung), while a fourth comprises terms for concrete, non-technical
referents like Buchstaben, Tante, and Schrank. In addition to nominal
referents of different types, a range of adjective and adverbial descriptors as
well as designations for activities and states and various interjections are
used.
Analyzed as to the potential for expression of the “same” concepts in Frisian
terms, the items listed divide broadly between those that have ready
indigenous correspondences (like kreeft ‘cancer’, ansigt ‘face’, boksteewer
‘letters of the alphabet’, wain ‘wagon, car’, swaar ‘heavy, difficult’, and
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b ren ‘born’) and those with no such correspondences (such as
Wirklichkeit); in the latter category, speakers might be able to come up with
an ad hoc formation, such as brainsjilewin as a calque on Gehirnerschütterung, but this of course would be a matter of individual resourcefulness and motivation.
From the perspective of how adapted the Germanisms are to Frisian morphophonolgy, it can be 5seen that while some of the items represent full calques on
German (such as ee erweegi on the model of Ger. nachweisen), most of them
are straight adoptions that are used with no alteration from Standard German.
The following stretch of discourse from a conversation with a speaker in her
late twenties is revealing for its density of Germanisms (morphosyntactic and
phonetic as well as lexical) as well as for the introspection it offers into one
speaker's patterns of usage.11 It is worth noting that the speaker was very
articulate in delivery, exhibiting none of the disfluencies that might
characterize the speech of a semi-speaker:
det es sa aber ik haa jit nimmer so
viel om taacht of ik dit tösjuk en sok
saaken üp Sölring tö siien. Ik snaki
eenfach luas en ... mixi det ales of
also diar kumt sa Dütsk en Sölring
en hat gair ek ü5ers weil didiar
uurter keen ik bluat üp Dütsk, ja? ...
Nee, hat es richtig, aber ... ik sii uk
ek ‘kram’, ik sii ‘koopman’ det es
binai, det es muar Plat, teenk ik, ...
sii wü uk ‘koopman’. ...(w=rewin) ...
Ach so, luki det keen ik uk ek ‘ik
gung tö iinkoopen’! ik keen en
masse ual Sölring uurter überhaupt
ek muar. ... (Em wel dat di spraak–)
Aurlewet ja. Nee, det liiv ik det det
funktioniaret uk ek ... ik ken et mi
jedenfalls ek fuarstel. ... hat jeft fuul
tö fuul saaken d=nen em deling üp
Sölring gar ek muar sii ken. En det
jert sich uk we5er könstlich ön, finj
ik. (em wel ek, dat S. en dütsk
dialekt uur) Ja det haa ik ek om
taacht. Det stemet ja uk. Hat es en

that's so but till now I've never
thought much about whether I look
for [a word] to say in Sölring. I just
talk away and ... mix it all up as it
comes German and Sölring and
there's no other way because I know
those words only in German, see?...
No, that's right, but ... I don't say
‘kram’ either, I say ‘koopman’ that's
almost, that's more Platt, I think...
we too say ‘koopman’. (the word
w=rewin?) ... Ach so, look there I
don't know that either ‘...iinkoopen
There're a lot of old Sölring words I
don't know at all. ... (The language is
supposed–) to survive, yes. No, I
believe it won't work either ... At any
rate I can't imagine it. ... there are far
too many things today that one can't
say anymore in Sölring. And it really
does sound artificial, to me. (People
don't want it to become a German
dialect) Yes, I hadn't thought about
that. That's right. It's an old
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language, but something seems to
have stood still somewhere. ... all the
progress ... and then it really happens
that you do – yes, I too speak in
whole sentences where for sure there
are five words of German. ...I have a
feeling that my relationship to my
parents is a lot different from other
people's that's maybe just my
impression. Maybe that's just
nonsense but I often think that it's a
little bit of a secret language or
something. ... really ... I have a
feeling it's a little deeper.

ual spraak, aber irgendwas es
wahrscheinlich stuunenblewen. ...
di ganze Fortschritt. ... en da da
uur det tatsächlich sa dat man
nämlich– ik snaki ja uk we5er ön
ganze Sätze hur bestimmt fif uurter
Dütsk sen. ... Ik haa dit Gefühl dat
ik ganz ü5ers me min aalern
forbünen sen üs ü5er liren det mai
min iindruch wiis. Filecht es et eher
Blödsinn aber aaft teenk ik det wat
es betken Geheimsprache oder wat
... eegentlich ... ik haa det Gefühl,
et es en betken diiper.

The linguistic system of this speaker – one of the very few young native
speakers encountered during my fieldwork – shows interesting morphological
and lexical-semantic departures from traditional Sölring, all of which, not
surprisingly, entail a convergence toward patterns in High German. (As the
speaker herself remarks, there are also influences from Low German.)
TRAD. SÖLR.
man
"
bluat
em

‘but,
‘only’
‘only’
‘one’

röt

‘root’

EXCERPT SPEAKER
aber
nur
bluas
man

‘but’
‘only’
‘only’
‘one‘

aber
nur
bloß
man

‘root’
wortel U

wortel

HIGH GERMAN

‘carrot’

‘but’
‘only’
‘only’
‘one’
‘root’

Wurzel U
‘carrot’
‘right’

‘right,

rocht

correct’

richtig ‘correct’

‘carrot’
recht

‘right’

richtig

‘correct

rochtU

seeting/s ‘sentence/s’ sats/e

‘sentence/s’

Satz, Sätze ‘sentence/s’

aur(dat) ‘because’

‘because’

weil

weil
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‘because’

aurhaur ‘at all’

überhaupt ‘at all’

überhaupt ‘at all’

If such systemic shifts are generalized to the “interlanguages” of those now
learning North Frisian – and there are signs12 that systemic shifting might be
promoted in today's pedagogy (although the excerpt speaker did not receive
formal instruction in Sölring and these shifts may thus be individual) – it is
clear that school instruction will entail a further rapprochement with
Standard German.
4. Renewal
Why are Germanisms so pervasive in North Frisian? Intergenerational transmission, bilingualism and unstable diglossia, functional “superiority” stemming from ubiquity and usage, and default filling-in of lexical gaps – these
are factors involved. That there are gaps – and huge ones at that – despite the
formulation of terms like Neerelbehoonling ‘acupuncture’ (Wilts 1983:17),
and especially in technical realms, is undeniable.
As the sampling of speakers’ subjective perceptions of the quality of North
Frisian would imply, dissatisfaction among at least some segments of the
population has led to activism of one sort or another. Implicitly or explicitly,
the notion of linguistic renewal or revitalization as a goal to be worked
towards entails adjustments to certain trends in usage – adjustments that
would restore the Frisian character of the language. Inevitably, this goal
would mean some degree of purism. Although the term “purism” denotes a
concept that has become burdened by a good deal of opprobrium, both within
linguistics and among non-linguists, and thus carries with it a certain connotative liability, it can mean (and is so meant here as) nothing more than a
concerted effort to restore the autonomy of a language with respect to outside
influences that are perceived as a linguistic threat, and it is in this sense that
calls for it have been issued over the decades on behalf of North Frisian. Just
as Czech, Finnish, Faroese, Icelandic and many other languages have profited
immensely from implementation of and follow through on programs of linguistic purism (cf. Ellis 1971, Fodor and Hagège 1983-1994, Thomas 1992,
Comrie 1994, Coulmas 1995), so can North Frisian benefit from a policy
designed to divest it of an imbalance of non-Frisian influences.
It is important to make clear from the beginning that the proposed puristic
thrust to a campaign to renew North Frisian has nothing to do with an antipathy for things German, but is simply the antidote to the greatest linguistic
threat to the language at present, i.e. what amounts to an automatic reliance
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on one language as the source of structural elaboration. Despite occasional
assertions to the contrary, e.g. as implied in Wilts’ remark about “die immer
wieder behauptete lexikalische Unterlegenheit des Friesischen gegenüber dem
Deutschen” and his reference to the “Problem der sogenannten Lücken im
Wortschatz des Friesischen” (1983:16,17), North Frisian – like many other
absolute minority languages13 – has a clear deficit in vocabulary for a range
of semantic content, including abstract concepts and the proliferation of
accouterments (both technological and sociological) of modern life. Reversing
the dialectalization of North Frisian would entail the achievement of at least
two goals: one, increased use of genuinely Frisian structure – structure words
in addition to morphosyntax –, and two, formulation and use of Frisian
content words for semantic referents that are now referred to, whether as a
matter of entrenchment or by default, by Germanisms more or less adapted in
form to Frisian.
4.1. Calls for renewal: approaches and projects
The early part of the twentieth century witnessed the establishment of various
associations throughout North Frisia by people concerned about the objective
quantitative and perceived qualitative diminution of their local variety of
North Frisian. As documented and discussed in Steensen (1986), these associations coupled calls for Sprachpflege with the goal of promoting cultural
traditions, in recognition of the fact that a people's language is inextricably
bound up with its way of life.
The cataclysms of two world wars curtailed the stirrings of a Frisian
movement that had grown out of late-19th century Romanticism, but in 1949,
Albrecht Johannsen of Näibel/Niebüll argued for a qualitative revitalization of
North Frisian based on the principles of amelioration, purification, and
renewal. These principles were to be put into effect by a Commission for
Language Cultivation (Sprachpflegeausschuß) that would have as its tasks:
Sprachverbesserung: das Wiederbeleben alter Wortverbindungen und
Redewendungen; der Gebrauch der richtigen grammatischen Geschlechter, vor allem bei den Zahlwörtern eine, zwei und drei;
Gebrauch des Dual; Gebrauch der Formen der starken Konjugation in
der richtigen Lautform; Lautveränderungen in Zusammensetzungen.
Sprachsäuberung: Abschaffen aller in letzter Zeit aufgenommenen
Lehnwörter; Bekämpfung der Gewohnheit, friesische Sätze zu bilden,
die vom Deutschen her gedacht sind.
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Spracherneuerung: Wiedereinführung echten friesischen Wortmaterials, das verloren gegangen ist; Einführung bisher nicht bekannter
friesischer Abstrakta sowie Ausdrücke für neu aufgekommene Begriffe
der modernen Zeit.
(1950:197)
For Johannsen, these were internal means of cultivating the language, complementary to but even more important than external measures such as
providing for use of North Frisian in schools and newspapers.
In a discussion of the part lexicography can take in language planning for
North Frisian, Ommo Wilts refers to the intimate role played by German in
the lives of North Frisians and points out that:
die Bedrohung des Friesischen neben den Rückgang jetzt vor allem von
der Übertragung deutscher Bildungsweisen auf das Friesische ausgeht.
Gerade bei den Bemühungen um den Ausbau des Friesischen, ... wird
man zwangsläufig immer wieder von deutschen Vorbildern ausgehen
und deutsche Schreibmuster auf das Friesische übertragen wollen.
(1983:17)
The goal of lexicographers who hope to influence language development
should therefore be to recognize the profound effects of contact with German
and to strive:
zumindest gewisse negative Folgen dieses nun einmal eingeschlagenen
Weges abzumildern, indem der Benutzer [eines Wörterbuches] unter
Herausarbeitung und Bewußtmachung der Kontrastivität von Deutsch
und Friesisch zu einem guten, idiomatisch richtigen Friesisch geführt
wird, das sich deutlich von der deutschen Ausgangssprache abhebt.
(1983:17)
Wilts decries the degree of obsolescence in North Frisian lexicography; what
are needed are modern dictionaries that are relevant to:
... die Hauptverwendungsbereichen des Friesischen... vor allem der
bäuerlichen und der häuslichen Arbeitswelt. Die traditionelle Dialektlexikographie berücksichtigt ja durchaus diese Bereiche. Aber sie
schildert uns in ihren Wörtersammlungen ja noch immer der Landmann
hinter dem Pfluge, die Hausfrau hinter dem Webstuhl. Anstatt die
Bezeichnungen für die Teile des Kastenwagens zusammenzustellen,
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wäre es für den Fortbestand der Sprache wohl wichtiger, die Teile des
Traktors lexikographisch festzuhalten, oder anstelle der Ausdrücke für
die Verrichtungen am alten offenen Feuerherd aufzuzeichnen, wie die
friesische Appartmentvermieterin mit der Elektronik in der Küche zurechtkommt.
(1983:19)
The implication for renewal is a need to address traditional areas of
vocabulary before going on to non-traditional ones:
Es käme darauf an, das Friesische erst einmal in den Bereichen zu
stärken, wo es tatsächlich auch gesprochen wird und von hieraus den
Ausbau der Sprache zu betreiben, zu versuchen, dort, wo das Deutsche
im Gefolge der neueren technischen Entwicklungen eindringt, die friesische Komponente soweit wie möglich zu erhalten.
A somewhat different perspective is taken in Nils Århammar's call for the
lexical elaboration (lexikalischer Ausbau) of North Frisian, first delivered in
1987. The notion of lexical elaboration is related to the concept of linguistic
elaboration presented in Kloss (1978):
Der lexikalische Ausbau betrifft zwar nur e i n e n Aspekt des
Komplexes “Sprachausbau", aber es handelt sich dabei zweifelsohne
um den zentralen Aspekt. Den Begriff “Sprachausbau” definieren wir
als die planmäßige Entwicklung einer bisher aussschließlich oder (weit)
überwiegend als Umgangssprache gebrauchten Sprachvarietät zu einer
möglichst kompletten, zumindest potentiell in allen Lebensbereichen
funktionierenden Sprache.
(1988:687)
For Århammar, the thrust of a lexical elaboration of North Frisian must be its
functional enhancement – in other words, provision of the means for a move
from Kloss’ status of a “Halbsprache” to that of, if not a Kultursprache, at
least a fully usable language. To this end, five strategies for lexical innovation
– loan translation, loan transfer, coinage, borrowing, resurrection – could be
complemented by the use of adapted internationalisms.
Jakob Tholund's remarks about the quality of North Frisian quoted at the beginning of this paper were delivered as part of a call for the establishment of a
committee with speakers from the various dialects that would work on and in
Frisian language and literature. Making reference to Århammar's ideas,
Tholund envisaged a committee coordinated at the Nordfriisk Instituut in
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Bräist/Bredstedt with the task of formulating terminology that would make
North Frisian more functional:
En wichtig saag för at werkskööl bi't Instituut küd wees, wat tu dun
för't ütjbauen faan a fresk spriik. För föl nei en uk abstrakter saagen
waant üs fölsis ianfach a wurden. An üüb a öler eeg jaft at –
bispalswiis ütj a büürerei – föl ual wurden, wat daaling ei muar brükt
wurd kön, auerdat a büürerei ham hialandaal feranerd hee.... Wan wi ei
began, üsens spriik suutjis ütjtubauen, do wurt at fresk sotusaien faan
banen uunstaken maaget.
(1993a:17)
(An important matter for the committee at the Instituut could be to do
something for the elaboration of the Frisian language. In many cases,
we simply don't have the words for a number of concrete and also
abstract things. And on the other hand, there are – for instance in
agriculture – many old words that cannot be used any longer because
farming has changed so much.... If we don't start the process of
elaborating our language, it's going to disintegrate from within, as it
were.)
Despite the recognition of need for linguistic renewal and the recurrent calls,
relatively little has actually been accomplished toward the end of lexical
elaboration. Several projects having linguistic renewal or at least elaboration
of some kind as their goal have been started in recent decades, but none have
progressed very far. In 1975, a Collegium Frisicum organized by V. Tams
Jørgensen took up the work envisioned in Albrecht Johannsen's Language
Commission some twenty-five years earlier. The efforts of a group on Söl that
met during the 1980's to come up with correspondences of German words –
the Sölring Aarberskrais – dwindled and finally came to a standstill as
cooperation among its members steadily diminished. And Tholund's
werkskööl för spriik an skraften, conceived along the lines of Jørgensen's
Collegium, has been coordinating a project on the “first thousand words” in
each of the various dialects; the fruits of this first step are at present stalled at
the publication stage.
4.2. Rationale behind renewal and some examples
To be effective, language renewal must be planned, coordinated and implemented in such a way that the measures considered salutary for the
language will have the widest circulation and the greatest possible likelihood
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of acceptance – and use – by the speakers of the language in question. In this
section I will present what to me, a non-native speaker of Sölring living
several thousand miles distant from Nordfriesland, seem objectively to be the
potentially most beneficial ways in which North Frisian can be renewed as a
language. While these ideas will be advanced under consideration of what I
perceive to be the sociolinguistic reality of the region, they would of course
need to be adapted by people living in Nordfriesland itself.
4.2.1. Basic questions, identity, and motivation
First, however, the question must be posed: would it be better for North
Frisian to survive a relatively short time as a language in its own right, or to
perhaps live a potentially longer life as a dialect of German? Behind this
question is the implicit assumption that there might be a conflict between
efforts to “re-Frisianize” North Frisian by dint of a planned program with a
puristic thrust and a North Frisian left to drift along in the currents of German
culture and society. But is this assumption valid – or must it be? To take yet
another step back from the immediate question, we must affirm that the
guiding principle in all our efforts is to assure a future for the language; no
one working on North Frisian can be interested in witnessing its demise. As
acknowleged by Ebert (1994:26) and indeed generally recognized, the key to a
linguistic future for North Frisian (or any declining language) lies in whether
young people can be motivated to use the language more – and to reestablish
a chain of intergenerational transmission. The question then becomes: what
are potential speakers most likely to make their own and identify with enough
to make them want to pass it along to their children and their children's
children: a variant of German with a more or less robust regional substrate, a
vigorously distinct language, or something in between? A crucial factor might
well be the issue of identity, and it is one that would seem to disfavor the
dialectalized extreme: for reasons discussed at length in Tholund (1993b), the
prospect in contemporary society of belonging to a distinct but fully integrated community could easily prove more appealing than membership in an
undifferentiated mass.
Ideally, the presumed choice confronting language planners – survival of
some duration as restored Frisian or one of longer duration as a German
dialect – would be illusory, and hopefully it is. It seems clear that, if nothing
much is done toward revitalizing North Frisian, the language will continue to
dialectalize apace as it dwindles and finally disappears; laissez-faire is on the
side of a complete loss of language autonomy. But if, as a result of Sprachpflege emanating from Bräist/Bredstedt and Kiel and, crucially, resonating in
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communities throughout Nordfriesland, a regional identity based on language
loyalty can be activated, it should be possible to motivate future generations
of speakers that will ensure the survival and transmission of the language.
Local identities within Nordfriesland and allegiance to one's own variety of
North Frisian are readily found as it is, as noted in Ebert (1994:26) and
elsewhere. On the assumption that formation of a regional identity, however,
would best be served by access to a distinctive language used (with interesting
variations) throughout one's region, I suggest that the potentially most beneficial course for developing North Frisian would be one that will as
systematically as possible replace Germanisms with more genuinely Frisian
lexis, i.e. a course of purism that is moderated by a recognition of the realities
of current patterns of speech. The point of such moderation is that extreme
purism, a program designed to induce a catharsis, could easily prove
alienating and thus counterproductive. Nor would a perception of antiquarianism be motivational – quite the contrary. Trying to legislate how
people talk is of course folly, but a program of moderate purism is one that
could motivate, take root, and start to bear fruit within generations in the form
of loyal speakers.
At the 8th Frysk Filologekongres, Ommo Wilts categorically stated that
efforts to cultivate North Frisian should take the language as currently spoken
as the point of departure, as opposed to the way it used to be (“Bei der Pflege
von der Sprache muß man von der Sprache ausgehen, wie sie heute
gesprochen wird, und nicht, wie sie in alten Zeiten gewesen ist", Wilts/
Gantzel 1978:81). To the extent that no one can be told how to speak, this is
undoubtedly true. Some of the Germanisms in speakers’ usage, as discussed
earlier, are a matter of generations of tradition, while some speakers appeal to
authority as well, as when, realizing that e.g. toonk is older Sölring than their
“dank", retort that Jap Peter Hansen himself used the latter – certainly
grounds enough to continue using dank. It would not even necessarily be
possible to persuade native speakers whose commitment to language is strong
to change, as in Ebert's retention of her time-honored “imer” in the face of
older Fering leewen (Ebert 1994:24 fn. 8). But to the end of reestablishing
distinctions, thus strengthening committment and identity and in this way
providing motivation, it would be essential that the revitalization of North
Frisian proceed on the basis of invigoration – offering to speakers what they
will perceive to be “good Frisian".
In this sense, it would seem potentially most beneficial for Ingvæonisms to be
promoted over Germanisms, but not in a blindly antiquarian way. On Söl,
dreeng ‘boy’ (from Danish) has been used for generations in the meaning of
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‘son’ in the stead of seen, the more purely West Germanic (and thus “older")
term. Andreas Hübbe, one of the leading language activists in the early part of
the twentieth century, carefully used seen (and daachter for faamen) in his
writing and went so far as to point out the propriety of doing so (Fuar
Söl'ring Lir May 1936, p.2). In the case of daachter for faamen, this is
clearly hypercorrect, and in the interest of promoting distinctness, the use of
seen would be a step in the opposite direction.
Aside from such lexical restoration, what of the issue of lexical elaboration –
that is, to what extent does North Frisian need to “modernize” in the sense
that it develop terminology with which it can cope with the ever-increasing
technocracy of life at the dawn of the third millenium?
4.2.2. Corpus planning and status planning
Fishman (1989) suggests that much of the corpus planning for endangered
languages is misguidedly designed to tackle the most modern facets of life in
terms of lexicalization – misguidedly, presumably, because these are not areas
of the endangered language's traditional strength and the result of such
lexicalization would be head-to-head battles with the “superordinate” or
socially dominant language. As we have seen, recent calls for renewal have
concurred on the desirability of modernization but have differed in the priority
assigned such development.
Traditionally, those spheres of activity in which North Frisians14 were mainly
engaged were also those for which their vocabulary was richest: seafaring,
agriculture, sheepfarming, and, naturally enough, facets of the North Frisians’
own culture in a narrower sense. But like their cultural manifestations,
traditional economic pursuits now belong very largely to the past, and are of
scarcely any relevance to the concerns of today's North Frisians in earning a
living, raising a family, and participating in the material and intellectual life
of modern society in a highly developed country. This means, of course, that
strengthening the realms of traditional linguistic sovereignty – for instance, by
formulating new terms for shipping practices and techniques in whaling –
would be pointless. The terms could be made available, but who would use
them?
Instead, today's speakers and potential speakers need to be able to talk in
North Frisian about today's – and tomorrow's – concerns in Nordfriesland and
elsewhere: about concrete and abstract entities, events and processes,
concepts and ideas. But what are these entities, events and ideas? Growing
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up, getting an education, selecting and training for an occupation or
profession, establishing a family and settling down, participating in domestic,
social, and cultural life, developing mentally and spiritually.
It is quite true that the socially ubiquitous language is generally used in discussing modern realms of life, and Fishman no doubt also had in mind the
effort potentially wasted in lexicalizing things that might continue to be
discussed in the superordinate language anyway. The problem is that
“modern” realms of life have become disproportionately significant in our
everyday life: as e.g. the modernization of fishing and intercontinental
commerce and the collectivization of agriculture have displaced time-honored
ways and means of living, the void has been filled (for better and for worse)
with the fruits of the new commerce and the democratization of material
goods. The tools, accouterments, and processes of technocracy are
increasingly impinging on everyday life throughout the developed world (and
are inexorably making their way into the developing world – central to the
developed/developing dichotomy in the first place), to the extent that if
speakers of endangered languages (particularly in developed societies) must
perforce use superordinate-language terms to refer to these accouterments and
processes, there remains precious little opportunity to use their own language.
This reliance of the superordinate language will range from liberally sprinkling the endangered language with words and phrases to switching codes
altogether, and while stable diglossia exists in many situations around the
world today (as indeed it did in North Frisia in the past), regularized recourse
to code-switching/code-mixing in the use of a language that has been driven to
the brink of extinction cannot be salutary, because as in the case of many
subordinate and thus socially invisible languages, the endangerment of North
Frisian has very much to do with the perceived social inadequacy of “the
dialect". The sociolinguistic situation of North Frisian simply isn't nearly that
of e.g. Breton, Schwyzertütsch, or even Lëtzbuergesch, so that the unstable
diglossia in Nordfriesland is at best engendering linguistic schizophrenia, at
worst confirming prejudices of dysfunctionality and social inadequacy and in
turn further battering the status of the language as that of a dialect, a quaint
relic of a bygone era. Quite clearly, neither effect will prove motivating to
prospective speakers.
Ultimately, the issue about when to modernize is a classic case of the
chicken-or-the-egg syndrome. Speakers can't use North Frisian in discussing
modern topics because the terminology is not available; nobody would use
such terminology, so why formulate it; the terminology isn't there, so mixing
or switching codes is the answer – code-mixing and code-switching works, so
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modernized terminology would be superfluous, and so forth. In such
circumstances, no language could help but “stuunenbliiv” – stand still – at
best.
4.2.3. The example of Faroese
Unique though each language situation is, it would be instructive for language
planners dealing with North Frisian to take note of factors in the renaissance
of Faroese. Certainly there are significant differences between the straits in
which the Faroese language found itself and the current plight of North
Frisian. To begin with, the Faroe Islands are and were much more remote
geographically than North Frisia ever was, a circumstance entailing a
significant disparity in psychological as well as demographic detachment. At
the same time, the economic dependence of the Faroese people was probably
never as great as the dependence of contemporary North Friesland. Too, there
have long been appreciably more speakers of Faroese than there are of North
Frisian – the ratio today being about 5:1. Nor can it be overlooked that there
is less dialectal variation in Faroese than in North Frisian. But despite the
differences in the situations of the two languages, there are also clear
similarities.
By the turn of the last century, when Jakob Jakobsen published an edition of
Faroese folk stories and legends, the Faroe Islands had in effect been a
political, economic, and cultural dependency of the Kingdom of Denmark
since the mid-seventeenth century; in his introduction, Jakobsen noted:
Det færøske sprog er for øjeblikket i en stærk gæringsperiode. På den
ene side vrimler det i den daglige tale af ufærøske, navnlig danske, ord
og vendinger, så man skulde tro, at sproget med stærke skridt gik sin
opløsning imøde; på den anden side er det dog ikke blot muligt, men
endog let overkommeligt i skrift at fremstille et forholdsvis rent færøsk
med undgåelse af de fleste i samtalesproget gængse fremmedord. Disse
have nemlig som regel ikke (i al fald kun delvis) fortrængt de
tilsvarende færøske ord; de bruges i almindelighed side om side med de
sidste, ofte ganske i flæng.
(1898-1901:XLI)
(The Faroese language is presently in a period of turmoil. On the one
hand, the colloquial language is crawling with un-Faroese (namely
Danish) words and expressions, such that one would think that the
language is rapidly advancing towards its disintegration; on the other
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hand, in writing it is not only possible, but even quite easy to produce a
relatively pure Faroese with avoidance of most of the borrowings
common in the spoken language. These have, in fact, as a rule not (or
in any case only partially) displaced the corresponding Faroese words;
they are usually used side-by-side with the latter, often entirely at
random.)
The autochthonous language of the Faroes was thus in very much the same
state with respect to Danish as North Frisian is today with respect to German.
Subjectively, too, Faroese as used then was qualitatively poor:
De bestræbelser, som for tiden gøre sig gældende på Færørne for at
rense sproget og dygtiggøre det til literært brug, og befolkningens
tiltagende lyst til at læse gode skrifter i sit eget modersmål ville sikkert
bidrage, ikke alene til en stansning i det fremmede ordstofs stærke
fremtrængen på bekostning af det færøske, men også til udviklingen af
en renere færøsk sprogform i daglig tale.
(1898-1901:XLV-XLVI)
(The efforts that are being made by Faroese toward cleansing the
language and making it useful for literary purposes, as well as the
people's increasing desire to read good writing in their own native
tongue, will surely contribute not only to an end to the heavy advance
of foreign word material at the cost of Faroese, but also to the
development of a purer form of the Faroese language in daily speech.)
In 1773, at a time when there was no written Faroese (much less a norm in
writing), J.C. Svabo had created an orthography and gone about the islands
collecting traditional ballads for posterity: he was convinced that the language
was doomed (Hagström 1981:174-175). During the nineteenth century, however, a nationalistic movement arose in which efforts toward renewing the
indigenous language were a crucial component; periodicals were established,
political parties founded, Faroese introduced in church and school, and in
1948, the movement culminated in home rule for the Faroe Islands as a semiautonomous part of Denmark. Today, Faroese is a flourishing language used
throughout the islands: it is the medium of instruction in all primary schools,
is taught in secondary education, and serves as the language of the church. In
addition, six of the islands’ seven newspapers are entirely Faroese (and the
seventh largely so); radio broadcasts and a good deal of telecasting proceed in
the indigenous language of the islands. A teachers’ college trains future
pedagogues for classroom service; postal affairs and much of governmental
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administration are conducted in Faroese (Poulsen 1981, 1977:96, Vikør
1993:105-108).15
From the beginning, the renewal of the Faroese language had a puristic thrust,
being modeled on methods of the language protection movement in Iceland,
where the overriding principle is hreintungustefnu (“purity-of-languageism"). Until 1985, a Language Department within the Faroese Academy conducted lexicographical work on Faroese, and since then its tasks have been
discharged by the Language Committee (Føroyska málnevndin) of the
Faroese Scientific Society. The chief responsibility of the Committee is now
to “organize language planning activities more efficiently and to provide a
service institution for those in need of linguistic advice", a service funded and
run by the Faroese government. Long years of use as a low-diglossic medium
had left Faroese – again, very much like North Frisian today – unprepared to
fulfill many communicative functions in a modern society; Jóhan Hendrik W.
Poulsen, director of the Committee, characterizes their work as efforts to
“revitalize and deliberately develop our language after centuries of Danish
oneway influence” (pers. comm.). Though generally puristic in approach,
language renewal in the Faroes is less zealously so than the corresponding
movement in Iceland, where, for instance, internationalisms are avoided at all
costs; whereas the Icelandic terms for e.g. ‘computer’ and ‘telephone’ are
tölva ‘computer’ (derived from number and sooth-sayer) and sími ‘telephone’
(lit. ‘thread’), the corresponding Faroese terms are telda and telefon.
4.2.4. Ramifications of language renewal
As Derrick McClure eloquently points out, efforts to develop and encourage
the culture of a people, of which their language is an essential part, inevitably
have political implications:
Most, if not all, cases of language revival have been intimately
associated with political nationalist movements: there is no pretending
that an attempt to preserve or revive a language in defiance of pressure
from a dominant and foreign power can fail to be a political issue.
(1988:67)
Unlikely as nationalistic politicization of Nordfriesland is – Jansma (1995:26)
even points to a lack of initiative in the region – presumably there is enough
dormant regard for language and traditions, for the Frisian identity at some
level, that an effective mobilization of Sprachwillen (Århammar 1995) would
be possible. What is sorely needed is a mobilizer of such Sprachwillen,
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whether along the lines of the language agencies in Scandinavia or of the
Fryske beweging in Fryslân.
In recent years, language lessons have become available throughout the region
– in principle certainly a positive development from the days of Friesischsprachunterrichtverbot (Steensen 1996:231). But both their virtually extracurricular status and, from my observations, some of the pedagogical
attitudes involved mirror the token role accorded to these lessons in society.
At the very least, a North Frisian lobby should push for obligatory language
instruction and the professionalization of its language instructors. Reported in
Århammar's call for renewal (1988:721 fn. 64) was the situation that teachers
were being asked again and again by their pupils how to express various
modern concepts in Frisian – a clear indication of the need for teacher training
in the principles and practical aspects of lexical elaboration that needed to be
met as soon as possible, since regard for the language and concomitantly the
motivation for learning it were at issue. If Frisian lessons in the schools are to
have any lasting effect, teachers have to be mobilized not to encourage what
would amount to code-mixing in building pupils’ vocabulary.16 Functional
monolingualism in the classroom would be of great importance, with
terminology for the pupils’ immediate environment the most obvious choice to
be rendered in Frisian first. The simple solution of adapting or calquing
German might only deepen users’ psychological reliance on a semantic system
external to the language being learned, nor would it be necessary:
POSSIBLE
SÖLRING TERM
baalskriiwer
rechpak
fuardraistaal
hiirskriiwen
injemsaarber
ruusküür
skriivbok
skriivwuch

literally
ball-writer
back-pack
speech-table
hear-writing
evening-work
quiet-interval
write-book
write-wall

gloss
‘ballpoint pen’
‘backpack’
‘lectern’
‘dictation’
‘homework’
‘recess’
‘notebook’
‘blackboard’

GERMAN

Kugelschreiber
Ranzen
Pult
Diktat
Hausaufgabe
Pause
Heft
Tafel

Terms like the ones suggested are semantically transparent within the
language, in which they are also internally organic.
In many Nordic countries, the work of finding appropriate terminology for
new functional spheres is routinely done by committees made up of technical
experts and language professionals (Vikør 1993). For most areas of
occupational life in Nordfriesland, the current situation with respect to
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demographics and infrastructure is not such that such an approach would be
feasible, but language renewal is never accomplished overnight. The provisions in Part Three of the European Charter on Regional Languages or
Minority Languages can potentially be of major significance in helping North
Frisian to a visible role in the society and cultural life of the region, a role in
which it would have the possibility to attract and motivate young speakers.
The danger of overestimating the effect of outside political solutions, however, is great; the initiative and responsibility for renewal of their own language lies foremost with the people of Nordfriesland themselves. In their
efforts to revitalize North Frisian, they will be able to count on the support
and guidance of existing bodies such as those in Bräist/Bredstedt and Kiel,
and are fortunate that the provincial government in Schleswig-Holstein has
taken a progressive attitude on the issue of the minorities within its borders.
Nevertheless, the initiative and responsibility remain where they should be –
with those whose birthright the language is.
5. Conclusions
Right now, at the dawn of the twenty-first century, each day brings dramatic
developments in technical and social life; each day that North Frisian
continues to “stand still” or dawdle lexically represents a significant increment – over the detour of dialectalization – toward its total disuse and
ultimate demise. After almost a decade, Århammar's words of warning now
ring more ominous than ever:
Als übergeordneter Gesichts- und Ausgangspunkt und oberste Zielsetzung haben zu gelten die Modernisierung der nordfriesischen Hauptdialekte und die Ausdehnung ihrer Funktionalität auf alle zeitgemäßen
Anwendungsbereiche, die im praktischen und kulturellen Leben Nordfrieslands eine Rolle spielen. Geschieht bzw. gelingt dies nicht, so
haben die gegenwärtigen materiellen und geistigen Investitionen keinen
Sinn und die nordfriesische Sprache hat als veraltendes Relikt keine
Zukunft.
(1988:717)
At the end of her paper on Fering three years ago, Ebert defended the application of metaphors of morbidity to the language situation in Nordfriesland,
concluding that “Die exakte Beschreibung der Krankheitssymptome ist notwendig für die Entwicklung der richtigen Therapie” (1994:26). In its current
state, North Frisian can be likened to an intensive-care patient, for whom the
most efficacious care will entail purging as much as possible of the foreign
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substance that is coursing through its body. But no patient can recover health
without the will to live – or in the case of a language, without the
Sprachwillen of its speakers and potential speakers. In a good intensive-care
unit, optimal care will do much toward marshalling the patient's crucial will
to live.
If modest attempts to re-Frisianize North Frisian, such as by introducing
calques like keelskaab for kühlschrank on Feer (Ebert 1994:11) or fiirluker
for fernsehen on Söl, have met with no success, perhaps it is because these
attempts have been too tentative. The social implementation of language
renewal is a crucial issue upon which the success of even the best-laid language plans hinge (cf. Comrie 1994:845). Fulfilling a realistic separating
function (Thomas 1992:54-55), moderate purism offers to an endangered
dialectalizing language like North Frisian the potential of a motivating
restoration of language autonomy as it travels the arduous road of a lexical
elaboration designed to make the language fully functional. Once the crisis
has passed and the patient has left intensive care, only an active life will
sustain health and the will to live.
Recalling the dramatic recovery of Faroese from a situation very much like
that of North Frisian today, everyone interested in the future of North Frisian
should take heart and follow the advice of Jakob Tholund:
... wi wel ei leewen uun surig ambiluup, dat at nü ferlicht bal tu aanj
gungt mä't fresk. Ham kön wat du. Leet üs man düchtig ged saamle för
üsens spriik.
(1993a:17)
(... we don't have to go around always worried that the end of Frisian is
at hand. We can do something. Let's get busy and cultivate our language.)
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Notes:
1. I would like to thank Peter Tiersma for comments on an earlier draft of this paper,
Jehannes Ytsma and Oebele Vries for making available to me literature related to
the present topic, and to Tseard de Graaf for much appreciated help.
2. Although Ebert's data were exclusively drawn from Fering, her conclusions as well
as Tholund's remarks are relevant to North Frisian as a whole – while the details
differ from variety to variety, the general picture remains the same. The bulk of my
own research has been conducted on the island of Söl/Sylt, and except where
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otherwise noted, all examples and other data are given with reference to Sölring.
Once again, however, the principles involved are valid for North Frisian as a
whole.
3. The words in question mean ‘but’, ‘nothing’, ‘no’, ‘always’, ‘otherwise’, ‘never’,
and ‘until’ – all, significantly, what are often called structure words.
4. In the present discussion, the term “German” will be used as a designation for the
national standard language of Germany, and in most contexts, High German and
Standard German can be used synonymously. The distinction between High or
Standard German and Low German, however, though important linguistically, is
one that, owing to the incorporation of many structural features from the former
into the latter over the centuries, is often blurred synchronically.
5. Given here in the orthography of the fourth edition of 1918, normalized by the
editor Boy Peter Möller.
6. The examples are given here in a normalized orthography; in the Sölring-German
text published by Theodor Siebs, the Sölring is written in Siebs’ own system of
phonetic transcription.
7. Ütdüür could be fashioned on analogy to gidüür (<MLG) ‘patience’, itself
apparently an early adoption from German, since regular phonological
development of Gmc. pul- would have resulted in an initial [t] in Sölring, which
should at least have been preserved as a relic. From the evidence of both Möller's
and Mungard's entries, the only sense of the free morpheme düür in the early
twentieth century was ‘door’.
8. I am grateful to Siebren Dyk (pers. comm.) for pointing out that similar contrasts
in meaning arefound in the cognate verbs in Frysk and Dutch, as indeed is the case
also in other varieties of North Frisian. Older texts in North Frisian are lacking,
but only a search of documents in Frysk and Dutch could indicate whether the
semantic contrasts in those languages are a result of parallel development independent of or under the influence of High German.
9. Runge died in 1929 at the age of twenty-four; the discussion projected in this
posthumous reprint never appeared in FSL.
10. The great majority of my data were recorded in conversation with speakers
between the ages of sixty and ninety; young native speakers of Sölring are rare.
11. In the excerpt that follows, lexical Germanisms are boldfaced and the remarks by
the non-native interlocutor are set in parentheses.
12. During a visit to one of the schoolteachers for Sölring on my first trip to Söl, I
calqued German to express something for which I didn't know the Sölring word
and asked whether it could be said that way. The teacher's reply was “Hat jeft al
sa fuul Dütsk ön di spraak, dü kenst sii wat dü wet” – there's so much German in
the language already, you can say whatever you want. One would hope this was
just ironic advice to a stranger that doesn't reflect actual pedagogical practice.
13. “Absolute minority languages” are languages that are a minority in the area in
which they are spoken and that have no other concentration of native speakers
outside this area. Cp. the distinction drawn in Trudgill (1992) between true
minority and situational minority languages.
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14. There is quite a bit of variation in economic pursuits within Nordfriesland. On the
islands, for instance, agriculture and sheepfarming are of little overall importance
on Söl, but are still major activities on Feer and Öömrem (as well as the
mainland); cf. Wilts (1983:18). The following remarks thus apply in general but
also particularly.
15. As might be expected, colloquial speech is appreciably less conservative than the
written standard, exhibiting, for instance, a considerable loss of inflection and a
higher frequency of Danish-influenced usage.
16. One teacher on Söl reported using [ke:z] as the designation for cheese (Sölr. aast,
from Danish); perhaps ironically, Sölring is the one variety of North Frisian in
which a reflex of Latin caseus is not used.
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‘De ortodoksy fan it hert: Ypk fan der Fears Ek in
minske’
Hanneke Hoekstra

Yntroduksje
Typearjend foar it oeuvre fan de skriuwster Ypk fan der Fear (1908-1983) is
har brede taeigening fan histoaryske, teologyske en literêre tradysjes. Yn har
wurk siket se nei in froulike tradysje sûnder har grifformearde komôf te fersmiten. It yn kaart bringen fan dy yntertekstuele ferbiningen makket it oeuvre
fan dy Fryske skriuwster tagonklik. Se wurdt hjirre op 'e nij besjoen yn de
kontekst fan har tiid en plak oan de hân fan de roman Ek in minske (1961).
Myn fraachstelling is, hoe't dy tige nijsgjirrige roman past yn it kalvinistyske
teologyske universum dêr't al har romans mei yn ferbining steane.
Sûnt har earste ferhalebondel Utskot (1943) oer de libbens fan de earmelju
yn Noardeast Fryslân is Ypk fan der Fear begien mei de minsken oan de râne
fan de maatskippij, earme minsken, miswoeksen minsken en eigensinnige
froulju. Se ferbyldet har lijen op in hast bibelske manier. Ypk fan der Fear har
ûndersyk nei it inerlik libben fan minsken oan de bûtenkant fan de mienskip
hat te krijen mei de kalvinistyske tinkwrâld wêryn't al it tinken en dwaan fan
minsken ûnder Gods wurd falt. Dat jout de kalvinistyske etyk har absolute
karakter. Yn Ypk fan der Fears oeuvre wurdt de fraach steld, oft it net krekt
de ‘oare’ (frjemdling, widdo en wees) is, dy't de wiere wei nei Kristus yn syn
lijen fertsjinwurdiget. Dat is it tema fan bygelyks har histoaryske roman oer
de froulike martlers yn de ier-moderne tiid: De Breugeman komt (1953). De
roman Ek in minske giet oer it muoisume libben fan in miswoeksen frou.
In persoanlike skiednis
De personale fertelwize is in opmerklike foarm yn har oeuvre.1 Ypk fan der
Fear publisearre yn 1959 har earste fiktive autobiografy: De deade by de
libbene, mei as haadpersoan in stjerrende frou fan middelbere leeftyd. Ek de
roman Ek in minske is in ‘konfesjoneel’ ferhaal fan in âldere frou. Kobe
Titema is miswoeksen. Se hat in bult op 'e rêch. Har libben yn de lytse mienskip fan in Frysk doarp is faak swier. Kobe besiket sa'n tsien jier nei de
Twadde Wrâldkriich om har libben op te skriuwen. Se komt út in âlde Fryske
adellike famylje. Har omke jonker Kobus en har moaie nichtsje Lyntsje wenje
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noch earne op 'e stins, krekt bûten it doarp. Kobe tsjinnet as húshâldster op it
slot, omdat Lyntsje har mem ferstoarn is. Kobe har mem wie in Titema, mar
dy wie troud mei in arbeider. Kobe is grut wurden op 'e slotpleats. Efter yn it
boek sit in handige stambeam fan de famylje, krekt as yn Ingelske Victoriaanske romans, lykas Emily Brontë's Wuthering Heights (1847). De Titema's
kinne it net rjocht mei it doarp fine; de doarpsminsken ha it net sa op 'e nuvere
oanslaggen fan de slotbewenners. De âlde jonker slút syn moaie dochter op yn
in souderkeammerke, omdat er bang is dat se in geheimsinnige sykte krije sil.
It spuien fan bloed is it morbide teken fan de wite dea dy't al gâns Titema's
oer de generaasjes opeaske hat. Kobe fynt it nedich om har makabere famyljeskiednis op te skriuwen. Se brûkt de oantekeningen en deiboeken fan har oerbeppe juffer Sara. De froulju yn de famylje tekenje skynber de skiednis op. It
twadde ‘boek’ yn de roman (de roman is ferdield yn boeken) giet oer it deiboek fan har oerbeppe:
“Foar in diel folgje ik no de oantekens fan ús oerbeppe juffer Sara en
oare paperassen, foar in diel skriuw ik út eigen ûnderfinings en oertinkings wei”. (36)
De hiele roman is in doalhôf fan epistolêre fragminten, persoanlike bekentenissen en mysterieuze suggestje. Stikje by bytsje fynt de lêzer út, wat him yn
it forline ôfspile hat.
Kobe har eigen ferskriklike wierheid hat alles te krijen mei it weromkommen fan in Dútske offisier, dy't yn de oarloch yn it doarp ynkertiere wie.
Syn geheimsinnige besite oan it doarp makket Kobe yn 'e war en se beslút de
hiele skiednis fan har ôf te skriuwen. Sawol Kobe as Lyntsje wiene fereale op
dy man. Blykber hiene har nuvere dingen ôfspile tusken dy mynhear Peter en
de beide Titema-froulju.
As Kobe mei har ûndersyk nei it ferline úteinset, is se ferwûndere oer it
ieuwenlange isolearre bestean fan har famylje:
“Wie de sédyk dan net in hege, feilige bôge om hûs en lân? Leine de
loften net machtich boppe de sé, garant foar rein en wyn en droechte
op 'e tiid?! ‘Allegeare wiene der âld by wurden. Gjin sykte, dat útmakke, gjin misberten, stagen lang wol net in heap, mar soune bern,
soannen en dochters”.(36)
Lykwols yn de njoggentjinde ieu falt har feilige wrâld útinoar en ‘wâdzje der
frjemden oer har ikkers’. It reizgjen fan ien fan de Titema-soannen nei fiere en
frjemde plakken bringt it ûnk oer de famylje. Hy bringt de wite dea mei
werom en sa rint it ferhaal úteinlik út op Kobe har eigen morele ferfal;
‘hwerom bin ik begelyks net út ús doarp weitein, doe't my de eare binommen
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wie?’(41). Oan 'e ein fan de roman fynt de lêzer út, dat soks in reden hat. De
roman is in ferhaal oer it isolearre libben yn in lyts Frysk doarp. Mar noch
folle mear giet Ek in minske oer de seksuele frustraasjes fan in miswoeksen
frou. Kobe har grutte skande is, dat se seksuele geunsten frege hat oan de
Dútske offisier yn ruil foar it besoargjen fan leafdesbrieven oan har moaie
nichtsje Lyntsje. Ek yn dizze roman liket de skriuwster har ôf te freegjen, oft
dit froulik lijen ferlossing mooglik makket. De roman hat in ûnferwacht eskatologysk ein. Kobe trout mei de âlde jonker, wurdt swier en jout sa in nij
begin oan de Titema-famylje en it doarp.
Ypk fan der Fears roman Ek in minske (1961) ropt ûnleauwe, ûngemaklikens en sels wearze op by de lêzer. As in foarbyld fan literêre ferfrjemding liket dat proaza wol hielendal slagge. Foar my is it ien fan de meast
problematyske en yntrigearjende wurken út har oeuvre. Yn har represintaasje
fan de inerlike wrâld fan in miswoeksen frou fan adellik komôf kent Ypk fan
der Fear gjin grinzen. Se rekket de tsjustere kanten fan it minsklike bestean yn
in ûnferwachts barokke fertelling.
De roman hat foarmskaaimerken fan it Ingelske sjenre fan de ‘gothic’. Ek
yn oare romans, bygelyks De deade by de libbene en De dei is jong (1978),
makket Ypk fan der Fear gebrûk fan dat sjenre. Dat literêre sjenre makket de
ferbylding mooglik fan de tsjustere kant fan in sûndige wrâld. Ek is dat sjenre
wichtich yn de ûntjouwing fan in froulike literêre tradysje. De relaasje tusken
de twa aspekten, religy en froulikheid, wurdt hieltyd wer problematisearre yn
it literêre wurk fan Ypk fan der Fear. Oan de hân fan in besprek oer beskate
aspekten fan dat sjenre wol ik dy tematisearring fan religy en froulikheid yn
de roman Ek in minske sjen litte.
De ‘gothic’
De ‘gothic’ as literêr sjenre is amper bekend yn de Nederlânske of de Fryske
literêre skiednis. Allinnich yn de populêre literatuer komme wy sa no en dan
in ‘kastielroman’ of in grizelferhaal mei ‘Goatyske’ eleminten tsjin. Yn de
Anglo-Amerikaanske tradysje lykwols binne ‘gothic’ romans kanonisearre.
Ferneamde ‘gothic’ romans binne bygelyks Frankenstein (1818) fan Mary
Shelley en Mysteries of Udolpho fan Anne Radcliffe (1794). Yn it sjenre
wurdt geastelike of lichaamlike finzenskip ferbylde. De ‘gothic’ kin men werkenne oan it grizelige hûs, in yslik geheim dat ferstoppe yn it labyrint, liken yn
de kast en bloed op 'e muorren. In goed foarbyld fan in hjoeddeiske ferzje fan
Lewis' 18de-ieuske roman The monk (1796) is Umberto Eco's Il nome della
rosa. Yn it algemien liket it sjenre te gean oer ‘the socially unspeakable’, dat
wol sizze: de aspekten fan it libben dy't net besprutsen wurde, mar bedutsen
bliuwe.2 Yn de ‘Goatyske’ roman wurdt in ‘unheimliche’ wrâld beskreaun.
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Krityske besprekken fan de ‘gothic’ skôgje it sjenre faken yn in hiel brede
sosjaal-histoaryske kontekst. De ‘Goatyske’ roman wurdt symptomatysk foar
in tiidrek en in mentaliteit. De Frânske revolúsje en de Ferljochting wurde
bygelyks neamd as beskiedend foar it sjenre.3 De fraach nei de estetyskformele kwaliteiten fan in roman makket romte foar in brede histoarysk-kulturele nijsgjirrigens.4 Victor Sage (1988) bygelyks hâldt út, dat:
Horror is not a literary genre in the narrow sense, at all. It is a cultural
response, which implies a broad series of relationships with the whole
of the culture in which it is produced. (xiii)
It is dúdlik dat foar Sage yn syn fisy allinnich in formele analyse net genôch is
om de kultureel-histoaryske betsjutting fan in wurk of in sjenre sjen te litten.
By dy ferbrede oanpak fan de literatuerstúdzje wol ik my graach oanslute.5
Faken wurde ‘Goatyske’ romans skreaun troch froulju dy't dêr in froulike
finzenskip yn ferbyldzje. De literatuerhistoarika Ellen Moers hat dy romans
omskreaun as de ‘female gothic’.6 Yn dy romans wurdt it ûntkommen fan de
heldin oan de macht fan in manlike tiran beskreaun. Tink wol it bêste foarbyld
fan dat subsjenre is de ferneamde njoggentjinde-ieuske roman Jane Eyre
(1847) fan Charlotte Brontë. It yn de toer opsletten hystearyske frommes
Bertha Mason út dy roman besoarge de titel fan de stúdzje oer Ingelsk-Victoriaanske frouljusliteratuer, The madwoman in the attic (1979), fan de feministyske histoarika's Sandra Gilbert en Susan Gubar. Hja fine dat:
In fact, anxieties about space sometimes seem to dominate the literature
of both nineteenth-century women and their twentieth-century descendants. [...]From Anne Radcliffe's melodramatic dungeons to Jane
Austen's mirrored parlors, from Charlotte Brontë's haunted garrets to
Emily Brontë's coffin-shaped bed, imagery of enclosure reflects the
woman writer's own discomfort, her sense of powerlessness, her fear
that she inhabits alien and incomprehensible places. [....] Imagery of
entrapment expresses the woman writer's sense that she has been dispossessed precisely because she is so thoroughly possessed – and
possessed in every sense of the word.7
Gilbert en Gubar hâlde út, dat de ‘Goatyske’ foarm yn frouljusliteratuer brûkt
wurdt as in poëtikale refleksje oer it plak fan froulike skriuwers yn in manlike
literêre wrâld.
Ypk fan der Fear brûkt itselde motyf fan de ‘madwoman in the attic’ yn Ek
in minske. Kobe har nichtsje Lyntsje wurdt troch har heit opsletten yn de
souderkeamer. Har geastlike sûnens giet dêrtroch hurd efterút en se begjint te
kriten. Kobe skriuwt dêroer:
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“Lyntsje siet wit hoe lang yn har keammerke opsletten oan de efterkant
fan de stins. Hja mocht luchtsje, as it de jonker yn it sin kaem. Hy
brocht har sels iten, alle kontakt tusken har en my woe er foarkomme.
[...] Soms wie der yn it hiele hûs gjin sté to finen, dêr't har skerpe
gjalpen net trochkringen”. (96)
Lyntsje is wat Kobe net is; moai, fragyl mar ek sljocht.
It motyf fan de dûbelgonger komt ek faaks yn de ‘gothic’ foar.8 Sa litte
Gilbert en Gubar sjen, dat Bertha Mason eins foar de ûnderdrukte seksuele en
opstannige kant fan Jane Eyre stiet.
Bertha in other words, is Jane's truest and darkest double: she is the
angry aspect of the orphan child, the ferocious secret self Jane has been
trying to repress ever since her days at Gateshead.9
De figuer fan Lyntsje funktionearret yn it ferhaal ek as in ferdûbeling; in
formeel middel om Kobe har fysyk gebrek oan foarm te bespegeljen. De
moaie Lyntsje yn Ek in minske stiet foar Kobe har ûnderdrukte froulikheid.
As wy de Bertha Mason- analogy trochlûke, kinne wy Lyntsje har dea oan 'e
ein fan de roman begripe as in betingst foar Kobe har ferwurding ta ‘folsleine’
froulikheid. De meast wichtige bydrage fan de feministyske literêre krityk op
it ‘Goatyske’ sjenre is de fêststelling dat de taeigening fan it sjenre troch froulike skriuwers in krityk ymplisearret op it patriargaat, dy’t foar de froulike
identiteit beheinend is. It driigjende hûs is yn dy opfetting in metafoar foar de
niisneamde opslúting.
In oar foarm-aspekt, dat typearjend isfoar de ‘Goatyske’ roman, is de
‘konfesjonele’ fertelwize. Victor Sage hâldt út, dat horror- of ‘Goatyske’
fiksje ferbân hâldt mei de teologyske dogma's fan it protestantisme. It inerlik
gewisse, de dialooch tusken jinsels en jins siele, is beskiedend foar de kalvinistyske opfetting fan it leauwe. Dat selsûndersyk fan de sûndige minske
foar in altiten oanwêzige God beskiedt de narrative struktuer fan de ‘Goatyske’ roman. It effekt is in gefoel fan djippe eangst en benaudens.10 Sawol it
feministyske begryp as de teologyske lêzing leit de klam op finzenskip as de
sintrale betsjutting fan it sjenre (yn it patriargale hûs, yn it sûndige lichem).
Ik hâld út, dat sawol de feministyske as de teologyske tematyk yn de
Fryske roman Ek in minske weromkomt. Ik sil dat sjen litte troch in besprek
fan twa sjenreskaaimerken: it motyf fan it ferfallen hûs en de funksje fan it
inerlik gewisse as narrative struktuer.
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It slot fan Toarnroaske
Yn Fryslân bestie eartiids in lânadel dy't faak yn moaie hûzen of stinzen in
eintsje bûten de doarpen wenne. Yn Gaasterlân wennen bygelyks de Van
Swinderens by Riis.11 Sûnt de njoggentjinde ieu is dy adel foar it measte part
fuorttein of útstoarn. Dochs spylje dy yllústere famyljes en har moaie hûzen
en stinzen tige ta de ferbylding. Se binne in frekwint motyf yn Ypk fan der
Fear har literêre lânskip, bygelyks yn De deade by de libbene of yn De dei is
jong. Yn Ek in minske wurdt de Titema-stins omskreaun as in wiere ruïne.
Kobe ferliket it hûs mei it slot fan Toarnroaske:
“Yn dizze tiid kaem it Slot, neffens myn bitinken, noch mear it Slot fan
Toarnroaske binei, as doe't it noch it Slot fan de âlde jonker wie. [...]
De muorren waerden grien, stoepen en strjitten sieten ûnder de mijammels, de tún woechs ticht en de leane nei de wei waerd hwat langer,
hwat mear in wyldernis. Spinnen, wapsen, slakken, podden, kikkerts en
al sok walgich djierte hiene frij spul”. (51)
Yn 'e midden fan it hûs is in swart-wyt betegele koken. Op 'e tegels binne
bibelske foarstellingen ôfbylde. Hjir wurde de deaden opbiere foar de begraffenis.
Wannear't Kobe it oandoart om wer nei dy grizelige boufal ta te gean, nei
safolle jierren yn it doarp, liket it as stoarje de ruten fan it hûs har oan. “Healwei de lange leane, seach ik de huzeëagen op my takommen.” (27). Dy sin
docht fansels tinken oan Poe's bekende byld fan ‘vacant eye-like windows’ yn
it begjin fan ‘The fall of the house of Usher' (1839). Kobe skoddet har fûst nei
it hûs, want neffens har is dat de oarsaak fan har lijen. “Yn in opstiging
draeide ik my om en rôlle de fûst nei it Slot; dêr lei de oarsaek fan myn ûngelok.” (27) It hûs stiet foar Kobe har finzen-wêzen yn har eigen ferline; har
famyljeskiednis, tekene troch sykte en dea, mar ek har beheining yn har eigen
misfoarme lichem, wat as gefolgen hat dat se net trouwe kin en gjin bern ha
sil. Har gong nei it âlde hûs fan har famylje kin sjoen wurde as de ûnûntkomberens fan dy lêst. Lykwols: it hûs symbolisearret ek macht, oansjen en
tradysje. Mei har besite oan it hûs besiket se te dielen yn dat oansjen. Oan 'e
ein fan de roman is Kobe dan ek de ‘mefrou fan it Slot’ wurden.
De analogy tusken lichem en hûs is bibelsk. Yn de kristlike ikonografy
wurdt it lichem faak ferbylde as in hûs foar de siele. It hûs kin betsjutte dat
men tefolle hechtet oan ierdske saken.12 Yn de ortodoks-protestantske tradysje
wurdt it lichem soms ferbylde as in tsjerker; in permaninte finzenis as gefolch
fan de sûnde.13 De analogy komt fan in ortodokse ynterpretaasje fan de
brieven fan Paulus oan de Korintiërs:
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“Want wy witte: as ús ierdsk hûs, dat oars net as in tinte is, ôfbrutsen
wurdt, dan hat God in gebou foar ús, in hûs yn 'e himel, ien dat net mei
minskehannen makke is, mar dat ivich bliuwt. Salang't wy yn dit lichem
binne suchtsje wy dan ek, om't wy langst hawwe om mei ús went út 'e
himel oerklaaid te wurden“. (II Korintiërs 5:1/2)
Yn de ‘Goatyske’ tradysje wurdt yn it algemien teologyske ûnwissens tematisearre. It byld fan de boufal referearret oan geastlike need. Kobe is finzen yn
har boufallich lichem. Har troch sûnde tramtearre siele is finzen yn in misfoarme lea.
De relaasje lichem en siel is in wichtich tema yn it oeuvre fan Ypk fan der
Fear. It is opfallend, dat yn har wurk it froulike lichem faak ferbylde wurdt as
(seksueel) sûndich. It ferhaal fan de oerhuorrige Hylck yn Ta him dyn bigearte (1949) kin – wat dat oangiet – sjoen wurde as programmatysk foar de
rest fan har literêre oeuvre. It kalvinisme stie in strange skieding tusken
lichem en siele foar. It tsjinjen fan God en de seksuele begearte wiene neffens
W. Top (1988) oant fier yn de jierren fyftich foar grifformearden net te rymjen. Seksualiteit wie eins ‘een poort naar de zonde’. Yn it algemien wie
lichaamlikheid in taboe. Benammen it froulik lichem suggerearre ‘de verleiding des vlezes’ en wie it objekt fan dissiplinearjende ferhannelingen yn
grifformearde publikaasjes lykas houliksboeken.14
Yn Ek in minske wurdt it feit, dat Kobe in bult op 'e rêch hat, allinnich
mar suggerearre. Pas oan 'e ein fan de roman wurdt de lêzer iepentlik fan dy
handikap op 'e hichte steld. De foarm fan har lichem wurdt lykwols dúdlik
troch de eagen fan de doarpsminsken dêr't Kobe har miswoeksen stal yn wjerspegele sjocht.
“Bistoarre fan folle ûnsichtbre eagen, fielde ik my illindich forlitten by
sútrige rigen roazen en wol sa iensum op de greate wrâld as ien inkelde
beam op 'e bare rûmte fan in lânskip”. (168)
It inerlik gewisse
De ‘Goatyske’ foarm kin beskôge wurde as in romte wêryn't de tsjustere kant
fan de ortodoks-kalvinistyske opfetting fan it leauwe ferbylde wurdt. De
ferteller giet del yn de tsjerkers fan de siele. De konfesjonele fertelwize drukt
morele ûnwissens út.15 Kobe bekent úteinlik har sûnde. Foar Kobe wie dat de
iennichste wize om har begearte te ferfoljen. Romte foar froulju is net Kobe
har probleem, froulikheid sels is wat se befjochtsje moat. Har grotesk lichem
wiist nei de ambivalinte betsjutting fan it froulik lichem yn it grifformearde
leauwen. De ûntkenning fan it lichem yn 't foardiel fan it geastlik libben is de
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bêste wei nei it ivige libben, mar it ûntbrekken fan in froulik stal hat útsluting
ta gefolch.
Nei de oarloch skelt it doarp har út foar moffehoer en wurdt har de holle
kealskeard. Nei dat oardiel fielt Kobe har fernedere; se wurdt bitter en wraaksuchtich. Benammen har knappe nichtsje Lyntsje moat it belije. Kobe hat ferskriklike jaloersk west op Lyntsje har skientme:
“Ik réalisearre it my net, mar efternei bisjoen haw ik inkeld mar jaloersk op har west, op har rykdom fan har kante lea en kreas antlit, op
alles, hwat har boppe my ta frou makke. En troch in demon waerd ik
dreaun, as ik tocht dat hja menear Peter wier yn 'e wacht slepe soe”.
(148).
Sa'n fiergeande foarm fan selsûndersyk hat te krijen mei eangst foar de dea en
benammen foar de wrake Gods. It lit sjen, hoe't religy as morele struktuer ta
perversje ferwurde kin. De ekstreme ferbylding fan sûnde en skamte liket hast
in ambysje om it minsklike te oerstiigjen. Calvijn hat skreaun (hjir oanhelle yn
oersetting) ‘that to know God is to be struck with horror and amazement, for
then and only then does one realise his [i.e. one's own] character’.16 De idyllyske wrâld fan de foaroarlochske Fryske boereroman is ferfongen troch de
ûnderkant fan de ‘Dorfsgeschichte’ yn de ferbylding fan de wredens fan de
minske yn in lytse mienskip.17 Calvijns ‘horror’ en ‘amazement’ krije in nije
ynfolling.
Dochs einiget de roman tige fleurich mei de foarsizzing fan in nije oarder
op de Titema-stins. Kobe trout mei de âlde jonker, de heit fan Lyntsje. Kobe
wurdt de nije ‘mefrou fan it Slot’. Se is net langer finzen yn it hûs en ek net
yn har lichem. Kobe is einlings in folslein frommes. Kobe is swier fan de jonker en it bern dat berne wurde sil betsjut it ûnthjit fan in nije generaasje sûnder sykte. “O en ik sil mem wêze. Ik sleauwe Kobe! Minske, frommes, mem!”
(194)
Konklúzje
It taeigenjen fan de ‘Goatyske’ foarm yn de romans fan Ypk fan der Fear giet
werom op eangst foar de dea, ynjûn troch de brieven fan Paulus yn it Nije
Testamint. De Paulinyske opfetting fan it Kristendom is sintraal yn de kalvinistyske opfetting fan it leauwe. De betiden beskamsume bekentenissen fan
Kobe binne de perverske literêre represintaasjes fan in protestantske kultuer,
tekene troch it sûndebesef. Dochs is der oan 'e ein fan de roman genede foar
Kobe, har nije posysje hat in emansipearjende betsjutting. Se is no mem; har
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minsklikheid is befêstige. De ein fan de roman liket te referearjen oan in oar
fers yn Paulus syn brieven oan de Korintïers:
“Wat siedde wurdt yn ûneare wurdt opwekke yn hearlikheid; wat
siedde wurdt yn swakkens, wurdt opwekke yn krêft. Wat siedde wurdt
is in natuerlik lichem, wat opwekke wurdt is in geastlik lichem. (I Korintïers 15: 43-44)”.
Mei dat esgatologysk ein behâldt de roman har bibelske narrative struktuer.
Teologyske dogma's en bibelske taal binne diel fan in kultuer; se foarmje it
tinken fan A. Kuyper syn ‘kleine luyden’ en ek de literêre represintaasjes fan
in Fryske protestantske skriuwster. Ypk fan der Fear sels seit yn har
autobiografy In fatsoenlik famke (1984), nei oanlieding fan de psalm dêr't har
beppe mei ferstoar, hjiroer:
”It liket in slim fers foar in gewoan ûnderlein minske, mar sa gewoan
wiene de tsjerkeminsken fan doe net, mei sokke taal wiene hja net allinne opbrocht, mar hja makken ek stúdzje fan de Skriften: Smyttegelt
(lês Smijtegeld/ H.H.) en oare âlde skriuwers, letter boeken fan Abram
Kuyper en Bavinck”. (39)18
De ortodoksy fan it hert, dat wol sizze it sykjen fan God en de moeting mei de
oar yn jins hert, is in wichtich tema yn de romans fan Ypk fan der Fear. Dy
hâlding wurdt problematisearre troch de konfrontaasje mei it froulik lichem.
Ypk fan der Fear har passionearre romans binne froulike lijensskiednissen. De
spanning tusken de moeting mei God en de bibelske betsjutting fan it froulik
lichem wurdt hieltiten wer oan 'e oarder steld. In besprek fan har romans yn
de kontekst fan harren spesifike histoaryske en kulturele lokaasje, benammen
it neo-kalvinisme, sil bydrage ta in better begryp fan literatuer, net as in a-histoarysk gegeven, mar as in tema, dat midden yn 'e dynamyk fan in histoaryske
ûntjouwing stiet.
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Betekenissen van het poëticale begrip ’hardigheid’ naar
aanleiding van J.J. Starters voorwoord bij Timbre de
Cardone (1618)
Jeroen Jansen

Inleiding
Al bijna anderhalve eeuw geleden hield Jacob van Lennep zijn lezers voor dat het
’hoog tijd [was] geworden recht te doen aan de verdiensten’ van Jan Jansz.
Starter (ca 1594-1626), ’den geestigen zanger, die, tijdgenoot van CATS en
HOOFT, den eersten in kracht en zwier, den laatsten in zoetvloeiendheid te
boven streefde, en die, meester evenzeer van taal en maat en rijm, als minnedichter door geen tijdgenoot geëvenaard, door geen lateren schrijver overtroffen
is’. 1 Een dergelijke vergelijking wordt ook door Prinsen in het leven geroepen
waar de liederen van Starter ’onbetwistbaar het eêlste’ worden genoemd ’dat wij
naast de liefdeslyriek van Hooft en Breero op dit gebied bezitten’.2 Of al deze
pluimen op de hoed van de boekverkoper-uitgever-dichter, die zich in mei 1614
in Leeuwarden vestigde,3 terecht zijn, laat ik graag in het midden.4 Opvallend is
wel dat van de kwaliteiten die door Van Lennep, Prinsen en anderen in het werk
van Starter worden en werden aangewezen, met name de zoetvloeiendheid, de
virtuositeit van taal en maat en daarmee de ’zwierige’ verzen vrij prominent naar
voren treden.
Het zijn eigenschappen die op het eerste gezicht goed lijken aan te sluiten bij
Starters verzet tegen de ’hardicheyt’ in zijn eigen verzen. Zijn angst voor de
hardheid krijgt extra nadruk omdat er slechts weinig (opvallende) poëticale denkbeelden van zijn hand zijn overgeleverd. In het voorwoord tot de ’kunst-vroede
Lesers’, voorafgaand aan zijn Timbre de Cardone (1618) (zie ook appendix 1,
de verzen 22-25), spreekt Starter echter duidelijke taal:
Doch ick verhope dat hier in de welghesinde
Gheen vreemde woorden noch gheen hardicheyt sal vinden
Want dat zijn dinghen die ick Eeuwich heb met vlijt
In alle mijn ghedicht ghelijck de pest ghemijt5
Wat trachtte Starter zo vurig uit zijn verzen te bannen? Volgens zijn biograaf,
J.H. Brouwer, bedoelde Starter met ’hardicheyt’ hetzelfde als Vondel in zijn
’Aenleidinge’ (1650) had verstaan onder ’harde vaerzen’, namelijk ’het op elkaar
botsen van de zware klemtonen, zoo kenmerkend voor vele rederijkersverzen’.6
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Nu sluit ik deze interpretatie niet op voorhand uit, maar veel ondersteuning voor
zo’n stellige lezing is er nu ook weer niet. Wie verzen van Starter gelezen of gehoord heeft, kent inderdaad de ritmische en metrische balans in zijn alternerende,
om en om beklemtoonde vers, maar de zoetvloeiendheid van zijn lyriek wordt
toch ook wel door andere elementen bewerkstelligd.
Starters voorrede ’Tot de Kunst-vroede Lesers’
Waaraan refereert Starter met de term ’hardicheyt’ in het betrokken geval? Had
hij een concreet prosodisch verschijnsel op het oog, zoals Brouwer beweerde, of
niet? En wat werd in de eerste decenniën van de zeventiende eeuw door tijdgenoten onder ’hardigheid’ verstaan? Om beter te kunnen inschatten wat Starter
met ’hardicheyt’ kan hebben bedoeld, moeten we eerst de inhoud van de voorrede
en de context waarin de uitspraak te vinden is, nader beschouwen. In de voorrede
(zie appendix 1) verdedigt Starter zich tegen de lezers die zijn werk ’onbewrocht’
(vers 3) vonden.7 Hij was geen Heinsius, Hooft of Bredero, zo stelt hij, en hun
vloeiende verzen en welgevoegde reden kon hij slechts met moeite navolgen
(verzen 4-6). Hij heeft ook niet gestreefd ’nae ’tgheen men hoogh in’trymen
acht’, dat wil zeggen naar ’uyt ghekipte re’en’, een weloverwogen taalgebruik
(verzen 7-8). Zijn enige doel was het spel goed in te delen, ’op dat het cierlijck,
cort, en werckelijck mocht speelen’ (vers 10). Hij meent dat dit doel bereikt is,
wanneer het stuk de toeschouwers heeft vermaakt. Zijn verontschuldiging dat hij
het drama ’metter haest en sonder aendacht’ (vers 15) heeft vervaardigd, klinkt
ons wel heel topisch in de oren, zoals de hele voorrede in feite bol staat van de
bescheidenheidstopiek. Hij verbindt aan deze haast zijn vertrouwen, dat men er
geen vreemde woorden en hardigheid in zal vinden. Ondanks de genoemde spoed
en onverschilligheid – samen met het aanzetten van zijn eigen geringe kwaliteiten
zijn dit overigens bij uitstek topen van bescheidenheid – heeft Starter dus in het
bijzonder deze twee ’kwade’ eigenschappen in het oog gehouden. Inzicht in de
precieze inhoud van het begrip ’hardigheid’ krijgen we hiermee echter niet.
Over de ’vreemde woorden’ kunnen we kort zijn: het streven van Starter naar
taalzuiverheid door het bannen van barbarismen en archaïsmen strookt geheel
met de vigerende poëticale ideeën hieromtrent. Vooral in poëzie waren dergelijke
’vreemde woorden’ nogal in trek geweest, omdat ze de voorraad bruikbare termen in ritme en rijm vergrootten.8 Het verzet tegen barbarismen werd al sinds de
zestiende eeuw op een breed front gevoerd.9 De ’hardicheyt’ valt minder gemakkelijk te plaatsen. In contemporaine bronnen treffen we een wijd scala aan mogelijke betekenissen van het begrip, uiteenlopend van een meer ethische dimensie
(ongepaste, onbeleefde, grievende woorden)10 tot een zuiver stilistische interpretatie (de stijfheid en stugheid van schrijven). Deze laatste betekenis lijkt in literair-theoretisch verband het meest gangbaar in de zeventiende eeuw. Hardigheid
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houdt stroefheid in, een ’gebrek aan vloeiendheid, aan welluidendheid’, maar ook
’onbuigzaamheid, ongedweeheid’, het ontberen van een gemakkelijke, losse behandeling en van een vloeiende uitdrukking.11 Kortom, ’hardigheid’ betekent
zoveel als ’onwelluidendheid’. Maar hieruit mag niet worden afgeleid, dat met
deze term ook direct iets gezegd is over de achterliggende oorzaak van het gebrek
aan zoetvloeiendheid.
Nu kan, zoals eerder is gezegd, Starter geen gebrek aan melodieusheid worden
verweten. Althans, zowel eigentijdse als recentere auteurs beklemtonen veelvuldig de zoetvloeiendheid van zijn lyriek.12 Zo'n beeld komt echter op diverse,
vaak gecompliceerde en onachterhaalbare gronden tot stand. In het geval van
Starter kunnen de harmonieuze verzen bijvoorbeeld niet alleen verklaard worden
uit het alternerende versritme, maar ook uit de woordkeuze, het mijden van stopwoorden13 en de rijkdom aan vers- en strofenbouw, alsmede uit de verbondenheid
met de muziek: vrijwel al zijn lyrische poëzie was bestemd om gezongen te
worden.
Het botsen van zware klemtonen
Rond 1620 wordt de alternerende versregel vrijwel algemeen gewaardeerd, een
tweedelig metrum, meestal jambisch van maat. Geheel volgens de conventie had
Starter zijn blij-eindig treurspel Timbre de Cardone in alexandrijnen, dus in
zesvoetige jamben, geschreven,14 waarbij de alternering strak werd aangehouden. 15 De vraag is nu uiteraard of het begrip ’hardicheyt’ in deze periode in
verband gebracht werd met de door J.H. Brouwer genoemde oorzaak: ’het op elkaar botsen van de zware klemtonen’. Dit gebeurt inderdaad. Het meest belangwekkende en evidente voorbeeld hiervan zal wel de poëticale discussie zijn, die
vijf jaar ná de Timbre wordt gevoerd. In 1623 namelijk schrijven Huygens en
Hooft met elkaar over het metrum en zij laten hierbij de termen ’hard’, ’hardheid’
en ’hardicheijt’ regelmatig vallen. Het gaat om een gedachtenwisseling tegen of
’Voor de eenparicheijt der Dichten, ende vande Voet-maet’, waarin Huygens een
pleidooi houdt voor de metrische gelijkmatigheid van gedichten, en waarin Hooft
vasthoudt aan de door hem voorgestelde maten, de gemene maat (een drievoetige
jambe) en drie toegestane veranderingen.16 Omdat veel gedichten bedoeld waren
om op bepaalde melodieën gezongen te worden, dienden ze een vloeiend ritme te
hebben. Om deze reden moest het aantal lettergrepen volgens Huygens kloppen.
Bij een onregelmatige accentverdeling ontstonden immers problemen met de
melodielijn. Woordaccent en muzikaal accent dienden derhalve met elkaar in
overeenstemming te worden gebracht:17
‘Den Tuijt [het accent] alleen VERONACHTSAMEN SIJ BEIJDE [de
Italianen en Fransen] SCHANDELIJCK. Zoo dat sich menichmael de
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beste Sangher, inde tweede Stanza, Couplet, ofte Vaers, seer verleghen
vindt, om eenighe Silben sonder hardicheijt met de Noten uijt te spreken,
die op de woorden van ’teerste Vaers behoorlijck gepast zijn geweest ...’
Het probleem was dus dat de zanger bij het tweede couplet bij het uitspreken van
de lettergrepen op de betreffende melodie moeite had ’hardicheijt’ te vermijden.
Door de accentverschuiving in het tweede couplet kwam de ritmische weergave
van de tekst in botsing met de melodie, met als bijgedachte dat deze problemen
veroorzaakt werden door de ’onbuigzaamheid, stugheid’18 van de lettergrepen,
waartegenover de melodie, door de mogelijkheid van een extra noot of een
melisme, zich flexibeler, soepeler toonde. Dit probleem was overigens al in de
Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst (1584) geconstateerd. Daar werd
het ’misstellen ende voeghen der silben’, waardoor te veel lange (of korte) lettergrepen achter elkaar kwamen te staan, met de term ’wreed’ aangeduid, die in
tegenstelling stond met ’zoet’.19
In de zeventiende-eeuwse Nederlanden werd nu al spoedig vrijwel algemeen
gestreefd naar – in de woorden van Kossmann – ’een gelijkmatig voortschrijdenden, niet door versnellingen en inzinkingen gestoorden versgang’.20 Indien men
de ’soeticheijt vanden eenparighen Silb-trant’, dat wil zeggen de welluidendheid
van de alternering van betoonde en onbetoonde lettergrepen, wilde inruilen voor
een ’harder ongebondenheijt’ (een minder welluidende metrische vrijheid), dan
kon men beter, althans in de visie van Huygens, de Grieken en Romeinen dan de
(in zijn ogen te vrije) Fransen en Italianen te hulp roepen.21 Bij Du Bartas en
Marot constateerde hij namelijk nog volop ’hardicheijt’, onwelluidende antimetrie.22 Het begrip ’hardheid’ wordt op deze plaatsen door Huygens weliswaar
verbonden met de alternering, maar dit hoeft niet specifiek geïnterpreteerd te
worden als ’het op elkaar botsen van de zware klemtonen’ (Brouwer). Huygens
stelt namelijk ook vast, dat de opeenvolging van twee korte, onbeklemtoonde
lettergrepen ’hard’ is, en wel even hard als het op elkaar volgen van twee lange,
beklemtoonde lettergrepen. In eerste instantie had hij al een door Hooft toegestande ’(eerste) verandering’ van de zuiver jambische ’Gemeene maet’ bekritiseerd. Over de verandering, die het ritme lang-kort-kort-lang-kort-lang-kort
(voorbeelden bij Petrarcha, Tasso, Ariosto, Du Bartas en Ronsard) had, merkt
Huygens op ’dat in mijn oor de twee aen een volghende kortten ten naesten bij
zoo veel hardicheijts gheven als de Lange’. Om die reden zegt Huygens ook geprobeerd te hebben aan te tonen, ’hoe vloeijenden vall de Fransche Dichten, zoo
wel als onse Nederlandsche, hebben souden, indien daarin de kortte met de
langhe Silben beurt om beurt vermengelt wierden’.23 Het verweer van Hooft op
deze stellingname bevalt Huygens niet,24 zodat hij ook in zijn repliek volhardt in
het eerder verwoorde oordeel:
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DIE MET ONS NIET ALS IAMBOS TOE EN STAET, MOET DIE
NIET EVEN SOO VEEL HARDICHEIJTS IN EEN VERSETTE
KORTE [dat wil zeggen: in een met het maatschema strijdige korte
lettergreep], ALS IN EEN MISSTELDE LANGHE VINDEN?25
Zowel Hooft als Huygens was uitgegaan van jamben, maar Huygens had geconstateerd dat de eerste, door Hooft toegestane verandering (lang-kort-kort-langkort-lang-kort) twee korte, onbeklemtoonde lettergrepen op elkaar laat volgen.
Evenals het op elkaar volgen van twee lange, beklemtoonde syllaben kon dit toch
niet anders dan als ’hard’ worden beschouwd.26
Hiaat
Uit de mogelijkheid van dubbele interpretatie blijkt wel, dat het begrip ’hardicheyt’ niet vanzelfsprekend met één prosodisch verschijnsel mag worden verbonden. Het kan zelfs ook met klank te maken hebben, met ritme, accent, rijm
(klankkleur) of uitspraak. Om dit laatste te illustreren zal in deze paragraaf iets
nader worden ingegaan op het verschijnsel ’hiaat’, het op elkaar stoten van de
slotklinker van een woord en de beginklinker van een direct hierop volgend
woord zonder dat contractie plaatsvindt, zoals in ’de een en de ander’. In gedichten die voor de zang waren bestemd, moest soms hiaat worden toegepast op
plaatsen waar de ervaren lezer van metrische poëzie op grond van een prosodische conventie bij hardop lezen contractie zou hebben uitgevoerd. Met name
in poëzie werd het verschijnsel hiaat dan ook wel als ’hard’ aangeduid. Dit blijkt
al in de antieke retorica. Het Latijnse equivalent van ’hard’, de term ’durus’27,
had daar als karakteristiek enige reputatie. Quintilianus adviseert botsende klinkers te vermijden (multum ille et terris uit de derde versregel van de Aeneis
wordt bij het uitspreken: ’multilletterris’). Voor het proza van de redenaar golden
echter andere wetten. Zo moest de redenaar, naar het advies van Quintilianus,
erop letten, in hoeverre de zin door contracties minder duidelijk werd. Naast
redenen van begrijpelijkheid had het handhaven van hiaat in de oratie nog een
andere positieve uitwerking. Cicero had in zijn Orator (23.77) hiaat en het botsen van klinkers zelfs een zekere zachtheid (molle quiddam) toegeschreven,
omdat dit verschijnsel een niet onwelkome zorgeloosheid van de redenaar voor
zijn taal suggereerde, wat er op zou wijzen dat deze heel terecht meer aandacht
aan de inhoud dan aan de verwoording hiervan had gewijd.28 In de zeventiende
eeuw wordt hiaat echter vooral als ’hard’ ervaren. Zo wijst de Duitse jezuïet
Jacob Masen in zijn handboek over de Romeinse stijl, de Palaestra styli Romani
uit 1659, erop dat al degenen die woordcombinaties vanwege botsende vocalen
of opgehoopte consonanten in hun taal op harde wijze (dure) insnoeren, zich aan
een ruwe en afgebroken schrijf- en spreekwijze vol hiaten schuldig maken.29
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Quintilianus, die dit probleem al had onderkend,30 geeft als oplossing het gebruik
van hyperbaton, het uit elkaar plaatsen van woorden, iets wat in het Latijn
uiteraard beter mogelijk was dan in het Nederlands.31 Botsende medeklinkers
konden bij het uitspreken eveneens problemen opleveren. Quintilianus noemt ze
’hard’ – durus.32 Andere klassieke oordelen in verband met zo’n structura
aspera, die bestaat in het botsen van twee explosieven, geeft de Thesaurus
Linguae Latinae.33 Het Woordenboek der Nederlandsche taal noemt eveneens
voorbeelden van de term ’hard’ in zijn betrekking op letterklanken die ’niet gemakkelijk uit te spreken’ zijn, en daardoor ’onwelluidendheid’ veroorzaken.34
’Versus duri’ – harde verzen
Een bekende klassieke plaats waar over ’harde verzen’ (versus duri) wordt gesproken, is Horatius’ Ars poetica. Daar lezen we in de verzen 445-446: ’vir
bonus et prudens versus reprehendet inertes, culpabit duros ...’ – ’een wijs en
verstandig man zal onbekwame verzen afkeuren, zal harde verzen laken’. Maar
wat het begrip durus hier precies inhoudt, valt volgens de vele moderne commentaren niet exact uit te maken.35 Elders gebruikt Horatius de term voor
specifiek archaïsche onwelluidendheid.36
Waar de kwalificatie ’durus’ (of ’durities’/’duritia’) op woorden en verzen
wordt betrokken, kan ook de gebruikte metrische versvoet in relatie tot het genre,
los van incidentele botsende onbeklemtoonde of beklemtoonde lettergrepen, zijn
bedoeld. Propertius (Eleg. II.1.41) spreekt over een ’durus versus’ waar hij de
epische hexameter bedoelt. Hij typeert (Eleg. II.34.44) de epische dichter dan
ook als een ’poeta durus’,37 dit alles in tegenstelling tot de zachte verzen – ’versus molles’ – van de elegie (Eleg. II.1.2).38 Ovidius benoemt elegische poëzie of
liefdeslyriek als ’molles versus’. Het verbaast dan ook weinig dat Lucilius, die
vooral de dactilische hexameter gebruikte, door Horatius (Sat. I.4.8) het schrijven van harde verzen (’duros componere versus’) werd verweten.
Nu kwam het ook voor, dat de woordkeuze bepalend werd geacht voor het ontstaan van ’hardheid’. Zo kon de Spaanse humanist Sebastianus Foxius Morzillus
in zijn De imitatione, seu de informandi styli ratione libri duo (1554) postklassieke geschiedschrijvers als Tacitus,39 Quintus Curtius, Suetonius, Plinius en
Valerius Maximus vanwege hun hardheid (durities) en onverzorgdheid van taal
(horriditas orationis) niet in gelijke mate als stilistische voorbeelden aanbevelen
als de auteurs uit de Gouden Latiniteit: Sallustius, Livius en Caesar. Deze
laatsten konden – Foxius volgt hier de autoriteit van Quintilianus – vanwege hun
zuivere Latijn, de zuivere woordkeuze en zinsconstructies, met Cicero wedijveren.40 De mate waarin woorden en constructies zuiver werden geacht, had veel
te maken met de canonisering van het Ciceroniaanse woordbeeld en de strikte
afgrenzing van de Gouden Latiniteit. Onwelluidendheid kwam dan voort (zoals
190

ook in de visie van Foxius) uit het niet geaccepteerd zijn van bepaalde woorden
of zinsconstructies, veelal als gevolg van onbekendheid met de betrokken woorden. In het verlengde hiervan kon men ’vreemde’ woorden, onalledaagse en niet
ingeburgerde woorden, als ’onwelluidende woorden’ bestempelen. Daarom ook
had Cicero aan het dagelijks gebruik (usus) grote kracht toegekend. In de De
Natura deorum (I.34.95) beschrijft Cicero het natuurlijke en vanzelfsprekende
proces dat woorden die aanvankelijk hard leken, door veelvuldig gebruik zacht
konden worden.41 In dezelfde lijn, dat wil zeggen ook op het vlak van de woordkeuze (zo mogen we veronderstellen), oordeelt David van Hoogstraten dat Vondel de gewoonte had wat ’hart was te verzachten, en wat niet net genoegh uitgedrukt was (...) te polysten’.42
Het gulden midden van de taalzuiverheid
Archaïsmen, barbarismen, de ’vreemde woorden’ die Starter noemde, werden per
definitie ’hard’ genoemd.43 Jacob Duym proclameert in de opdracht bij zijn
Spiegelboeck (1606), dat hij heeft trachten te mijden ’alle harde, wreede, ende
nieuwe erdichte woorden’, waarmee hij lijkt te doelen op onwelluidende, ongebruikelijke woorden en neologismen. Juist door het hanteren van een ’ghewoonlijcke manier van spreken’ kon de lezer of toehoorder alles des te beter begrijpen.44 Hier zal het begrip ’hard’ dus wel iets anders dan ’nieuwe erdichte’ betekenen, tenzij er van een tautologische reeks sprake is. Neologismen en purismen werden in deze tijd overigens niet zelden direct in verband gebracht met
’hardheid’. Zo meende Coornhert, die barbarismen zoveel mogelijk vermeed en
vol trots verklaarde in plaats van ’generael’ ’al gemeen’ te gebruiken, dat de purismen soms door hun ongebruikelijkheid ’wat hardt’ leken. Hij liet dan ook naar
eigen zeggen in zijn vertaling van de Officia Ciceronis veel Germaanse woorden
achterwege (zoals ’zege’ en ’byspel’ waarvoor hij respectievelijk ’victorie’ en
’exempel’ gebruikte). De reden was dat de ’hartheyt’ van de ongebruikelijkheid
van de purismen niet storend mocht werken op de ’Ciceronisce soeticheyt’, dat
wil zeggen, dat de purismen in dit specifieke geval van een vertaling van een Latijns traktaat in het bijzonder inbreuk zouden (kunnen) maken op het woordbeeld,
op het taaleigen van Cicero.45
Ook Diederick Rafaelsz. Camphuysen bepleit in zijn poëticale gedicht ’WelRymens Wet’, opgenomen in de Stichtelycke Rymen (1624), een zuiver en helder
taalgebruik zonder archaïsmen en purismen. Tegelijkertijd veroordeelt hij het
loze pronken met klassieke geleerdheid alsmede ’gesocht geswets’.46 In een volgende strofe wordt de achterliggende gedachte hierbij geopenbaard: een ’rijmdicht’ dient ’pit’, ’rechte sneed en klem’ te hebben, en moet qua stijl goed aansluiten bij de stof en het oogmerk van de dichter. De stijl dient een natuurlijke
eenvoud uit te stralen en er mag daarom niets ’verwreeckts [verwrongens], niet
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mancks, niet lafs, niet hards in’ aanwezig zijn.47 De aanduiding ’hard’ staat hier
welhaast voor de onwelluidendheid die voortkomt uit een stroef, tegen de stilistische eenvoud en natuurlijkheid indruisend woordgebruik.
Zoals we bij Coornhert zagen, kon ook de onnatuurlijkheid van een (te) puristische woordkeuze hardheid in de hand werken. Het is om deze reden dat
Hooft met enig zelfverwijt zijn woordgebruik in Henrik de Gróte (1626) bestempelt als ’harnasdujts’. Onder dit ’harnasdujts’ verstaat de moderne biograaf van
Hooft, H.W. van Tricht, Hoofts ’harde, stroeve, niet soepele (puristische) Nederlands’.48 We mogen hier het ’harnas’ wel opvatten als een beeldrijke illustratie
van de gememoreerde ’hardheid’. Ook Hoofts Nederlandsche Historiën worden
vanwege de hardheid ervan bekritiseerd. De taalzuiverheid diende immers in
perfecte balans te zijn, te veel taalzuiverheid werd als ’hardheid’ beschouwd, te
weinig taalzuiverheid eveneens. Was het bij Hooft nu het gebruik van de vele
purismen of juist de archaïserende tendens in het proza van de Historiën die tot
kritiek aanleiding gaf? Dat Hoofts puristische taalgebruik tot de geconstateerde
’hardigheid’ had geleid, zou op te maken zijn uit zijn eigen woorden in een brief
aan Jacob Wijtz, wanneer hij in passende bescheidenheid en gelatenheid reageert
op het feit dat delen van de Historiën door een tussenpersoon aan Frederik
Hendrik ter lezing waren doorgespeeld:
‘Met hujvering des harten verstondt [vernam] ik, over een’ wijle, ujt den
Heere Staakmans, ’t verschijnen van mijne wanschepsels onder de ooghen
zijner Vorstl. Doorl. [Frederik Hendrik] ende ’t is een wel gelukkigh ontslippen voor mij zoo ik vrij magh gaen [kan ontsnappen], met de enkele
weêrsmaek in de hardigheit der pujrduitsche woorden gevonden. De vieze
naeuwheit van gewisse [de kieskeurige stiptheid] in dezen mishaeght mij
zelven eenighszins, ende hebbe somtijds in beraedt gestaen, oft niet beter
waer den schoot te vieren, met spreken van hoofsch Duitsch.’49
Dat ’hoofsch Duitsch’ was een met Franse leenwoorden doorspekt Nederlands
dat in het Haagse hofcircuit gangbaar was; in vergelijking hiermee zullen Hoofts
purismen ongewoon en dus onwelluidend hebben geklonken.
Dat Hoofts archaïserende taalgebruik in de Historiën evenzeer tot een oordeel
over ’hardigheid’ leidde, zouden we kunnen afleiden uit enige brieven van Hugo
de Groot aan zijn broer Willem. In 1641 spreekt De Groot nog neutraal over ’De
Hoofdii historia credo sermonis duritiem non omnibus placituram’ – ’Wat betreft
het geschiedschrift van Hooft geloof ik dat de hardheid/ruwheid50 niet iedereen
zal bevallen’.51 Anderhalf jaar later spreekt De Groot in een brief52 aan dezelfde
broer over het storende van Hoofts archaïsche stijl: ’Non placebit fortè aliis
dictio antiquaria. Sed praecessit in tali scribendi genere eum Thucydides, &
Sallustius (...) & nullo minor Tacitus’ – ’Wellicht zal de archaïserende stijl [van
Hooft] sommigen niet bevallen. Maar in een dergelijke schrijfstijl zijn hem
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Thucydides, Sallustius en Tacitus, van niemand de mindere, voorgegaan’. Hoe
dit ook zij, vrij algemeen wordt Hoofts proza in de tweede helft van de zeventiende eeuw en in de achttiende eeuw ’ruw’ of ’stijf’ genoemd, wat hier ook de
reden van moge zijn.53
We mogen dus concluderen, dat het ontbreken van taalzuiverheid (puritas) in
de zeventiende eeuw een veel genoemde aanleiding was om een geschrift of
auteur ’hardigheid’ te verwijten. Zowel neologismen, archaïsmen als barbarismen
werkten hardheid in de hand. De taalzuiverheid vormde een wijd geprefereerd
midden tussen enerzijds de behoudendheid die zich manifesteerde in het gebruik
van barbarismen en archaïsmen, en anderzijds de vooruitstrevende visie op
neologismen en vooral purismen. Deze laatste kwamen weliswaar voort uit het
lofwaardig geachte bestrijden van barbarismen, maar de puristische auteur werd
er veelal van beschuldigd naar het andere, even verwerpelijke uiterste te zijn
doorgeslagen. De taalzuiverheid diende in perfecte balans te zijn: te veel taalzuiverheid werd als hardheid beschouwd, te weinig taalzuiverheid eveneens. In
dit opzicht zochten zeventiende-eeuwse auteurs naar een gulden midden.
Conclusie
We hebben kunnen constateren dat de termen ’hard’, ’hardheid’ en ’hardigheid’
in stilistische zin ’ruw’, ’stugheid’, ’onwelluidendheid’ betekenen. De achterliggende redenen zijn divers. Kan wel degelijk een prosodische onwelluidendheid
aan de ’hardheid’ ten grondslag liggen, vrij algemeen wordt het begrip in de zestiende en de zeventiende eeuw in verband gebracht met neologismen en purismen.54 Het streven naar taalzuiverheid kan zo ook in proza leiden tot ’hardigheit
en stramheit van zeggen’. We zagen al dat de benaming ’hard’ niet uit de lucht
kwam vallen. In de Romeinse literaire theorie treffen we in de termen ’durus’ en
’durities’ een equivalent, dat daar eveneens talloze achtergronden kent. In het
algemeen werd ’durus’ tegenover mollis (zacht), maar ook tegenover enervis en
effeminatus (krachteloos, week) gesteld en gerelateerd aan asper (ruw).55 Zowel
het gebruikte metrum en ritme, als de woordkeuze, zinsbouw en stijl van een
auteur konden het predicaat ’durus’ krijgen. Vervolgens werd de term op een heel
genre betrokken, en wel in de tegenstelling tussen ’teneri versus’ (’zachte
verzen’) of ’teneri modi’ (’zachte maat/wijze’) en harde verzen. Deze laatste waren het tegenovergestelde van elegische verzen en metra, die in het bijzonder voor
liefdeslyriek werden gebruikt. Catullus en Propertius zouden ’zachte’ verzen
hebben geschreven. Propertius maskeert zijn onbekwaamheid om heroïsche
dichtkunst te beoefenen door het epos met ’duri versus’ te vereenzelvigen.
Hoe moeten we nu het mijden van ’hardicheyt’ bij Starter interpreteren? Ik
hoop te hebben aangetoond, dat als oorzaak van de bedoelde onwelluidendheid
niet direct één bepaald verschijnsel mag worden genoemd. De in de eerste deca193

den van de zeventiende eeuw meest gebruikte aanleiding om iets ’hard’ te
noemen, zijn toch de purismen, die ook in het geval van Starter heel goed bedoeld
zouden kunnen zijn. De ’vreemde woorden’ in vers 23 (appendix 1) staan dan
voor barbarismen, de ’hardigheid’ voor ’purismen’. De mogelijkheid van tautologie of enallage, c.q. hypallage, hoeft ook niet geheel te worden uitgesloten.
Starters vers zou dan als volgt geïnterpreteerd moeten worden: ’Doch ik hoop dat
hierin de welgezinde geen hardigheid van vreemde woorden zal vinden’, dat wil
zeggen: ’ik hoop dat de lezer in mijn verzen niet de onwelluidendheid van
barbarismen zal aantreffen’.
Ten slotte: het lofdicht van Boudewyn I. Wellens
Het door J.H. Brouwer zo stellig vermelde ’op elkaar botsen van de zware klemtonen’ mag dus slechts genoemd worden als een van de mogelijke achterliggende
redenen. De stelligheid van Brouwers uitspraak zal wel zijn ingegeven door zijn
enthousiasme voor de door Starter zo sterk gevoelde ’drang naar regelmatige
wisseling van zware en lichte klemtonen, naar alterneering’.56 Toch krijgt
Brouwer nog steun uit een onverwachte hoek. Onverwacht, dat wil zeggen, door
hem niet als zodanig genoemd. Biedt de context in de voorrede weinig houvast,
misschien doet dit het lofdicht van Boudewyn I. Wellens meer. Het is namelijk
niet helemaal uit te sluiten dat uit dit lofdicht kan worden afgeleid dat Starters
mijden van ’hardigheid’ door een tijdgenoot met de strenge alternering werd verbonden. Wellens reageert met dit lofdicht (zie appendix 2) overduidelijk op verschillende passages uit de voorrede van Starter. Waar de laatste bijvoorbeeld
ontkent een Heinsius, Hooft of Bredero te zijn (vers 4 van de voorrede), negeert
Wellens deze bescheidenheid (in de verzen 19-20 van zijn lofdicht): ’Want ghy
by ons niet min g’acht zijt, als by Hollander / Zijn Heynsius, en Hooft, Bredero
of Vermander’. En tegenover de verontschuldiging van Starter niet gestreefd te
hebben naar ’uyt ghekipte re’en’ (vers 8), wordt in het lofdicht verkondigd dat
Timbre ’met een so claren thoon’ spreekt, ’Van treffelijcke re’en, en woorden uyt
gesondert [uitnemende taal en een selectieve woordkeuze]’ (verzen 2-3). Wellens
wijst er in de verzen 9-10 nu ook op, dat Starter ’in sijn vloeyend’ dicht so vast
en seecker gaet, / In soeticheyt van stijl, en wel gheraemde maet’. Mogen we in
deze ’vast en seecker gaet’ en ’wel gheraemde maet’ een toespeling zien op de
nadruk die Starter zelf legt op het mijden van hardigheid?57 Met andere woorden:
interpreteerde Wellens Starters ’hardicheyt’ als ’onwelluidendheid uit gebrek aan
een vaste, alternerende maat’? Geheel zeker is dit niet, temeer daar Wellens nergens refereert aan het door Starter in één adem hiermee genoemde bannen van de
’vreemde woorden’. Wellicht was Wellens’ visie op de ’soeticheyt van stijl, en
wel gheraemde maet’ op dezelfde wijze tot stand gekomen als de interpretatie
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die Brouwer aan het begrip ’hardicheyt’ gaf: op grond van de hun bekende
praktijk roemden beiden immers Starters zoetvloeiende verzen.
Gezien de diverse betekenissen die de term ’hardigheid’ in de zeventiende eeuw
moet hebben gehad, blijft het raadselachtig waarom Starter geen nadere
verklaring van het begrip geeft of enige toelichting in omliggende verzen verschaft. Maar wellicht is dit een te veel twintigste-eeuws probleem, dat een dichter
of lezer in 1618 niet begreep, net zo min als hij zou hebben kunnen volgen
waarom ter verklaring van een enkel woord zovele bladzijden als uitleg moesten
fungeren.
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Appendix 1
De voorrede van I.I. Starters Blyeyndich-Truyrspel, van Timbre de Cardone
ende Fenicie van Messine, Met een Vermaecklijck Sotte-Clucht van een
Advocaet ende een Boer op ’t plat-Friesch. Tot Leeuwarden, Voor Jan Jansen
Starter, Boeckvercooper by de Brol, in d’Engelsche Bybel. Anno, 1618, fol.
* * r
* 2:
Tot de Kunst-vroede Lesers
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Roemwaerde gheesten, die, misschien, dit spel sult lesen
Met een te keurich oogh schijnt het u vreemt te wesen,
Dat het dus onbewrocht comt voor den dach? hoe so?
Ick ben gheen Heynsius, gheen Hooft, gheen Bredero.
Wiens vloeyende ghedicht, en welghevoechde reden
Ick niet nae volghen can, dan met seer traghe schreden.
Doch ick heb hier nae ’tgheen men hoogh in’trymen acht.
(Naer uyt ghekipte re’en) in ’t minste niet ghetracht,
Mijn eenich ooghen merck, was, ’tspel wel af te deelen
Op dat het cierlijck, cort, en werckelijck mocht speelen
Heeft het nu daer alleen d’aenschouwers in vermaeckt
So heb ick ’twit daer ick nae doeld’ op ’thooft gheraeckt
Maer so veel moet ick noch tot mijn ontschuldingh’ segghen
Hoe wel ick daer noch prijs, noch eer met in sal legghen
Dat wat men metter haest en sonder aendacht maeckt
Seer selden tot den top van goet ghedicht gheraeckt
En dit heb ick, om re’en, die ick verswygh gheschreven
So spoedich als het my de pen heeft opghegheven
Dan ghy sult segghen weer, (’twelck ick in’tgoet verstae)
Is ’tinder ijl ghemaeckt, het werck is weer daer nae
Doch ick verhope dat hier in de welghesinde
Gheen vreemde woorden noch gheen hardicheyt sal vinden
Want dat zijn dinghen die ick Eeuwich heb met vlijt
In alle mijn ghedicht ghelijck de pest ghemijt
Neemt dit dan aen in danck en wilt het gheen doorlesen
Dat u in ’tspeelen sou veel aenghenamer wesen
En ick sal u Eerstdaechs, o vrienden (so ick mach)
Wat Cierlycker gherijm gaen gheven voor den dach.
I. STARTER
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Gunst baert Nijdt.

Appendix 2
Fragment van het lofdicht (’Tot Lof des Autheurs’) van Boudewyn I. Wellens
voorafgaand aan Starters Blyeyndich-Truyrspel, van Timbre de Cardone...
Leeuwarden 1618, fol. ***2v-3r:
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...
Want hy [Starter] in onse tael, Don Timbre de Cardoon,
Doet spreecken op’t Toneel, met een so claren thoon,
Van treffelijcke re’en, en woorden uyt gesondert,
Dat elck die ’thoort daer af op ’thoogste is verwondert.
Trots nu Coud vriesich Land, praelt stercke leeuwich stadt,
Dat gh’in u pael begrenst dat gh’in u muyr bevat,
Een soo zin-rijcken Hooft, een soo konst-rijcken Dichter,
Een claer Leyd-Star ter nood, elck duyster oogs verlichtet,
Die in sijn vloeyend’ dicht so vast en seecker gaet,
In soeticheyt van stijl, en wel gheraemde maet,
Dat ick gheloof hy moet van Pallas zijn ghebooren,
Of dat hem Pallas heeft als eyghen Soon vercooren,
Nu Star ter wijl ghy leeft, steeck dijn hooft in de lucht,
Op dat ons oog broog [?] de glans van dijn gherucht,
So sal elck Sangs-godin tot dijn arbeyds beloonen
Dijn naem met eer, dijn hooft, met lauwerier becroonen.
En of ’tgrof onverstandt uyt nijt, dy weygert eer,
D’eer sal dy evenwel nae volghen als haer Heer:
Want ghy by ons niet min g’acht zijt, als by Hollander
Zijn Heynsius, en Hooft, Bredero of Vermander.
Het oude Spreeck-woord seyt dat hy is weert ghe-eert
Die deugdelijck profijt elck met ghenuchten leert,
Dit doet ghy Star te recht tot nut van al de Friesen,
Die door u helder licht sien moghen ’tbest te kiesen.
BOUDEWYN I. WELLENS
Verkiest het Beste.
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Noten
* Dit onderzoek werd gesteund door de Stichting voor LMT, die wordt
gesubsidieerd door NWO.
1. Geciteerd via W. Eekhoff, Bloemlezing uit den Friesche lusthof en andere
gedichten. Leeuwarden 1862, p. 104.
2. Zie J.H. Brouwer, Jan Jansz. Starter. Assen 1940, p. 46.
3. Uit de jaren 1611 en 1613 zijn in totaal negen uitgaven bekend die Starters naam
of mede zijn naam dragen als Amsterdams uitgever. In 1614 vertrekt hij naar
Leeuwarden, waar hij in 1617 actief is in de rederijkerskamer ’Och mocht het
rysen’. Hier zullen zijn Daraide en de Timbre de Cardone zijn gespeeld. Als hij
in september 1626 ten gevolge van oververmoeidheid tijdens een veldtocht van de
Graaf van Mansveld overlijdt, is hij nog geen 35 jaar (zie M.M. Kleerkooper,
’Starter’s laatste levensjaren’, in: Taal en Letteren 13 (1903), p. 49).
4. Een (te) negatieve waardering heeft L. Strengholt, in het ’ter inleiding’ bij de
reprint (Amsterdam 1974) van Starters Friesche Lust-hof: ’Starter hoort duidelijk
niet tot de genieën, niet tot de "zeldzaam begaafden". Men kan hem geen
"begenadigd kunstenaar" noemen in de zin waarin die karakteristiek doorgaans
wordt bedoeld. Er is in zijn virtuositeit teveel oppervlakkigheid, iets gemakkelijks
(...). De spirituele armoede evenzeer als een fundamenteel tekort aan dichterlijke
individualiteit wordt men zich maar al te zeer bewust als men Starter plaatst naast
de reuzengestalte die hij talentvol imiteert: Gerbrand Adriaenszoon Bredero’.
5. J.J. Starter, Blyeyndich-Truyrspel, van Timbre de Cardone ende Fenicie van
Messine... Leeuwarden 1618, ’Tot de kunst-vroede lesers’, fol. ***2r.
6. J.H. Brouwer, Starter, p. 58.
7. Vergelijk voor het volgende ook J.H. Brouwer, Starter, p. 82.
8. G. Stuiveling ter inleiding van: G.A. Bredero’s Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-boeck. Ed. G. Stuiveling e.a. (Leiden 1983), dl. II, p. 44.
9. Van groot belang is hier nog steeds de studie van L. van den Branden, Het streven
naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw.
Arnhem 1967 (Gent 11956).
10. Het Middelnederlandsch Woordenboek (door E. Verwijs en J. Verdam), dl. III
(’s-Gravenhage 1894), k. 151 betrekt ’hardicheit’ op ’Harde of ongepaste woorden’, echter zonder dat voorbeelden dit expliciet ondersteunen. Het Woordenboek
der Nederlandsche Taal (verder: WNT) (dl. V, k. 2156) relateert ’hard’ aan ’taal
en woorden. Onvriendelijk, t.w. hetzij: onbeleefd, hetzij barsch, gestreng, hetzij:
grievend, wreed’.
11. WNT dl. V, k. 2182, betrekt ’hardheid’ op ’taal en stijl. Stroefheid (gebrek aan
vloeiendheid, aan welluidendheid)’, met voorbeelden bij o.a. Coornhert en
Bredero. Kolom 2185 aldaar verbindt de term ’hardigheid’ in de betekenis van
’onbuigzaamheid, ongedweeheid, stroefheid, stugheid’ met ’voortbrengselen van
de kunst. Gebrek aan gemakkelijke, losse behandeling, aan vloeiende uitdrukking
enz. HARDIGHEID, styvigheid van styl, van penceel, Dureté, rudesse de style, de
pinceau, MARIN’, met voorbeelden bij Van Hoogstraten.
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Het Middelnederlandsch Woordenboek (door E. Verwijs en J. Verdam), dl. III
(’s-Gravenhage 1894), kk. 145-147 geeft aan het bijwoord ’harde’ niet de betekenis ’stijf’, hetgeen in het Middelnederlandsch handwoordenboek (door J. Verdam), ’s-Gravenhage 1979 (11932) p. 239 i.v. ’harde’ wèl gebeurt. Wel interpreteert het Woordenboek (k. 168) ’hart’ als ’hard, zwaar, lastig, wreed, onaangenaam, moeilijk’, maar er zijn geen voorbeelden die aansluiten bij de onderhavige
kwestie.
12. Illustratief is hier de (enigszins vleiende) vergelijking die de Harlingse schilder
Petrus Feddes maakt tussen het ’vloeijend Rym’ van Bredero en dat van Starter in
een lofdicht, voorafgaand aan de Friesche Lust-Hof (Amsterdam 1621, facs. ed.
1974, fol. **r).
13. De relatie tussen vloeiendheid en het mijden van stopwoorden legt bijvoorbeeld
Petrus Scriverius in de voorrede tot de Friesche Lust-Hof (Amsterdam 1621, facs.
ed. 1974), fol. *1r: ’... Op ’t hoog-geschoent tooneel, en treffelicke zeden /
Verheerlickt, en’ besielt met ongemeene reden, / Vol glans, Vol stofs, Vol sins: die
Vloeijende Poeet / Die nerghens in zijn Dicht van een stop-Woordtje Weet’.
14. De ’Vermaecklijck Sotte-Clucht van een Advocaet ende een Boer op ’t
plat-Friesch’ was uiteraard niet in deze maat opgesteld. Zie ook J.H. Brouwer,
Starter, p. 96.
15. In de Timbre de Cardone (1618) forceert de cesuur soms op minder fraaie wijze
een scheiding, zoals in (fol. A2r):
Waerom verbercht ghy voor u dienaer u ghesicht?
Ick weet wel lieve Lam (tis vruchteloos te swygen)
Dat mijn ghedachten nae te steyle Bergen styghen.
16. De polemiek is als bijlage (209) opgenomen achterin het eerste deel van De
briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (ed. H.W. van Tricht, Culemborg
1976, dl. I, pp. 857 vlgg.). De bespreking aldaar is van F.L. Zwaan, C.A. Zaalberg
en F. Musarra. Zie over deze gedachtenwisseling ook: Fr. Kossmann, Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieën in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers. ’s-Gravenhage 1922, passim; F.R. Noske,
’Muzikaal woordenspel bij Hooft’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en
letterkunde 82 (1966), pp. 233-254, spec. pp. 246-254; en M. Spies, ’Zoals de
ouden zongen, lazen de jongen. Over de overgang van zang- naar leescultuur in
de eerste helft van de zeventiende eeuw’, in: W. van den Berg en J. Stouten (red.),
Het woord aan de lezer. Zeven literatuurhistorische verkenningen. Groningen
1987, pp. 89-109, spec. pp. 100-102.
17. P.C. Hooft, De briefwisseling, p. 859, rr. 37-41 (C. Huygens: ’Voor de eenparicheijt der Dichten, ende vande Voet-maet’). Ik volg hier steeds de interpretatie
in de commentaar van F.L. Zwaan, C.A. Zaalberg en F. Musarra (pp. 871-875).
18. WNT dl. V, k. 2185.
19. Twe-spraack, Ruygh-bewerp, Kort begrip, Rederijck-kunst. Ed. W.J.H. Caron.
Groningen 1962, p. 35: ’maar in de Liedekens, zyn wy ghedwonghen, t’selfde
(dickwils onwetende) waar te nemen; want zullen die ghevoechlyck ghezonghen
worden, zó moeten de silben na de noten ófte de noten na der silben voeten ghevoeght worden. óóck vintmen dat zommighe Rymers hun ghedichten zoet, der
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anderen wreed vallen, dit komt doort wel ófte misstellen ende voeghen der
silben...’.
20. Fr. Kossmann, Nederlandsch versrythme, p. 38.
21. P.C. Hooft, De briefwisseling, p. 872.
22. P.C. Hooft, De briefwisseling, p. 860. Ook in de Franse maat was ’de verdeeling
van sterke en zwakke plaatsen (...) vrij’ (Fr. Kossmann, Nederlandsch versrythme,
p. 38).
23. P.C. Hooft, De briefwisseling, p. 861.
24. Dit verweer luidde (P.C. Hooft, De briefwisseling, p. 864): ’Waeromme hier meer
hardigheids als in: Italiam fato?’ (= Vergilius, Aeneis, vs. 2).
25. P.C. Hooft, De briefwisseling, p. 867.
26. Ik volg de interpretatie in de commentaar (P.C. Hooft, De briefwisseling, p. 874,
sub 54). Vergelijk nog aldaar, p. 868: ’Men kan de aerdicheijt vande vloeijende
vaersen inde uijtsprake soo wel, ende beter, gadeslaen, als vande harde; maer op
onverstandige Lesers hoeft niemand rekening maken’, dat wil zeggen dat men het
treffende van de alternerende jambische en trocheïsche verzen door handhaving
van de middenrust even goed en beter in acht kan nemen als/dan die van de harde,
onwelluidende verzen, maar met onbekwame lezers hoeft niemand rekening te
houden (zie de commentaar op p. 874, sub 79). Hooft wil overigens voor gedichten
die voor de zang bestemd zijn, uiteindelijk wel toegeven dat men zich aan de
accentplaatsen in de melodie moet houden. Zie P.C. Hooft, De briefwisseling, p.
875.
27. In de ’omgekeerde Kiliaan’ (Synonymia Latino-Teutonica (ex Etymologico C.
Kiliani deprompta), ed. E. Spanoghe (’s-Gravenhage 1889), dl. I, p. 307) staat
Durus voor ’herd, hard, herd ende straf (...) stijf, (...) rouw, roud ...’.
28. Quintilianus, Institutio oratoria IX.4.37. Het gaat om Cicero’s De Oratore
(23.77): ’Habet ille tanquam hiatus et concursus vocalium molle quiddam, et quod
indicet non ingratam negligentiam de re hominis magis quam de verbis
laborantis’.
29. Jacob Masen, Palaestra styli Romani .... Keulen 1659, p. 202: ’Hoc [sc. ’asperum,
hiulcum praeruptumque scribendi, dicendive genus’] incurrunt, quotquot vel durè
concurrentia, ob collisas vocales, aut consonantes plures in orationem, velut in
vincula constringunt ...’ (vert.: ’Hieraan [nl. een ruwe, en afgebroken schrijf- en
spreekwijze vol hiaten] bezondigen zich al degenen die combinaties vanwege
botsende vocalen of opgehoopte consonanten in hun taal op harde wijze als in
boeien insnoeren ...’). Vergelijk Quintilianus, Inst. orat. IX.4.35-36.
30. Quintilianus, Inst. orat. VIII.6.62.
31. Een aardig voorbeeld van de ongelooflijke vrijheid in woordvolgorde van het Latijn geeft de jezuïet Bernardus Bauhusius, die 1022 varianten (met woordverplaatsing) verzon van de zin ’Tot tibi sunt dotes, Virgo, quot sidera caelo’. Deze
verschillende vormen van hetzelfde vers stonden voor het totaal aan sterren dat
toentertijd bekend was. De Leuvense humanist Erycius Puteanus, die Bauhusius’
inventiviteit bewonderde, vermeldt de varianten in zijn Pietatis thaumata in
Bernardi Bauhusii è Societate Iesu Proteum Parthenium, unius libri versum, unius
versus librum, stellarum numero, sive formis M.XXII. variatum (Antwerpen 1617,
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pp. 13-35). Dergelijke vrijheden in de woordvolgorde kende het Nederlands niet.
Integendeel, Vondel (’Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste’ (1650), ed.
Werkgroep Utrechtse Neerlandici. Utrecht 1977, pp. 40-41) verordonneert met
betrekking tot de mogelijkheden in het Nederlands: ’Men vermijde, gelijck een
pest, de woorden, tegens den aert onzer tale, te verstellen, een evel daer doorluchtige Italianen, Spanjaerden en Franschen oock van zieck zijn, Wy mogen hier in
nochte Griecken, nochte Latijnen navolgen. Wort hier tegens gezondigt, terstont
verliest de spraek haren luister, en ons oor wraeckt dat geluit; eenen valschen
klanck, die de muzijck der tale bederft’.
32. Quintilianus, Inst. orat. XI.3.33-36.
33. Thesaurus Linguae Latinae, dl. V, k. 2314. Ook kan het bijwoord ’dure’ betrekking hebben op de uitspraak van letters (’dure’ betekent dan ’parum apte,
aspere, horride’ – weinig gepast, ruw, onverzorgd). Als voorbeeld wordt genoemd:
Cicero, De oratore 3.165: ’ut si olim M. Catone mortuo "pupillum" senatum quis
relictum diceret paulo durius, sin "ut ita dicam pupillum", aliquanto mitius’.
Vergelijk Quintilianus, Inst. orat. XII.10.30.
34. WNT, dl. V, k. 2153. Het WNT spreekt in dit verband eveneens over een ’harde
letter. (...) Als grammatische term een benaming voor sommige letterklanken, te
weten voor de explosieve medeklinkers zonder stemtoon (tenues)’, de letters k, p,
t.
35. Zie de commentaar van C.O. Brink bij Horatius’ Ars poetica (Cambridge 1971,
p. 417): ’nobody (according to D. West, Reading Horace, p. 60 with n. 41) has
made full sense of this word here, because the sustained image has been missed.
(...). The word is known as a term in rhetoric and literary criticism (...), perhaps
on the basis of such a Greek term as )'C+’.
36. Horatius, Epist. II.1.66-67: ’Si quaedam nimis antique, si pleraque dure / dicere
credit (veteres poetas)’. Zie Horatius, Epistulae. Ed. C.O. Brink, p. 417.
37. Propertius, Eleg. II.1.41: ’Nec mea conveniunt duro praecordia versu’. De editeur
M. Rothstein (Berlijn 1920, p. 219) tekent hierbij aan: ’Durus versus ist der
ausschließlich gebrauchte Hexameter’.
38. Propertius, Elegien. Ed. M. Rothstein. Berlijn 1920, p. 104. Hier wordt de term
’durus’ dus bijna als een prosodische code voor bepaalde genres gebruikt. Ook in
de zestiende eeuw kreeg het (Franse) adjectief ’dur’ een genrespecifieke betekenis,
namelijk in ’durs Epygrammes’, zo genoemd in een achtregelig vers voorafgaand
aan de Délie van Maurice Scève. Enige uitleg oover de vraag wat ’durs’ hier zou
moeten inhouden, geeft Dorothy Coleman (Maurice Scève. Cambridge 1975, spec.
hfdst. 3).
39. Ook de Tsjechische jezuïet Bohuslaus Balbinus (1621-1688) dacht de stijl van
Tacitus ’enige mate van hardheid’ (nonnulla durities) toe. Zie zijn Verisimilia
humaniorum disciplinarum. Praag 1666, ’Notae’, p. 13: ’Plura annotare nolui,
quia ad stylum Taciti referenda magis videntur; sed hanc Orationis nonnullam
duritiem Tacitus mille altissimis & illustrissimis sententijs compensat’ (vert.:
’Meer opmerkingen wilde ik niet maken, omdat ze meer op de stijl van Tacitus
van toepassing lijken. Maar Tacitus compenseert deze niet geringe mate van hardheid van taal met oneindig veel zeer diepzinnige en luisterrijke spreuken’).
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40. Sebastianus Foxius, De imitatione, seu de informandi styli ratione libri duo.
Antwerpen 1554, fol. 43-44, spec. 44r: ’Nam etsi Cor. Tacitum, Curtium,
Suetonium, Plinium, Valerium (...) habemus, ijdemque satis Latini sint, propter
duritiem, & horriditatem orationis non aeque imitandos censeo, atque Sallustium,
Livium, aut Caesarem, quem elegantia, proprietateque Ciceroni parem facit
Quintilianus’ (vert.: ’Want hoewel we Cornelius Tacitus, Quintus Curtius,
Suetonius, Plinius, Valerius [Maximus] (...) bezitten, en deze zelfde auteurs
voldoende Latijns zijn, meen ik dat ze vanwege de hardheid en de ongepolijstheid
van hun taal niet in gelijke mate nagevolgd mogen worden als Sallustius, Livius
of Caesar, die Quintilianus door hun juist en eigenlijk woordgebruik gelijk heeft
gesteld aan Cicero’).
41. Vergelijk Quintilianus, Inst. orat. I.5.72: ’namque, ut Cicero ait, etiam quae primo
dura visa sunt, usu molliuntur’.
42. David van Hoogstraten, ’Het Leven van Joachim Oudaen’, achter: J. Oudaen,
Poëzy, verdeeld in drie deelen..., dl. III. Amsterdam 1712, p. 62.
43. Vergelijk het WNT, dl. V, k. 2157, die deze vorm van ’hart’ interpreteert als ’onaangenaam, pijnlijk, kwetsend voor het (...) gehoor, het schoonheidsgevoel’. De
door de Timbre de Cardone heengevlochten Sotte-Clucht van een Advocaet ende
een Boer op ’t plat-Friesch bevat veel, door de ’doctoor’ gebruikte, verbasterde Franse woorden en dito Latijn. Dit taalgebruik sluit aan bij een komische traditie
en valt uiteraard buiten de hier bedoelde kritiek.
44. Vergelijk de opdracht van Jacob Duym bij Een Spiegelboeck inhoudende ses
Spiegels, waer in veel deuchden claer aen te mercken zijn (Leiden 1606, fol. *3v):
’Ick hebbe oock so seer alst my moghelijck is gheweest gesocht te mijden alle
harde, wreede, ende nieuwe erdichte woorden, ende heb so Vergilius seyt, Tenui
avena, dat is met eenen ghemeynen stijl, ofte ghewoonlijcke manier van spreken
alle dinghen willen uyt drucken, om datse van eenen yeghelijcken te lichter souden
moghen verstaen worden’. Een dergelijke onbegrijpelijkheid is ook voor Jacob
Westerbaen (Davids psalmen in Nederduytsche Rijmen gestelt.... ’s-Gravenhage
1655, ’Aen den Leser ende Zanger’, fol. *6r-v (naar aanleiding van de psalmvertaling van Boey)) aanleiding om de ’gesochte en bearbeyde hardigheydt en
duysterheydt’ te veroordelen: ’De dicht-styl (...) moet vry anders sijn als de gemeene ongebonde, ende vereyscht, beneffens goede stellinge, kracht ende cieraed
van woorden en aert van seggen om den leser te leyden en te voeren, als ’t pas
geeft, daer men hem hebben wil (...): Ende gelijck de gemeyne ongebonde manier
van schrijven of spreecken den dicht-stijl niet en voeght, so bestaet die oock niet
(gelijck sommige verkeerdelijck oordeelen) in een reden of uytspraeck, die door
gesochte en bearbeyde hardigheydt en duysterheydt zwaer om te verstaen ende als
een gestaedige pijn-banck voor den leser is, en alsins opgezwollen, vol wind en
hovaerdy van vreemde galmen en toonen: maer die meest met eenvoudige en
naturelicke schoonheyd pronckt, altijds geschickt en gepast nae de stoffe die men
voor heeft, nae dat die hoog, middelbaer of laegh is’.
45. M.T. Cicero, Officia Ciceronis, leerende wat yeghelijck in alle staten behoort te
doen ... (vert. door D.V. Coornhert). Haarlem 1561, ’De vertaelder totten leser’,
fol. *7v-8r: ’De schade van dit mis bruyc [d.w.z. door het gebruik van barbarismen]
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is met verstandighe ooghen te recht ingesien vanden edelen Heere, Heer Ian
vander werve: die met zijn tresoor der duytscher talen bestaen heeft als een eenige
Hercules desen driehoofdighen Cerberum eerst te bestrijden: ende heeft my ooc
verstout (die mede ons tale eens gaerne verchiert sage in haer selfs pluymen)
teghens tghemeene mis bruyck te ghebruycken sommige woorden als al gemeen
voor generael, verlijckinghe voor comparatie: gesellicheyt voor societas, &c. die
nu om d’ongewoonte wat hardt schijnen: alsoo nochtans dat ick veel oude
woorden, die wel goet, maer out duytsch zijn, als zege voor victorie, byspel voor
exempel, grontvest voor fondament, grootachtbaerheydt voor authoriteyt met meer
dier gelijcken achter ghelaten hebbe, op dat dese Ciceronisce soeticheyt door de
hartheyt haerder ongewoonte niet ghequetst en soude werden’. In dezelfde lijn ligt
de visie van G.A. Bredero in de ’Toe-schrijvingh aende eerbare en wel-sprekende
M.P.D.’ bij Griane (ed. F. Veenstra. Culemborg 1973, p. 105). Bredero is bang,
door gebrek aan kennis van het Latijn, de ’soeticheyt’ van de Latijnse woorden in
’hartheyt van spreken’ te hebben veranderd: ’(...) ick weet seer wel dat ick door
onkunde der wtheemscher letteren, dickwils teghen de maten en clancken der
Latijnscher uytspraken [woorden] hebbe gestribbelt, en de soeticheyt der woorden
in hartheyt van spreken verandert heb, maar de misbruycken die door onwetenheyt
gheschieden, werden meestentijt by alle verstandigen rechteren innegesien en verschoont ...’.
46. Diederick Rafaelsz. Camphuysen, Stichtelycke Rymen, Om te lesen of te singen.
Rotterdam 1644 (11624), dl. II, pp. 206-207; M.A. Schenkeveld-Van der Dussen,
’Camphuysen en het genus humile’, in: H. Duits, A.J. Gelderblom en M.B. SmitsVeldt (red.), Eer is het Lof des Deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme, aangeboden aan dr. Fokke Veenstra. Amsterdam 1986, pp. 141-153, spec.
pp. 144-145.
47. D.R. Camphuysen, Stichtelycke Rymen, p. 207.
48. P.C. Hooft, De briefwisseling, dl. I, p. 534.
49. P.C. Hooft, De briefwisseling, dl. II, p. 534 (brief van Hooft aan J. Wijtz, d.d. 30
juni 1634).
50. Zie de Thesaurus Linguae Latinae, dl. V, k. 2293 i.v. ’durities’ (’rei: fere i.q.
asperitas’).
51. Hugo Grotius, De briefwisseling. Ed. P.C. Molhuysen en anderen. ’s-Gravenhage
1928 en volgende jaren, deel 12, pp. 432-434, nr. 5303 (brief van 3 aug. 1641).
52. H. Grotius, Epistolarum quotquot reperiri potuerunt. Amsterdam 1687, p. 947
(brief van 24-1-1643, nr. 636 van de tweede serie brieven (’extra ordinem’); vgl.
P.C. Hooft, De briefwisseling, dl. III, p. 476).
53. Zo kenmerkt Joachim Oudaen (’Lykgedachtenis ...’, in: Poëzy, verdeeld in drie
deelen..., Amsterdam 1712, dl. I, p. 517) het proza van Hooft als ’styf en zwaar’.
Door David van Hoogstraten (’Het Leven van Joachim Oudaen’, achterin
genoemde Poëzy, dl. III. Amsterdam 1712, p. 21) wordt Oudaen overigens
dezelfde hardigheid (als die van Hooft) verweten: ’Om zynen Nederduitschen Styl
in onrym ook te oeffenen, vertaalde hy [Oudaen] ondertusschen de Verhandeling
van Henricus Cornelius Agrippa van de Ydelheit der wetenschappen: welk boek
in den jare 1650 uit quam. Met deze vertaling wilde hy zyne krachten beproeven,
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en den Nederlanderen toonen, hoe verre hy halen kon by den Drossaert Hooft,
wiens manier van schryven, hoewel veelsins hart en stram, hy stelde boven al wat
’er oit was uitgekomen. Hy bereikte ook zyn oogwit, drukte zich krachtig uit,
ontvoude met zuivere Hollantsche woorden de spreekwyzen en termen der kunsten,
maar verviel, dat onvermydelyk was, in dezelve hardigheit en stramheit van
zeggen’. Als verontschuldiging mag hier gelden – nota bene, want een wel heel
opmerkelijke visie! – (pp. 60-61): ’Zyn [Oudaens] stijl en taeluiting is echter
byzonder, en van niemant der schryveren afhangende. Want (...) in zyne jeugt was
men maer schaers gedient van werken, die der navolginge waerdigh waren. Men
had alleen den Hartspiegel van Spiegel, de werken van Hooft, en de psalmen van
Dirk Rafaëlzoon Kamphuizen. Want de gedichten van Kats, en anderen van
minderen ernst, waren niet zeer van zynen smaek. Van Vondel, die wel het beste
voorbeelt strekt, had men pas een treurspel of twee, zoodat hy op zyne eige riemen
wel meest te dryven hebbende, en geene vorderinge schier genietende dan van
Spiegel en Hooft, die bars en styf van styl waren, eenige hardigheit over zich had,
waer in echter kracht en klem uitstak, die het vermeerdert wert door het lezen van
Kamphuizens schriften, die hier ontrent boven het gemeen draefde, het zy hy zich
tot rymen zette, of in ongebonde rede zich uitte’. Uit een opmerking van Geeraardt
Brandt in zijn Leven van Joost van den Vondel (ed. P. Leendertz. ’s-Gravenhage
1932, p. 65) zou kunnen worden opgemaakt, dat Hoofts harde stijl algemeen
bekend was. Immers, Brandt lijkt Arnold Moonen door gebruik van het toevoegsel
’zonder hardigheit’ gunstig van Hooft te willen onderscheiden: ’Arnold Moonen,
Predikant te Deventer, en meer vermaardt daar de kunst min dan hier bekent is,
quam met zyne uitneemende Poëzye, daar een Drostelyke zwier van kunst en
taalcieraadt, zonder hardigheit, in speelt, laater te voorschyn’.
54. Dat het overigens geen nieuw verschijnsel was om neologismen en barbarismen
(of een combinatie van beide) als ’hard’ (’durus’) aan te duiden, valt af te leiden
uit een formulering bij Quintilianus (Inst. orat. VIII.3.33): ’Multa ex Graeco
formata nova ac plurima a Verginio Flavo, quorum dura quaedam admodum
videntur ...’ (vert.: ’Vele nieuwe woorden zijn uit het Grieks gevormd en zeer vele
door Verginius Flavus, van welke sommige zeer hard lijken ...’).
55. Zie D.G. Coleman, The Gallo-Roman Muse. Aspects of Roman literary tradition
in sixteenth-century France. Cambridge 1979, spec. hfdst. 4 (’The establishment
of the grand style in poetry’), p. 58. Vergelijk hierbij Quintilianus, Inst. orat.
IX.3.142 over ritme: ’In universum autem, si sit necesse, duram potius atque
asperam compositionem malim esse quam effeminatam et enervem, qualis apud
multos et cotidie magis lascivissimis syntonorum modis saltat’ (vert.: ’In het
algemeen echter, indien het nodig zou zijn, zou ik liever willen dat mijn compositio [zinsbouw, woordschikking, stijl] hard en ruw was dan week en krachteloos, zoals zij bij veel auteurs ook vandaag de dag hortend en stotend wordt op de
zeer uitgelaten maat van castagnetten’).
56. J.H. Brouwer, Starter, p. 60.
57. De woorden ’vloeyend’ dicht’ en ’wel gheraemde’ kunnen echter ook een toespeling op ’vloeyende ghedicht’ en ’welghevoechde’ in vers 5 van de voorrede
zijn. Opvallend is dan wel dat Starters ’welgevoegde reden’, wat zoveel wil zeggen
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als ’goed geconstrueerde taal’ (eventueel: ’welbetamelijke taal’), door Wellens
werd veranderd in ’wel gheraemde maet’, dat wil zeggen: een ’weloverwogen,
uitgebalanceerde maat’.
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De literatuur in de Leeuwarder Courant (1830-1848):
ideaal en werkelijkheid
Korrie Korevaart (Rijksuniversiteit Leiden)

De Leeuwarder Courant publiceert vanaf 1830, als een van de eerste kranten in
Nederland, regelmatig literaire recensies. De recensenten richten zich in hun
literatuuropvatting sterk op Friese auteurs en Friestalige boeken. In hun boekbesprekingen en andere artikelen over letterkundige onderwerpen werken ze aan
de promotie van het Friese boek. Ze bekommeren zich in dit opzicht vooral om
de Friese taal, cultuur en geschiedenis; literair-esthetische eisen vinden ze van
minder belang. Zij richten zich op Friese onderwerpen, belangrijk voor Friese
lezers. Hun doel is ‘[...] lust voor geschiedenis en letteren bij het volk aan te
kweeken.’ Wat terugkeert in hun stukken, is de zorg om de Friese identiteit –
verbonden met een Nederlands nationaal bewustzijn.
Wie er in de Leeuwarder Courant over literatuur schreven, weten we niet
precies. De meeste bijdragen zijn niet ondertekend en vaak is het onduidelijk wie
er achter bepaalde initialen schuilgaat. Intussen staat wel vast dat een groot deel
van de literaire kritiek geschreven is door archivaris Wopke Eekhoff (18091880), advocaat Arent van Halmael jr. (1788-1850) en Jacob van Leeuwen
(1787-1857), griffier bij het Provinciaal Gerechtshof in Leeuwarden. Van
Leeuwen is de hoofdredacteur van de rubriek Mengelwerk, waarin het literaire
nieuws de lezers wekelijks bereikt.
In Leeuwarden maakt het drietal deel uit van een groep notabelen die zich
intensief met de bestudering van taal en cultuur bezighoudt. We moeten hen
zoeken onder de leden van het Taal- en Letterkundig Genootschap Constanter
(opgericht in 1819)1 en het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde (opgericht in 1827).2 Eén blik in de Leeuwarder Courant is genoeg
om te zien dat zij het blad direct gebruiken om de resultaten van hun onderzoek
op velerlei gebied te publiceren. Sommigen van hen schreven ook literatuur:
romans, gedichten, toneelstukken, liederen en korte verhalen. Wanneer de
Leeuwarder Courant eind 1829 de komst van de rubriek Mengelwerk aankondigt, kan de redactie de lezers daarom misschien ook gemakkelijk ‘Verhalen,
Anecdotes, kleine Dichtstukken enz.’ beloven.3
Zo zien, in kort bestek, inhoud en achtergrond van de literaire kritiek in de
Leeuwarder Courant tijdens de jaren 1830-1848 eruit.4 Maar hoe vergaat het de
literatuur zelf in de krant van uitgever Pieter Koumans Smeding?5 Publiceert de
krant literatuur? Zeker. Weinig andere Nederlandse kranten nemen in die jaren
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zoveel korte verhalen en gedichten in hun kolommen op. De Leeuwarder
Courant trekt in dit opzicht bepaald de aandacht in de Nederlandse persgeschiedenis.6 Maar houden de schrijvers zich ook aan de literatuuropvatting en de
oogmerken van de critici in de krant? Voordat ik deze vraag stapsgewijs probeer
te beantwoorden, eerst een blik op de literatoren in de krant: wiens werk kiest de
redactie uit voor publicatie?

‘Jacob van Leeuwen (1787-1857), griffier van het Provinciaal Gerechtshof en
archivaris-bibliothecaris der Provincie Friesland’. (foto: Provinciale Bibliotheek)
Auteurs: ‘verschillende kundige Mannen’7
Zoals destijds in het algemeen gebruikelijk in kranten, zijn de stukken in de regel
niet ondertekend, of alleen met initialen.8 Van de auteurs die te achterhalen zijn,
schrijft Reinder Kooiman het meeste: 20-25 gedichten zijn van hem.9 Arent van
Halmael jr. levert negen stukken, Jacob van Leeuwen zes en Wopke Eekhoff
vermoedelijk vier. (De laatste twee nemen bovendien het grootste deel van de
literaire kritiek in de krant voor hun rekening.)10 Incidenteel komen we bijdragen
tegen van onder anderen J.D. Ankringa, A. de Jong Wz., W. de Jong Jz., M.
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‘Leeuwarder Courant 19 maart 1833, nr. 23: de schrijver van de ingezonden
brief, K. Hingst, bericht dat hij de auteur is van het gedicht ‘Sjouke’ (LC
12-3-1833, nr. 21).’ (foto: Provinciale Bibliotheek)
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Martens, W.W. Noodt, H. van Overvest Kup, Rinse Posthumus, Jac. Roorda,
Albartus Telting en F. Wieringa Dz. Voor een kwart van de stukken geeft de
krant geen aanwijzing: er staat geen ondertekening onder, of slechts N.N. Eén
keer kunnen de lezers alsnog uit een ingezonden brief opmaken wie de auteur is.11
Voorzover de redactie iets over onbekende auteurs loslaat, helpt dat de lezer
weinig verder: ‘Wij hebben het eenen bijna negentigjarigen grijsaard niet kunnen
weigeren, navolgende regelen, als eene uitboezeming van zijn gevoel, na de
bijwoning van de Godsdienstoefening, eene plaats te geven: [...].’12 Jaren na dato
geven bewaarde brieven een enkele keer de identiteit van een auteur prijs.13
De figuur van de dichter Kooiman is interessant. Bio- of bibliografische gegevens zijn er niet over hem te vinden, behalve in de Leeuwarder Courant zelf.
Wopke Eekhoff schrijft op 12 april 1836 een korte necrologie van de dichter
J.C.P. Salverda.14 Daarin komt ook het overlijden van Reinder Kooiman ter
sprake. Hij was eerste onderwijzer te Hindelopen en stierf in juni 1835.15
Eekhoff:
Maar het Vaderland, aan hetwelk een zoo waardig lid, een zoo buitengewoon vernuft was ontvallen, – dat eens met zoo veel genoegen zijne
schoone verzen, zoowel in het Mengelwerk van dit Dagblad als elders, had
gelezen, (2) het Vaderland scheen hem in zijne stille en nuttige betrekking
te weinig te kennen, dat het in de rouw over zijn gemis deelde, daar geen
enkel letterkundig berigt bij zijnen dood van hem en zijne verdiensten eenige
melding heeft gemaakt, of daaraan eenige hulde bewezen heeft.
In noot (2) valt te lezen:
Wij doelen hier vooral op zijne Opwekking geplaatst in het Mengelwerk van
de Leeuwarder Courant van den 30 April 1833, No. 35 en op andere
vroegere en latere verzen met R.K. geteekend. Voor zooverre wij weten is
het eenige dat ooit door hem is uitgegeven, wanneer men verschillende
stukjes in Hollandsche Tijdschriften geplaatst, uitzondert, eene Hulde aan
van Speijk, in 1831 door hem bij het Departement Workum der Maatschappij: tot nut van ’t algemeen voorgedragen en te Sneek uitgegeven.16
De conclusie op basis van zijn werk in de krant is, dat de dichter Kooiman bestaat bij de gratie van de Belgische Opstand: bijna al zijn gedichten, merendeels
geschreven in kwieke jamben, hebben daarmee te maken. Hij bemoedigt de schutters, verkettert de opstandige Belgen, prijst het vaderland, stimuleert de eendracht, looft God en het koningshuis.17 De krant bevat ook zijn overlijdensadvertentie:
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Heden trof mij de gevoeligste slag. Mijn waarde Echtgenoot, REINDER
KOOIMAN, werd mij, na eene hevige ziekte, op het onverwachtst, door den
dood ontrukt; mij nalatende zeven kinderen, van welke, slechts twee met mij
hun gemis kunnen bezeffen. – Hij bereikte den ouderdom van 43 jaren en
3 maanden. Mijne hoop en mijn vertrouwen is op God, der Weduwen Man,
der Weezen Vader.
Hindeloopen,
ELISABETH KOOIMAN,
den 22 Junij 1835
geb. HARINGHUIZEN.
Deze strekt ter kennisgeving aan zijne Vrienden en Kennissen.18
Tot zover Kooiman.
Welke literaire bijdragen in de Leeuwarder Courant elders al eerder gepubliceerd zijn, in bundels of in andere kranten of tijdschriften, is niet altijd duidelijk. De krant vermeldt soms dat het om overgenomen werk gaat. De bron staat
er dan doorgaans bij, zoals in het geval van de Overijsselschen almanak voor
oudheid en letteren en de Frysk almanak, om er twee te noemen.19
Een enkele keer zijn er voorpublicaties in het geding – wat uitzonderlijk is in
vergelijking met andere kranten uit die tijd, die eerder literatuur uit andere
(gedrukte) bronnen overnemen dan omgekeerd. Zo publiceert de Leeuwarder
Courant een aantal gedichten van de auteur Simon Stijl, in 1804 overleden. Deze
onuitgegeven gedichten (zoals ‘Aan de tandpyn’, en ‘Op een kameel’) zouden pas
in 1837 gepubliceerd worden in zijn Nagelaten gedichten, uitgegeven door
predikant Jan Brouwer.20 Ook drie gedichten van Jacob van Leeuwen verschijnen
eerst in de Leeuwarder Courant en worden later herdrukt: ‘De twee Zwitsers’,
‘Loon naar werken’ en ‘Het avontuur van den Professor Blasius Gottlieb
Schmölke en den Pedagoog Hans Ulrich Bakel’ krijgen jaren daarna opnieuw een
plaatsje in de Friesche volks-almanak, evenals het korte verhaal ‘Alyd Jarla’ van
Arent van Halmael jr.21 Het ‘Liet foar it eerste bataillon Friescke sjitterij, Ney
Bosch ijn Noard-Braban tjeande’ vinden we terug in de Vriesche almanak.22
Literatuur: ‘Verhalen, Anekdotes, kleine dichtstukken enz.’
Op grond van de inhoud van de literaire recensies en de artikelen over literatuur
valt te verwachten, dat de Leeuwarder Courant relatief veel literatuur zal opnemen. De literaire kritiek in de krant beoogt immers de Friese literatuur te
stimuleren. De redactie van de krant kan dat niet beter doen dan door vooral ook
zelf veel Friese literatuur te publiceren. Wat gebeurt er precies?
De krant presenteert de lezers in de jaren 1830-1848 115 literaire bijdragen: 97
gedichten en 18 prozastukken/korte verhalen. Zo’n 90% van deze literatuur verschijnt in de eerste vijf jaar van het bestaan van het Mengelwerk, 1830-1834.23
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Wat de taal betreft, zijn bijna alle literaire bijdragen Nederlandstalig: slechts
twaalf zijn in het Fries. Verder worden er elf gedichten vertaald uit het Frans,
Duits, Engels en Latijn.24 Negen keer vermeldt de krant dat het gaat om een
navolging van een Duitse auteur: Claudius, Gleim, Langbein, Ortlepp, Von Salis
of Weisse.25 De beperkte aandacht voor buitenlandse literatuur viel te verwachten: de critici in de krant zijn doorgaans niet zo gecharmeerd van buitenlandse literaire invloeden, zeker niet van die uit Frankrijk.26 Hooguit had de (vertaalde) Engelse literatuur meer aandacht kunnen krijgen: de Leeuwarder Courant
heeft een open oog voor de band tussen de Friese en de Engelse taal en laat zich
positief uit over het werk van verscheidene Engelse auteurs. Dat leidt evenwel
niet tot opname van, bijvoorbeeld, meer vertaalde Engelse poëzie.
Het Friestalige aandeel is gering: zo’n 10%. De conclusie op grond hiervan
moet zijn dat de Leeuwarder Courant weliswaar werkt aan een ideaal – de
promotie van het Friese boek, de stimulering van de Friese literatuur, de verbreiding van de kennis over de Friese geschiedenis – maar dat publiceren in het
Fries, van Friese literatuur in deze Nederlandstalige krant toch een andere
kwestie is. Dàt streven redactie en uitgever blijkbaar niet na. Althans, het is hun
niet gelukt in het Mengelwerk veel Friese literatuur te publiceren. Deze
observatie stemt overigens overeen met wat eerder is gesignaleerd: de Beweging
van 1822 zorgt voor het ontstaan van een bloeiende Friese literatuur, maar na
1830 debuteren er weinig schrijvers meer in het Fries.27
Thematiek: over de Belgische Opstand en uit het Friese verleden
Thematisch valt op dat 42% van de literatuur in de krant met de Belgische
Opstand te maken heeft.28 Het verloop van de perikelen is in de gedichten exact
te volgen.
Op 25 augustus 1830 begint in Brussel de Belgische Opstand. Het eerste
gedicht over dit onderwerp komen de lezers op 14 september in de krant tegen:
‘Aan de Friezen’. De onbekende dichter maant de Friezen hun kalmte te bewaren
en de koning te steunen.29 Kort daarna wordt al de scheiding tussen Noord en
Zuid aangesneden.30 Soldaten- en schuttersliederen volgen: met zijn proclamatie
van 5 oktober moedigt Willem I zijn onderdanen aan tot de strijd en is de
mobilisatie een feit. Gedichten als ‘Nederlandsch soldatenlied’, ‘Aan onzen
geëerbiedigden Koning’, ‘Een nieuw schutters-lied’, ‘Liet foar it eerste bataillon
Friescke sjitterij’, ‘Vaarwel aan de Friesche schuttters’, ‘Vaarwel aan de Kompagnie vrijwillige flankeurs’ en het gedicht ‘Aan den eersten ban Friesche rustende schutterij’ schilderen de trouw aan vorst en vaderland van het Noorden, in
schril contrast met de trouweloosheid van de zuiderlingen (‘het roofziek rot’, ‘’t
Schuim van eerelooze Belgen’, ‘’t Roofgeboefte’).31 Arent van Halmael jr. prijst
generaal Chassé (‘den geessel Gods ten straf der muiterscharen’) als een kloek
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en deugdzaam man, aan wie een ieder een voorbeeld kan nemen.32 Het gedrag
van de Belgen stelt Telting aan de kaak in zijn gedicht ‘Belgisch liberalisme’:
Met voorbedachten raad te plondren en te branden,
Het wettig Staatsgezag baldadig aan te randen,
Te spuwen in ’t gezigt den wijssten, besten Vorst,
Te liegen na beraad; met een onleschbren dorst
Te staan naar burgerbloed; het vuigst verraad te plegen
Door d’allerlaagsten moord; des braven krijgers degen
Te lammen in ’t gevecht, en in bandietentaal
Te lastren God en Vorst en Wet; – is liberaal.33
Het mag duidelijk zijn dat de dichter hier geen conventionele, rechtse politieke
partij op het oog heeft.
Van Speyck vliegt op 5 februari 1831 in de lucht, maar hij komt eigenlijk
maar één keer echt ter sprake.34 Verder bezingt de poëzie het vaderland in het
algemeen en de dappere verdedigers van het vaderland in het bijzonder, die stand
houden tegen‘’tvratigst ras van wolven’.35 Het koningshuis, de koning en de
prins, worden bejubeld.36 En ook gewone stervelingen krijgen aandacht, zoals in
‘Vreugde van een meisje by het behoud van haren vryer’ en in ‘Lijk-krans’, een
gedicht naar aanleiding van de dood van de vrijwillige jager Ruurd Buma.37 De
Franeker studenten keren in oktober 1831 terug uit de oorlog; men is dankbaar
voor de overwinning.38
Wanneer er geen oorlogsdaden meer te bezingen zijn, worden de politieke
onderhandelingen na de Tiendaagse Veldtocht (die zich tot 1839 voortslepen) het
onderwerp van de dichters. Van Halmael ziet in de lente van 1832 opnieuw
oorlog dreigen.39 Vanzelfsprekend kan Leopold van Saksen Coburg op weinig
sympathie rekenen.40 Evengoed als anderen ergert de dichter Kooiman zich aan
de weinig solidaire houding van de Europese mogendheden tijdens het vredesoverleg in Londen. De boot is helemaal aan, als Engelsen en Fransen dreigen een
vloot op Nederland af te sturen. De Nederlanders zijn niet uit op een confrontatie, maar als die onvermijdelijk moet zijn, stellen ze hun vertrouwen op God.41
In juni 1833 wijdt Kooiman nog een gedicht aan de terugkeer van de Nederlandse
gevangenen uit Frankrijk, maar daarna ebt de belangstelling voor de strubbelingen met België weg, althans in de literaire bijdragen in de krant. Met vier
gedichten bij de terugkeer van de schutterij in Leeuwarden en Franeker, in
september 1834, wordt de Belgische Opstand als thema in de poëzie afgesloten.42
Overigens schrijven niet alle auteurs even expliciet over de Belgische Opstand.
Sommige gedichten hebben er alleen indirect mee te maken, zoals ‘Bemoediging’
van Jacob van Leeuwen of de fabel over de tijger en de leeuw.43 Dat geldt zeker
ook voor twee vertaalde fragmenten uit reisverhalen van Heine. De krant publiceert ze waarschijnlijk onder invloed van de belangstelling voor de Engelsen die
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het lezerspubliek ten tijde van de Londense Conferentie koestert.44 Weer andere
poëzie, zoals de echte gelegenheidsgedichten naar aanleiding van bijvoorbeeld
een bezoek van de koning aan Friesland of de verjaardagen van Willem I, zinspeelt eigenlijk altijd op de politieke toestand.45
Deze literatuur laat het beste uitkomen wat de primaire functie van een krant
is en waar haar kracht in ligt: in de actuele nieuwsvoorziening. Aan dat principe
zijn ook de literaire bijdragen onderworpen, die voor het leeuwendeel dus reageren op het politieke nieuws.46 Wat aan poëzie in de krant resteert, biedt een
rijke variatie aan toon en inhoud: anekdotisch, humoristisch, religieus, algemeen
moraliserend etc.47 Het heeft niet per se een uitgesproken karakter; het gaat om
het soort gedichten dat in een goede provinciale almanak niet misstaat.
Frappant is dat de recensenten veel minder interesse in de Belgische Opstand
tonen. Er worden slechts drie titels besproken, die daarmee te maken hebben.48
Dit is een opvallend verschil tussen de literaire kritiek en de literatuur in de
Leeuwarder Courant. En niet representatief voor wat er in andere dag- en weekbladen gebeurt: als deze zich dan al bezighouden met recenseren, bespreken ze
in de jaren 1830-1835 veel literatuur naar aanleiding van de Belgische Opstand.
Hoe dit verschil te verklaren is, is vooralsnog onduidelijk. De interesse van de
critici in de krant lag blijkbaar echt bij andere onderwerpen; het specifieke
contact met Reinder Kooiman zorgt echter voor veel poëzie over de Belgische
Opstand, terwijl de vloed van ingezonden gedichten over de Belgische Opstand
door de redactie van het Mengelwerk ongetwijfeld niet volledig genegeerd kon
worden.
Acht van de literaire bijdragen gaan over bijzondere personen en voorvallen uit
de historie van Friesland. Dat zijn er niet veel in aantal, maar ze zijn wel
omvangrijk en verschijnen soms in twee of meer afleveringen. Vier ervan schrijft
Arent van Halmael jr. Het verst in de geschiedenis terug gaat zijn gedicht over
de mislukte doop van de Friese koning Radboud, naar de jaren 719-723.49 In het
Fries schrijft A. Wassenberg een stukje over Barend Fokke, een Friese schipper
uit de zeventiende eeuw.50
Twee korte verhalen publiceert de krant over de Friese zeerover Grote Pier.51
Het eerste, ‘Michiel Adriaanszoon de Ruyter en Groote Pier’, doet denken aan
Potgieters novelle Onderweg in den regen (1864), waarin de schim van de
Amerikaanse schrijver Nathaniel Hawthorne de ik-figuur gezelschap komt houden. Iets dergelijks lezen we hier:
Zekere avond was in een’ gullen vriendenkring genoegelijk gesleten, en voor
aller begeerte schielijk genoeg vervlogen, daar gebeurtenissen uit vroegeren
tijd en de daden onzer voorvaderen de hoofdonderwerpen onzer gesprekken
geweest waren. Te huis gekomen zat ik na mijn avondeten den inhoud der
gevoerde gesprekken te overdenken, toen mij op eens eene ligte duizeling
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overviel en alles voor mijne oogen begon te schemeren. Het kwam mij voor
of ik, aan mijne kamer ontvoerd, mij in eene dikke lucht bevond, waarin
zich niets liet onderscheiden. Na eenige oogenblikken echter werd de
dampkring lichter en zuiverder; ik begon beter adem te halen, en ontwaarde
al schielijk eene gestalte, welke, al duidelijker voor mij geworden zijnde, mij
eenen ouden krijgsman kennen deed.
De ik-figuur is vervolgens getuige van een gesprek tussen De Ruyter en Grote
Pier. Hij brieft het gesprek in de vorm van een dialoog aan de lezers over. Die
moeten beseffen dat de roemruchte wapenfeiten van De Ruyter in wezen niet
verschillen van de als wreed bekend staande daden van de Friese zeerover. Over
Grote Pier worden bovendien veel onwaarheden verteld. De schrijver maakt in
dit korte verhaal slim gebruik van het personage De Ruyter: wanneer iemand als
deze admiraal iets positiefs over Grote Pier zegt, moeten de lezers daar wel mee
instemmen.
Het eerste historische gedicht gaat over ‘een tafereel uit den voorvaderlijken
tijd’, uit 1487.52 Het verhaalt van een episode uit de twisten tussen Schieringers
en Vetkopers.53 In twee uitvoerige noten legt Van Halmael de historische
achtergrond uit; hij noemt de geschiedschrijvers op wie hij zich baseert. Dat is
geen uitzonderlijke aanpak: de auteur van het gedicht over Jan Brugman doet
hetzelfde. De inleiding op zijn gedicht begint aldus:
De gebeurtenis, die het onderwerp der volgende romance uitmaakt, behoort
op Frieschen bodem, in het bekoorlijke Gaasterland, te huis. – Men
verplaatse zich met zijne gedachten tot in de tijden der Friesche onlusten,
die men gewoon is de twisten der Schieringers en Vetkoopers te noemen,
en brenge dit voorval, naar aanleiding onzer Geschiedschrijvers, in of
omtrent het jaar 1463.54
Arent van Halmael jr. beschrijft een tragische liefdesgeschiedenis in ‘Alyd Jarla’,
tegen dezelfde historische achtergrond.55 Dit verhaal speelt zich af in 1508 en de
jaren daarna. Over hetzelfde tijdvak gaat ‘Wigle van Aytta en de Romeinsche
bedelaar’, van Wopke Eekhoff. Het verhaal steunt niet zozeer op historische
feiten als wel op een Fries volksverhaal. Hij schrijft in zijn inleiding:
De heerschende smaak dezes tijds heeft zich zeer duidelijk voor historische
romans of geschiedmatige verhalen verklaard. Hij heeft de toejuiching van
velen, maar ook de afkeuring van sommigen verworven. Er is echter eene
andere bron, welke te belangrijker is, naar mate zij minder geacht en
gebruikt wordt, en die, naar men zegt, den groten onbekenden (WALTER
SCOTT) de voorname stof tot zijne menigvuldigen romans heeft verschaft.
Wij bedoelen de Volksverhalen, die wij Friezen ook in grooten getale nog
217

onder het tegenwoordig geslacht bij overlevering bezitten, en waarvan men
een merkwaardig onderdeel, de vertellingen welke de Edellieden op de
menigvuldige adellijke Staten betreffen, Stinsvertellingen zoude kunnen
noemen. – Men heeft weleens laag gevallen op deze zoogenoemde beuzelarijen, die men oudwijfsfabeltjes noemde; doch hij die beseft, dat de grond
van alle geschiedenis overlevering is, en die in bijna alle verhalen, hoe ook
versierd en opgesmukt, de kiem der waarheid ziet doorblinken, zal zich niet
vermoeijen, de oude besjes, die levende kronijken van vroegeren tijd, somwijlen te raadplegen.56
Van een diepergaande historische interesse getuigen ook twee korte verhalen over
de geschiedenis van Holland.57
Zou Eekhoff niet de aandacht op Scott vestigen, dan hadden de negentiende-eeuwse krantenlezers uit eigener beweging ook wel aan de Schotse auteur
gedacht. Een aantal historische verhalen en gedichten in de Leeuwarder Courant
doet inderdaad enigszins denken aan de Engelse Romantiek. De historische feiten
zijn echter doorgaans te dominant, de strekking is te moraliserend, en soms ook
te religieus om ongehinderd van romantische literatuur te kunnen spreken. De
auteurs laten de historische werkelijkheid op de eerste plaats komen. Hun doel
is primair de lezer iets te leren over de Friese geschiedenis. De interesse in het
verleden mag op zich een romantische tendens zijn, de uitwerking is niet typisch
romantisch. Dit is ook af te lezen aan hun navolgingen van Duitse auteurs:
Claudius, Gleim, Von Salis en anderen gelden in dat opzicht nog als favoriete
laat-achttiende-eeuwse voorbeelden.58 Burgerlijker dan figuren als Byron, Hugo
of Goethe – die komt de lezer dan ook niet tegen in de Leeuwarder Courant. Er
wordt dichtwerk van Tollens geciteerd, naar poëzie uit Beets’ romantische
periode zoekt de lezer tevergeefs.
De oriëntatie op de Friese taal, cultuur en geschiedenis was de lezers door de
redactie van het Mengelwerk in het vooruitzicht gesteld.59 De boekbesprekingen
verbergen die interesse niet. Integendeel. De literatuur in de krant houdt zich voor
een deel ook bezig met dat verleden: de literaire bijdragen maken voorvallen en
figuren uit de Friese geschiedenis aanschouwelijk en moeten de lezer iets leren
over dat verleden. Die teneur stemt overeen met de didactisch-moraliserende
tendens in de literatuuropvatting van de critici.60
Na 1848
Hoe gaat het na 1848 eigenlijk met de idealen van de Leeuwarder Courant? De
literaire kritiek verdwijnt eigenlijk zo goed als helemaal uit de kolommen van de
krant.61 In de jaren ’60 verschijnen er weer meer boekaankondigingen. De literatuur zelf komt pas twintig jaar later opnieuw aan bod. Dan gedraagt de Leeu218

warder Courant zich als vele andere kranten, bijvoorbeeld zoals de Opregte
Haerlemsche Courant, die in april 1887 aan haar eerste vervolgroman begint.
De Leeuwarder Courant publiceert haar eerste feuilleton een jaar later. Van juli
1888 tot juli 1894 kunnen de lezers genieten van 74 vervolgromans, van gemiddeld 25 afleveringen (variërend van 2 tot 91 afleveringen).62
Kortom, geven de recensies en de literatuur de Leeuwarder Courant in de
jaren ’30 een bijzonder karakter (qua strekking en kwantiteit), in de jaren ’80
heeft de krant zich aangepast aan het stramien van de meeste kranten uit die tijd.
Op de vraag waar dat aan ligt, heb ik geen pasklaar antwoord. Zeker is dat de
stimulerende samenwerking tussen Eekhoff, Van Halmael jr. en Van Leeuwen
de inhoud van het Mengelwerk sterk beïnvloed heeft.
Literair-historische betekenis
Wie literair hoogstaande poëzie uit de jaren 1830-1835 zoekt, slaat de Leeuwarder Courant tevergeefs open. Gedichten als ‘Verkiezing’ van een zekere Ns.
N.63 of ‘Oon it maerteblomke’ van Halbertsma zijn kwalitatieve uitzonderingen.
Zeker Halbertsma’s gedicht valt op door een frisheid die aan de poëzie van
Gezelle herinnert, meer dan de Nederlandse vertaling, die de muffe geur van het
werk van een echte dominee-dichter verspreidt.64
Waar het in dit onderzoek om gaat, is het literair-historisch belang van de
fictie in de Leeuwarder Courant. De beschrijving van vorm en inhoud van de
literatuur in de Leeuwarder Courant voegt een klein stukje toe aan de legpuzzel
van de Friese literatuurgeschiedenis. We komen er onbekend werk van onbekende
Friese auteurs in tegen, zoals de gedichten van Reinder Kooiman. De literatuur
in deze krant dient niet over het hoofd gezien te worden: de Leeuwarder Courant
is tot 1842 de enige krant in Friesland en een van de weinige periodieke organen
in Friesland, waar Friese dichters in kunnen publiceren.
De vraag of de literatuur in de Leeuwarder Courant aansluit bij de literatuuropvatting van de critici in het blad, is tenslotte ook beantwoord: deels wel,
deels niet. De redactie van het Mengelwerk schrijft zelf een groot deel van de
boekbesprekingen, maar toch komt het opnamebeleid van literair werk in het
Mengelwerk niet altijd precies overeen met de ideeën in de literaire recensies. De
krant biedt, bijvoorbeeld, in deze periode haar lezers veel minder Friestalige
literatuur dan op basis van de strekking van de literaire kritiek in het blad te
verwachten valt. Tegelijkertijd vragen de gedichten en korte verhalen in het
Mengelwerk, net als de literaire kritiek, wel nadrukkelijk om aandacht voor de
Friese geschiedenis en cultuur. Een nadere analyse van de rest van het Mengelwerk zal vermoedelijk ook laten zien dat dat voor het groepje rond Van
Leeuwen het voornaamste is: zij zijn uiteindelijk meer historisch dan literair
georiënteerd. De talloze gedichten over de Belgische Opstand in de Leeuwarder
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Courant lijken daar op het eerste gezicht weinig mee te maken te hebben. Toch
zorgt ook deze poëzie, reagerend op actuele ontwikkelingen, voor een versterking
van de Friese identiteit: de houding van de Friezen is in deze lyriek immers een
prominent motief.
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Bijlage
Literatuur in de Leeuwarder Courant
De literaire bijdragen worden hieronder chronologisch genoemd. Na de titel staat
tussen vierkante haken vermeld of het om iets anders dan poëzie gaat en in welke
taal (anders dan in het Nederlands) het stuk gepubliceerd wordt. Achter de
vindplaats in de Leeuwarder Courant volgt eventueel een bron waarin het gedicht of verhaal eerder verschenen is of later herdrukt werd; tussen ronde haken
wordt informatie uit de krant overgenomen over bronnen, navolging, bewerking
etc. De krant noemt auteur of bron niet altijd (volledig). Ontbrekende gegevens
over auteurs zijn aangevuld met behulp van o.a. de Catalogus der Friesche taalen letterkunde 1941, Eekhoff 1858, De Greve 1864, Hoekema e.a. 1980, Kalma
1952, Sepp 1881 en de indices in het exemplaar van de Leeuwarder Courant in
het bezit van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Bij ondertekening in de krant
met v. H., v. L. en R.K. gaat het vermoedelijk steeds om Arent van Halmael jr.,
Jacob van Leeuwen en Reinder Kooiman.65 De Leidse indices geven vaak ook
niet meer dan deze initialen, en bijvoorbeeld Ank. in geval van J.D. Ankringa, T.
voor A. Telting etc.
- [J. van Leeuwen]: ‘De twee Zwitsers.’
In: LC 2-3-1830, nr. 18. (Gedeeltelijke navolging.) [Later opgenomen in:
Friesche volks-almanak voor het jaar 1838. Derde jaargang, Leeuwarden
[z.j.], pp. 104-106.]
- v. L. [J. van Leeuwen]: ‘De Abderiten.’
In: LC 16-3-1830, nr. 22.
- v. L. [J. van Leeuwen]: ‘Loon naar werken.’
In: LC 6-4-1830, nr. 28. (Langbein gevolgd.) [Later opgenomen in: Friesche
volks-almanak voor het jaar 1838. Derde jaargang, Leeuwarden [z.j.], p.
113.]
- v. H. [A. van Halmael jr.]: ‘Een tafereel uit den voorvaderlijken tijd. 1487.’
In: LC 20-4-1830, nr. 32.
- [P.C. Hooft]: ‘Spreuken van Hooft. Ook passende op dezen tijd.’ [Proza.]
In: LC 20-4-1830, nr. 32.66
- G.S.: ‘Jan Brugman.’
In: LC 11-5-1830, nr. 38.
- v. H. [A. van Halmael jr.]: ‘Emilia van Nassau, een verhaal uit de geschiedenis des Vaderlands.’ [Proza.]
In: LC 18-5-1830, nr. 40; vervolgen: LC 25-5-1830, nr. 42; LC 1-6-1830, nr.
44; 8-6-1830, nr. 46. [Later opgenomen in: Magazijn van Nederlandsche
romans en verhalen.]
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- v. O.K. [H. van Overvest Kup67]: ‘Maaijerslied.’
In: LC 15-6-1830, nr. 48 (Naar Weisse.)
- F.W. Dz. [Fr. Wieringa Dz.]: ‘It jild.’ [Fries.]
In: LC 13-7-1830, nr. 56.
- W.: ‘Lied aan den koning. Bij gelegenheid van hoogstdeszelfs verblijf in
Friesland.’
In: LC 27-7-1830, nr. 60.
- N.N.: ‘Bij gelegenheid der tegenwoordigheid van onzen zeer geeerbiedigden
en geliefden KONING met zijnen Zoon den Prins Van Oranje, en Kleinzoon
den Erfprins, ter bijwoning van den openlijken Godsdienst in de Groote
Kerk te Leeuwarden op den 25 Julij 1830, alwaar de Weleerw. Heer A. L.
van der Boon Mesch, S. S. Theol. Doctor, eene treffelijke en gepaste
redevoering deed uit I Tim. I: 17, voor eene groote toegevloeide schaar.’
In: LC 3-8-1830, nr. 62.
- [W.] Bilderdijk: ‘Het tabakrooken.’
In: LC 10-8-1830, nr. 64. (Uit: W. Bilderdijk: Schemerschijn. Nieuwe
gedichten van Willem Bilderdijk, Gent 1829, pp. 97-98.)
- v. H. [A. van Halmael jr.]: ‘Lied van Koning Radboud. 719-723.’
In: LC 24-8-1830, nr. 68; vervolg: LC 31-8-1830, nr. 70.
- N.N.: ‘Aan de Friezen.’
In: LC 14-9-1830, nr. 74.
- [Anon.]: ‘De scheiding. Een leerzaam verdichtsel.’
In: LC 21-9-1830, nr. 76.
- Een oud Soldaat: ‘Nederlandsch soldatenlied.’
In: LC 21-9-1830, nr. 76.
- B..... [Borger68]: ‘Aan onzen geëerbiedigden Koning. Wilhelmus-Lied.’
In: LC 28-9-1830, nr. 78.
- [J.D. Ankringa]: ‘Een nieuw Schutters-Lied.’
In: LC 12-10-1830, nr. 82.
- [Jac. Roorda]: ‘Liet foar it eerste bataillon Friescke sjitterij, Ney Bosch ijn
Noard-Braban tjeande.’ [Fries.]
In: LC 2-11-1830, nr. 88. [Later opgenomen in: Vriesche almanak of
Tijdwijzer 1832, Leeuwarden [z.j.; 2 ongen. pp.].]
- B. [Borger]: ‘Toast op het roemvol gedrag van den generaal Chassé bij
Antwerpen; Oct. 1830.’
In: LC 16-11-1830, nr. 92.
- A. de J... Wz. [A. de Jong Wz.]: ‘Vaarwel aan de Friesche schutters, bij hun
vertrek naar ’sHertogenbosch. Op den 8 november 1830.’
In: LC 16-11-1830, nr. 92.
- [W.]: ‘Vaarwel aan de Kompagnie vrijwillige flankeurs, zamengesteld uit
studenten der Hooge School te Groningen en van het Atheneum te Franeker.’
In: LC 30-11-1830, nr. 96.
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- v. H. [A. van Halmael jr.]: ‘Op het afbeeldsel van den Generaal Chasse.’
In: LC 14-12-1830, nr. 100.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Aan den eersten ban Friesche rustende schutterij; thans
in dienst.’
In: LC 15-2-1831, nr. 12.
- X.X.X. [W.]: ‘Wie was grooter Klaassen of Van Speyk?’
In: LC 22-2-1831, nr. 15.
- [A. Telting]: ‘Belgisch liberalisme.’
In: LC 29-3-1831, nr. 25.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Aan Bilderdijk.’
In: LC 5-4-1831, nr. 27.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Aan de dappere verdedigers onzes vaderlands.’
In: LC 10-5-1831, nr. 37.
- S. Stijl: ‘Onuitgegeven verzen van –.’
‘Aan de tandpijn’, ‘Op een weêrgaloozen zeeheld’ (Uit het Engelsch 1758.)
en ‘Spreuken Salomo XXVII. vs. 1.’
In: LC 17-5-1831, nr. 39. [Zie Stijl 1837:79-80, 94 en 112.]
- R.K. [R. Kooiman]: ‘De klager.’
In: LC 24-5-1831, nr. 41.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Mijn vaderland.’
In: LC 7-6-1831, nr. 45.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Eendragt.’
In: LC 19-7-1831, nr. 57.
- A. de J. Wzn. [A. de Jong Wzn.]: ‘Ter verjaring des konings.’
In: LC 6-9-1831, nr. 71.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Aan den Prins van Oranje.’
In: LC 6-9-1831, nr. 71.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Aan de dappere verdedigers des vaderlands.’
In: LC 6-9-1831, nr. 71.
- [J.D. Ankringa69]: ‘Vreugde van een meisje by het behoud van haren vryer.’
In: LC 27-9-1831, nr. 77. [Later opgenomen in: Vriesche almanak of
Tijdwijzer 1832, Leeuwarden [z.j.; 2 ongen. pp.].]
- [R. Kooiman]: ‘Lijk-krans. Aan den vrijwilligen jager Ruurd Buma,
overleden den 17 September 1831, te Breda.’
In: LC 11-10-1831, nr. 81.
- N.: ‘Toast, ingesteld op het Feest, gevierd te Franeker, ter gelegenheid van
den plegtigen intogt der Heeren Studenten, die in de Vrijwillige Krijgsdienst
getreden waren.’
In: LC 18-10-1831, nr. 83.
- Trieper: [Zonder titel.]
In: LC 18-10-1831, nr. 83.
- S. Styl: ‘Onuitgegeven verzen van –.’
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-

-

[Een gedicht zonder titel], ‘Op het afbeeldsel van Richardson’ en ‘Op mij
zelven’.
In: LC 15-11-1831, nr. 91. [Zie Stijl 1837:33-34.]
[Anon.]: ‘XVII. Misverstand, geboren uit eene Overlijdens-Communicatie.’
In: LC 22-11-1831, nr. 93.
X.X.X. [W.]: ‘Susanna Reisacher.’
In: LC 10-1-1832, nr. 3.
E.E.: ‘Ex tempore.’70
In: LC 10-1-1832, nr. 3.
[Anon.]: ‘Algemeene geschiedenis van het jaar 1831: of zilveren A, B, C.
(defect).’
In: LC 24-1-1832, nr. 7. (Vrij naar het Hoogduitsch van Claudius.)
E.H. [E. Halbertsma] / B.W. [Jan Brouwer?]: ‘Oon it maerteblomke’ en ‘Aan
het sneeuwklokje.’ [Fries en Nederlands.]
In: LC 3-4-1832, nr. 27. (Overgenomen uit: Friesch jierboeckjen foar it jier
1830. Jaargang 2, Lieauwerd [z.j.], pp. 19-22.)
v. H. [A. van Halmael jr.]: ‘Invallende gedachten op den 4 april 1832; Bij
het vernemen dat de vijandelijkheden zouden hervat worden.’
In: LC 10-4-1832, nr. 29.
[J. v. Leeuwen]: ‘De tijger en de dieren. (Fabel.).’
In: LC 24-4-1832, nr. 33. (Naar E. Ortlepp.)
[Anon.]: ‘Nederland.’
In: LC 22-5-1832, nr. 41.
[Anon.]: ‘Nationale kleederdragt.’
In: LC 22-5-1832, nr. 41.
[M. de Haan] Hettema: ‘Alexandre.’ [Fries/Nederlands.]
In: LC 5-6-1832, nr. 45.
Ns. N.: ‘Verkiezing.’
In: LC 12-6-1832, nr. 47.
R.P. [R. Posthumus]: ‘De schipbreuk.’
In: LC 21-8-1832, nr. 67. (Uit Herder vertaald.)
[R. Posthumus]: ‘Gjalt in sijt. I. en II.’ [Fries.]
In: LC 21-8-1832, nr. 67. (Uit Claudius vertaald.)
K. [R. Kooiman]: ‘Regtschapenheid.’
In: LC 21-8-1832, nr. 67.
[Anon.]: ‘Leopold’s huwelijk.’
In: LC 28-8-1832, nr. 69.
[Anon.]: ‘De Belgen. Of een oud vers op een’ nieuwen deun.’ [Frans/Nederlands.]
In: LC 11-9-1832, nr. 73.
v. L. [J. van Leeuwen]: ‘Till de Houthakker. (Tot opheldering der nieuwe
Wijsgeerige Methode: Die Reinheit in unsre Willkuhr aufzunehmen.).’
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In: LC 9-10-1832, nr. 81. (Naar Claudius.)
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Uitboezeming.’
In: LC 9-10-1832, nr. 81.
- [Anon.]: ‘Michiel Adriaanszoon de Ruyter en Groote Pier.’ [Proza.]
In: LC 23-10-1832, nr. 85.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘“Het duurt al te lang!”’
In: LC 23-10-1832, nr. 85.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Eenige toasten.’
In: LC 6-11-1832, nr. 89.
- V. St.: ‘Fragmenten uit de Reizen van den beroemden Heijne. Eerste artikel.
Gesprek op den Theems.’ [Proza.]
In: LC 13-11-1832, nr. 91. (Vertaald.)
- T. [A. Telting]: ‘God regeert.’
In: LC 20-11-1832, nr. 93. [Later opgenomen in: Bibliotheek voor het
huisgezin 1862.]
- [H. Tollens]: ‘Op de vereeniging der Fransche en Engelsche vloten, uitgerust ten aanval en bedwang van Holland.’
In: LC 20-11-1832, nr. 93. (Overgenomen.) [H. Tollens: Op de vereeniging
der Fransche en Engelsche vloten, tegen Holland uitgerust. Naar het
Engelsch, uit het dagblad: The Standard, Amsterdam 1832.]
- Bato: ‘Aan mijne landgenooten.’
In: LC 4-12-1832, nr. 97.
- G.: ‘De reiziger en het weeskind.’
In: LC 4-12-1832, nr. 97. (Naar het Frans.)
- v. H. (A. van Halmael jr.): ‘Ter verjaring van H.M. de Koningin der
Nederlanden, 18 November 1832.’
In: LC 11-12-1832, nr. 99.
- [H.] Tollens: ‘Nederland en koning Willem.’
In: LC 18-12-1832, nr. 101. (Uit: [H.] Tollens: De algemeene bededag in
Nederland. (2 December 1832.), Rotterdam 1832, strofe 3, 7, 9 en 11.)
- W. d. J. Jz. [W. de Jong Jzn.]: ‘Aan mijne landgenooten.’
In: LC 8-1-1833, nr. 3.
- R.P. [R. Posthumus]: ‘Speculaties op Nijjier.’ [Proza; Fries.]
In: LC 8-1-1833, nr. 3. (Uit het Duits van Claudius.)
- v. H. [A. van Halmael jr.]: ‘Alyd Jarla, een verhaal uit de geschiedenis des
Vaderlands.’ [Proza.]
In: LC 5-2-1833, nr. 11; vervolgen: LC 19-2-1833, nr. 15; LC 26-2-1833, nr.
17. [Later opgenomen in: Friesche volks-almanak voor het jaar 1837.
Tweede jaargang, Leeuwarden [z.j.], pp. 3-29; en Friesche volks-almanak
voor het jaar 1838. Derde jaargang, Leeuwarden [z.j.], pp. 3-23.]
- Br. [K. Hingst]: ‘Sjouke. Ien forteltje.’ [Fries.]
In: LC 12-3-1833, nr. 21.
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- [N.N.]: ‘Jitte het fin Sjouke.’ [Fries.]
In: LC 19-3-1833, nr. 23.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Opwekking.’
In: LC 30-4-1833, nr. 35.
- [Walter Scott]: ‘Alexander.’
In: LC 7-5-1833, nr. 37. (Vertaald uit het Duits.)
- S. Stijl: ‘Op een kameel’ en ‘Grafschrift voor mij zelven.’ (Onuitgegeven.)
[Zie Stijl 1837:139.]
In: LC 14-5-1833, nr. 39.
- v. St.: ‘Fragmenten, uit de Reizen van den beroemden Heijne. Tweede artikel.
Londen.’ [Proza.]
In: LC 28-5-1833, nr. 43. (Vertaald.)
- v. L. [J. van Leeuwen]: ‘Bemoediging.’
In: LC 4-6-1833, nr. 45. (Naar Von Salis.)
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Op de heugelijke terugkomst der Nederlandsche gevangenen uit Frankrijk.’
In: LC 18-6-1833, nr. 49.
- v. H. [A. van Halmael jr.]: ‘Op het nieuwe kerkhof bij Leeuwarden.’
In: LC 25-6-1833, nr. 51.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Menschenliefde. (Fragment van een dichtstuk.).’
In: LC 6-8-1833, nr. 63.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Op ’s konings verjaardag. 24 Augustus 1833.’
In: LC 27-8-1833, nr. 69.
- v. O.: ‘Lofrede van den getrouwen Valentijn op het onsterfelijk podagra.’
[Proza.]
In: LC 3-9-1833, nr. 71. (Naar het Hoogduits.)
- R.K. [R. Kooiman]: ‘De wijsgeer en de vlooijen.’
In: LC 29-10-1833, nr. 87.
- K.: ‘Het duurzaam goed. (Toast.).’
In: LC 26-11-1833, nr. 95.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Voor- en nageslacht.’
In: LC 17-12-1833, nr. 101.
- [Anon.]: ‘Tijd en mensch.’
In: LC 31-12-1833, nr. 105.
- S. Stijl: ‘Aan Hippokrates’ en ‘De vleugels van den tijd.’
In: LC 4-2-1834, nr. 10. (Onuitgegeven.) [Zie Stijl 1837:101 en 13-14.]
- v. L. [J. van Leeuwen]: ‘Het avontuur van den Professor Blasius Gottlieb
Schmölke en den Pedagoog Hans Ulrich Bakel.’
In: LC 25-2-1834, nr. 16. (Langbein gedeeltelijk gevolgd.) [Later opgenomen
in: Friesche volks-almanak voor het jaar 1837. Tweede jaargang, Leeuwarden [z.j.], pp. 143-153.]
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Deugd en eer.’
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In: LC 15-4-1834, nr. 30.
- W.E. [W. Eekhoff]: ‘Wigle van Aytta van Zwichum en de Romeinsche bedelaar. Friesch Volksverhaal.’ [Proza.]
In: LC 10-6-1834, nr. 46.
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Tevredenheid.’
In: LC 17-6-1834, nr. 48.
- B.H. Lulofs: ‘Oud-Engelsch grafschrift.’
In: LC 12-8-1834, nr. 64. (Uit het Engels vertaald door – .)
- R.K. [R. Kooiman]: ‘Ter gelegenheid van ’s Konings verjaardag. 24 Aug.
1834.’
In: LC 26-8-1834, nr. 68.
- S. Styl: ‘Apolloos dreigement tegen de dozijnpoëeten.’
In: LC 26-8-1834, nr. 68. (Onuitgegeven.)
- E. [W. Eekhoff]: ‘De regtvaardigheid van Karel den Stouten, Hertog van
Bourgondie, graaf van Holland.’ [Proza.]
In: LC 2-9-1834, nr. 70.
- W.W. Noodt: ‘Welkomstgroet. Bij de wederkomst van de mobiele schutterij
te Franeker.’
In: LC 16-9-1834, nr. 74.
- W.E. [W. Eekhoff]: ‘Feestgroet, uit naam van de Dienstdoende Schutterij te
Leeuwarden, toegebragt aan de teruggekeerde mobiele Schutterij dier Stad,
bij gelegenheid van het Feestelijk Onthaal door de Stedelijke Regering, den
18 September 1834, aan beiden gegeven.’
In: LC 23-9-1834, nr. 76.
- FF. [W. Eekhoff71]: ‘Aan de edel achtbare regering der stad Leeuwarden, Ter
erkentenis van het heugelijk Schuttersfeest, den 18 September 1834 gevierd.’
In: LC 23-9-1834, nr. 76.
- [A. Telting]: ‘Feestdronken, ingesteld bij de viering van de terugkomst met
onbepaald verlof van de mobile Schutters van Franeker, op den Raadhuize
aldaar, den 8 September 1834.’
In: LC 30-9-1834, nr. 78.
- [Anon.]: ‘De graaf van Tottleben.’ [Proza.]
In: LC 7-10-1834, nr. 80. (Vertaald.)
- W. de Jong Jacobsz.: ‘Forfrieschinge fenne Ode fen Horatius: Otium divos
rogat in patenti, etc. Oon Grosphus.’ [Fries.]
In: LC 7-10-1834, nr. 80. (Vertaald gedicht van Horatius.)
- M.M. [M. Martens72]: ‘Dankbare uitboezeming, bij de Eerezuil, gesticht ter
vereeuwiging van de nagedachtenis van den welddadigen Jacobus Martinus
Baljee, eertijds Weeskind in het Stads Weeshuis te Leeuwarden, en als Oud
Raad van Neerlands Indie te Batavia overleden.’
In: LC 15-9-1835, nr. 74.
- Mt.: ‘De wonderen. (Volks-Verhaal.).’ [Proza.]
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In: LC 29-9-1835, nr. 78.
- J.H. Heijmans Gz.: ‘Op het versje, voorkomende in den Gelderschen
Volks-almanak van het jaar 1836: Op het huwelijk van eenen Vrieschen
Predikant met een Geldersch meisje.’
In: LC 9-2-1836, nr. 12.
- (P. Bosscha): ‘Emilia van Nassau. Een Historisch Verhaal.’ [Proza.]
In: LC 14-6-1836, nr. 48; vervolg: LC 21-6-1836, nr. 50. (Overgenomen uit:
Overijsselschen Almanak voor oudheid en letteren voor 1836, Deventer
1835, pp. 149-160.)
- K.: ‘De rijkste man’ en ‘De adel.’
In: LC 4-7-1837, nr. 53. (Gevolgd naar Gleim.)
- W. de Jong, Jacobsz.: ‘Het ijsvermaak op zee aan de kusten van Het Bildt;
ter gelegenheid van den wedstrijd op schaatsen, den 21 Februarij 1838.’
In: LC 6-3-1838, nr. 19.
- (A. van Halmael jr.): ‘Aanspraken door den heer en mevrouw Engelman gedaan, in het karakter van eenen Grietman en zijne Echtgenoote bij de opvoering der Toneelmatige Voorstelling in den Schouwburg te Leeuwarden den 22
Julij 1841, getiteld: Frieslands Hulde aan Nederlands Koning en Koningin,
door den Heer Mr. A. van Halmael jr. vervaardigd.’
In: LC 27-7-1841, nr. 60. [Zie fragment in: A. van Halmael jr.: ‘Frieslands
hulde aan Nederlands koning en koningin, 1841. Tooneelmatige voorstelling,
met zang’, in: Friesche volks-almanak voor het jaar 1842. Zevende
jaargang, Leeuwarden [z.j.], pp. 15-19.]
- [Anon.]: ‘Oonne Friezen.’ [Fries.]
In: LC 23-7-1844, nr. 59.
- X.V.: ‘Groote Pier. De zeeroover. (Friesche Kronijk).’ [Proza.]
In: LC 19-11-1844, nr. 93. (Uit het Frans.)
- [Anon.]: ‘De schaakspeler.’ [Proza.]
In: LC 11-11-1845, nr. 90. (Overgenomen uit: J. d. l. H. [= Journal de la
Haye?].)
- [N.S.]: ‘Altiid baes boppe baes.’ [Proza; Fries.]
In: LC 25-11-1845, nr. 94. (Overgenomen uit: Bye-coer, Friesc almanak
1846, Frentjer [z.j.], pp. 41-45.)
- LÉON.: ‘Dankbaarheid.’ [Proza.]
In: LC 29-9-1846, nr. 78.
- A. Wassenberg: ‘Barend Fokke.’ [Proza; Fries.]
In: LC 2-2-1847, nr. 10. (Overgenomen uit: Frysk almanak, foar it jier 1847.
[Jaargang 2,] Ljouwert [z.j.], pp. 26-30.)
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Noten
1.

Zie de notulenboeken 1819-1851 in het archief van het Letterkundig
Genootschap Constanter (RAF, inventarisnrs. 1-5). In dit artikel worden
overigens de volgende afkortingen gebruikt: LC = Leeuwarder Courant; LeC =
Leydsche Courant; KBH = Koninklijke Bibliotheek in Den Haag; PBF =
Provinciale Bibliotheek Friesland in Leeuwarden; RAF = Rijksarchief Friesland
in Leeuwarden; UBL = Universiteitsbibliotheek Leiden.
2. Zie het archief van het Fries Genootschap (RAF): Naamlijsten der Leden van het
Provinciaal Friesch Genootschap, 1827-1856 (inventarisnr. 102).
3. LC 25-12-1829, nr. 103 en 29-12-1829, nr. 104.
4. Deze bijdrage vormt een tweeluik met het artikel ‘De literaire kritiek in de
Leeuwarder Courant (1830-1848): werken aan een ideaal’ (Korevaart 1994). Wat
hier over de literaire kritiek in de krant wordt gezegd, stoelt op de resultaten van
mijn vorige onderzoek. Voor de geschiedenis van het Mengelwerk, de keuze voor
de periode 1830-1848 etc. verwijs ik naar hetzelfde artikel.
5. De inventarisatie, in volgorde van publicatie in de Leeuwarder Courant, is
opgenomen in de bijlage. Vgl. Korevaart 1994:158, noot 5.
6. De Leeuwarder Courant kan niet zomaar met de Leydsche Courant of de
Oprechte Haarlemsche Courant vergeleken worden, maar een onderzoek naar
literatuur in deze twee kranten leverde een schrale oogst op (zie voor de Oprechte
Haarlemsche Courant: Korevaart 1993:114-116).
7. Met deze woorden typeert de redactie de medewerkers aan het Mengelwerk (LC
29-12-1829, nr. 104; (zie Korevaart 1994:157). Dat doet de waarheid voor een
deel zeker geen geweld aan: van vrouwen geen spoor.
8. Vgl. Mooij 1980:242.
9. Zie de bijlage. De Leidse indices schrijven nog twee andere gedichten aan R.K.
toe, terwijl in de krant het gedicht niet is ondertekend of alleen met K.: zie het
gedicht ‘Lijk-krans’ (LC 11-10-1831, nr. 81) en ‘Regtschapenheid’ (LC
21-8-1832, nr. 67; de plaatsnaam onderaan het gedicht luidt ‘Sneek’, terwijl
Kooiman vermoedelijk ook in 1832 al in Hindelopen woont). De overige
gedichten in de krant die met K. ondertekend zijn, zouden dus ook aan Kooiman
toegeschreven kunnen worden: ‘Het duurzaam goed. (Toast.)’ (LC 26-11-1833,
nr. 95), en ‘De rijkste man’ en ‘De adel’ (LC 4-7-1837, nr. 53; de laatste twee
gedichten worden in dat geval posthuum gepubliceerd).
10. Zie Korevaart 1994:159-160.
11. Zo publiceert de krant ‘Sjouke. Ien forteltje’, ondertekend met Br. (LC
12-3-1833, nr. 21). Vervolgens schrijft K. Hingst op 13 maart uit Workum een
brief aan de redactie van het Mengelwerk. Ik citeer zijn brief, omdat de
briefschrijver ook nog enkele opmerkingen over het Fries van de gedichten
‘Sjouke. Ien forteltje’ en ‘Jitte het fin Sjouke’ maakt:
‘Met verwondering las ik in uw laatste Mengelwerk, het versje getiteld
Sjouke, geteekend Br.
Dit versje heeft de ondergeteekende in 1820 vervaardigd, om bij gelegenheid
eener Vergadering van het Departement der Maatschappij tot Nut van ’t
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Algemeen, als bijdrage te worden voorgelezen, gelijk als toen ook is geschied,
alleen met het gulle oogmerk, om het gezelschap eens op eene onschuldige wijze
te doen lagchen; dit oogmerk bereikt zijnde, vervaardigde een mijner vrienden
daarna op Sjouke, en ten gelijken einde, een vervolgstukje, hetwelk insgelijks dit
doel bereikte, en sedert was de goede Jongen bijna geheel vergeten, maar nu
treedt hij buiten weten zijner oude kennissen, met eenige woordvervoegingen,
zoo maar publiek ten voorschijn.
Dat de inzender hierbij geen kwaad oogmerk heeft gehad, wil ik gaarne gelooven, maar men gelieft te begrijpen, dat het Friesch Dialect niet overal gelijk
is, zoo als het onderscheid van Workum en Hindelopen, op eenen zoo kleinen
afstand, duidelijk bewijst, en daar het alleen bij voorschreven gelegenheid, voor
Zuidhoekers was vervaardigd, geloof ik gaarne dat er in het oorspronkelijke
eenige woorden voorkomen, welke den echten Frieschen toets niet kunnen
doorstaan, dan het was alleen ook maar vervaardigd om eens te kunnen lagchen.
Ik zoude van de plaatsing waarschijnlijk geen notitie genomen hebben, had een
mijner vrienden mij niet gevraagd: “Hebt gij Uw Sjouke in der tijd van een ander
overgenomen?”
Daar dit denkbeeld bij meerdere van mijne vrienden ingang zoude kunnen
vinden, zou het mij niet onaangenaam wezen dat deze [brief] geplaatst wierd. Het
vervolgstukje gaat hier nevens, indien UEd. hetzelve gelieft te plaatsen, is [het]
mij wel, maar dan bedenke men, dat ook hier al weder woorden zullen
voorkomen, meer bijzonder aan den Zuidhoek eigen.’ (LC 19-3-1833, nr. 23).
12. LC 3-8-1830, nr. 62.
13. In de bundels brieven aan Wopke Eekhoff in bezit van de Provinciale Bibliotheek
Friesland bevinden zich twee brieven van W. de Jong Jacobsz., waaruit op te maken valt dat hij de auteur is van het gedicht ‘Het ijsvermaak op zee aan de kusten
van Het Bildt’ (LC 6-3-1838, nr. 19), zoals de krant zelf al vermeldt. Uit een
andere brief blijkt dat hij de vertaler is van een ode van Horatius die de krant afdrukt, maar ook in dit geval noemt de krant zijn naam reeds (LC 7-10-1834, nr.
80). De Jong biedt beide gedichten aan ter plaatsing in het Mengelwerk. Zie de
portefeuilles met Brieven van geleerden en anderen aan Wopke Eekhoff, PBF,
Hs. 9246, respectievelijk nr. 174 (gedateerd: 1 maart 1838) en nr. 84 (gedateerd:
28 augustus 1834): ‘Hiernevens ontvangt gy eene vertolking van eene der fraaiste
Odes van Hor., zoo geacht by onzen gezamelyken vriend, wylen Jh. H. [Humalda]. Voor uitspanning in een ledig oogenblik, en om eens te beproeven, in hoeverre het my mogelyk zou zyn, in eene taal, zoo verschillende van het Latyn als
de Friesche, het wezen in den geest der oorspronkelyken Dichters, in een gelyk
getal van verzen, over te gieten, waag ik deze gewaadenverwisseling. Ik ben zelf
redelyk wel over mynen arbeid voldaan, en daarom wilde ik ook U, dien de opbouw der friesche tale geenszins onverschillig is, in de gelegenheid stellen uw
oordeel over denzelven te laten gaan. Overigens, zoo uw gevoelen met het myne
overeenstemt, en gy deze Ode der plaatsing in het Mengelw. der Cour. niet
ongeschikt vindt, stel ik dezelve ter uwer beschikking, [...].’ In brief nr. 72 (gedateerd: 9 januari 1834) liet De Jong al weten: ‘Hoor eens als ik van avond nog
gelegenheid vind om U eene vertaling van Horatius’ klein stukjen over den lof
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14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

der Middelmaat toe te zenden dan zal ik het doen. Wees gy dan zoo goed om het
voor my by den Redacteur van het Mengelw. der Courant te bezorgen met wat
daar meer toebehoort op u te nemen.’ Ook brieven nr. 54 en 55 reppen over
poëtische pennenvruchten van De Jong, maar niet voor de krant.
Zie W.E.: ‘Iets tot aandenken van de dichters R. Kooiman en J.C.P. Salverda’,
in: LC 12-4-1836, nr. 30.
Dit klopt: volgens de gegevens van de Burgerlijke Stand van Hindelopen overleed
Reinder Kooiman (geboren te Andijk en ‘onderwijzer der jeugd’) op 22 juni 1835
te Hindelopen.
In die ‘Hollandsche Tijdschriften’ (althans in de jaargangen 1829-1836 van het
Algemeen Letterlievend Maandschrift, de Algemeene Konst- en Letterbode, en
de Vaderlandsche Letteroefeningen) is niets van Kooiman te vinden. De
Leeuwarder Courant drukt ook twee brieven van hem af, over niet-literaire zaken
(LC 25-4-1834, nr. 33 (Bijvoegsel) en LC 13-5-1834, nr. 38).
De motieven in zijn gedichten zijn dezelfde als die in alle andere oprechte vaderlandse poëzie uit deze jaren (zie Van Zonneveld 1981).
LC 26-6-1835, nr. 51 en LC 3-7-1835, nr. 53.
Zie: LC 14-6-1836, nr. 48 (en 21-6-1836, nr. 50) en LC 2-2-1847, nr. 10. Zie
ook: LC 10-8-1830, nr. 64 (uit Bilderdijks Schemerschijn); LC 3-4-1832, nr. 27
(Friesch jierboeckjen foar it jier 1830); LC 18-12-1832, nr. 101 (De algemeene
bededag in Nederland. (2 December 1832.) van Tollens); LC 25-11-1845, nr. 94
(Bye-coer, Friesc almanak 1846). Een enkele keer geeft de krant aan dat iets
overgenomen is, maar heb ik de exacte vindplaats niet kunnen achterhalen, zoals
van ‘De schaakspeler’, een kort verhaal dat vermoedelijk uit het Journal de la
Haye afkomstig is (in: LC 11-11-1845, nr. 90).
Zie bijlage (een enkel gedicht is niet terug te vinden in Stijl 1837). Brouwer had
ongetwijfeld contact met de redactie (zie de necrologie van Wopke Eekhoff bij
het overlijden van Jan Brouwer, LC 1-5-1838, nr. 35). Een lezer van de Leeuwarder Courant hield nauwkeurig bij wat er van Stijl in de krant verscheen: zie Onuitgegeven stukken). De redactie heeft wellicht meer gedichten van hem kunnen
publiceren, maar in de rubriek Correspondentie maakt zij zich zorgen over het
zedelijk peil van diens werk: ‘De geëerde Inzender zal het ons niet ten kwade
duiden dat wij het puntdicht op JAN en zijn Echtgenoote van onzen Frieschen
dichter niet geplaatst hebben als zijnde strijdig met het decorum. De Redactie
houdt zich echter zeer aanbevolen voor het vervolg en twijfelt niet aan de belangstelling der Lezers.’ (LC 17-5-1831, nr. 39).
Zie resp. LC 2-3-1830, nr. 18; LC 6-4-1830, nr. 28; LC 25-2-1834, nr. 16; LC
5-2-1833, nr. 11; 19-2-1833, nr. 15 en 26-2-1833, nr. 17.
LC 2-11-1830, nr. 88.
Per jaar verschijnen de volgende aantallen gedichten en prozastukken: 21/2
(1830), 18/0 (1831), 25/2 (1832), 15/4 (1833), 12/3 (1834), 1/1 (1835), 1/1
(1836), 1/0 (1837), 1/0 (1838), 0/0 (1839), 0/0 (1840), 1 (een fragment uit een
‘toneelmatige voorstelling’)/0 (1841), 0/0 (1842), 0/0(1843), 1/1 (1844), 0/2
(1845), 0/1 (1846), 0/1 (1847) en 0/0 (1848).
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24. Fries: LC 13-7-1830, nr. 56; LC 2-11-1830, nr. 88; LC 3-4-1832, nr. 27 (plus
Nederlandse vertaling); LC 5-6-1832, nr. 45 (en Nederlands); LC 21-8-1832, nr.
67; LC 12-3-1833, nr. 21; LC 19-3-1833, nr. 23; LC 7-10-1834, nr. 80; LC
23-7-1844, nr. 59; LC 25-11-1845, nr. 94; LC 2-2-1847, nr. 10. Frans: LC
11-9-1832, nr. 73 (en Nederlands); LC 4-12-1832, nr. 97 (vertaald uit het Frans);
LC 19-11-1844, nr. 93 (idem). Engels: LC 17-5-1831, nr. 39 (uit het Engels
vertaald) en LC 12-8-1834, nr. 64 (idem). Duits: LC 13-11-1832, nr. 91 (uit het
Duits vertaald); LC 8-1-1833, nr. 3 (idem); LC 7-5-1833, nr. 37 (idem); LC
3-9-1833, nr. 71 (idem); LC 7-10-1834, nr. 80 (idem). Latijn: 10-1-1832, nr. 3
(Latijn en Nederlands).
25. Zie LC 6-4-1830, nr. 28; LC 15-6-1830, nr. 48; LC 24-1-1832, nr. 7; LC
24-4-1832, nr. 41; LC 9-10-1832, nr. 81; LC 4-6-1833, nr. 45; LC 25-2-1834, nr.
16; LC 4-7-1837, nr. 53.
26. Zie Korevaart 1994:165-167.
27. Zie Breuker 1990:19-21.
28. Zoals ook andere kranten dat overkomt, sturen veel lezers gedichten over de recente gebeurtenissen naar de redactie, ter plaatsing in het blad (zie bijv. de
redactionele opmerkingen in de rubriek Correspondentie (LC 12-10-1830, nr.
82). Zie voor de Friese houding tijdens de Belgische Opstand: Mooij 1978 en
1980; zie voor de historische feiten over de Belgische Opstand: o.a. Van der
Hoeven 1973.
29. LC 14-9-1830, nr. 74.
30. LC 21-9-1830, nr. 76 (zie ook: LeC 24-9-1830, nr. 115).
31. Zie resp. LC 21-9-1830, nr. 76; LC 28-9-1830, nr. 78; LC 12-10-1830, nr. 82; LC
2-11-1830, nr. 88; LC 16-11-1830, nr. 92; LC 30-11-1830, nr. 96 en 15-2-1831,
nr. 12.
32. Zie LC 16-11-1830, nr. 92 en LC 14-12-1830, nr. 100.
33. Zie LC 29-3-1831, nr. 25. Vgl. Mooij 1980:253.
34. LC 22-2-1831, nr. 12. Zie ook: LC 5-4-1831, nr. 27 en LC 18-10-1831, nr. 83.
35. Zie LC 7-6-1831, nr. 45; LC 10-5-1831, nr. 37; LC 19-7-1831, nr. 57 en LC
6-9-1831, nr. 71.
36. Zie o.a. LC 6-9-1831, nr. 71: ‘Ter verjaring des konings’ en ‘Aan den Prins van
Oranje’.
37. Zie LC 27-9-1831, nr. 77 en LC 11-10-1831, nr. 81.
38. LC 18-10-1831, nr. 83.
39. LC 10-4-1832, nr. 29; zie ook LC 22-5-1832, nr. 41.
40. Zie LC 28-8-1832, nr. 69 en LC 11-9-1832, nr. 73.
41. LC 9-10-1832, nr. 81; LC 23-10-1832, nr. 85; LC 6-11-1832, nr. 89; LC
20-11-1832, nr. 93; LC 4-12-1832, nr. 97; LC 18-12-1832, nr. 101; LC 8-1-1833,
nr. 3; LC 30-4-1833, nr. 35.
42. LC 16-9-1834, nr. 74 (een welkomstgroet van W.W. Noodt); LC 23-9-1834, nr.
76 (twee gedichten van Eekhoff); LC 30-9-1834, nr. 78 (een gedicht van A.
Telting).
43. Zie LC 24-4-1832, nr. 33 en LC 4-6-1833, nr. 45.
44. LC 13-11-1832, nr. 91 en LC 28-5-1833, nr. 43.
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45. Zie o.a. LC 11-12-1832, nr. 99; LC 27-8-1833, nr. 69; LC 26-8-1834, nr. 68.
46. Dat kan ook ander nieuws zijn, zoals de redding door een twaalfjarig meisje van
twee broers, beschreven in het gedicht ‘Susanne Reisacher’ (LC 10-1-1832, nr.
3: ‘[...]; zoo als zulks door de Nieuws-tijdingen is medegedeeld, en welke edele
daad door den Groothertog van Baden erkentelijk is beloond.’).
47. Zie bijvoorbeeld: LC 2-3-1830, nr. 18 (‘De twee Zwitsers’: anekdotisch); LC
25-2-1834, nr. 16 (‘Het avontuur van den Professor Blasius Gottlieb Schmölke
[etc.]’: humoristisch); LC 3-4-1832, nr. 27 en LC 12-6-1832, nr. 47 (‘Oon it
maerteblomke’ en ‘Verkiezing’: religieus); LC 6-8-1833, nr. 63 (‘Menschenliefde’: algemeen moraliserend).
48. Zie LC 28-6-1831, nr. 51 (Eeltje Hiddes [= E. Halbertsma]: Foeke-schutter in
hospes-tryn, schutters-sankje); LC 19-11-1833, nr. 93 (Het erflied onzer
vaderen); LC 9-11-1830, nr. 90 (De Nederlandsche Tyrtaeus. Liederen voor de
verdedigers des vaderlands).
49. LC 24-8-1830, nr. 68 en 31-8-1830, nr. 70.
50. LC 2-2-1847, nr. 10.
51. De auteurs zijn onbekend: ‘Michiel Adriaanszoon de Ruyter en Groote Pier’ (in:
LC 23-10-1832, nr. 85) en ‘Groote Pier. De zeeroover. (Friesche Kronijk)’ (in:
LC 19-11-1844, nr. 93).
52. LC 20-4-1830, nr. 32.
53. Zie Geschiedenis 1980:157-164.
54. Zie G.S.: ‘Jan Brugman’, in: LC 11-5-1830, nr. 38.
55. LC 5-2-1833, nr. 11; 19-2-1833, nr. 15; 26-2-1833, nr. 17.
56. W.E. [W. Eekhoff]: ‘Wigle van Aytta van Zwichum en de Romeinsche bedelaar.
Friesch Volksverhaal’, in: LC 10-6-1834, nr. 46. Telting publiceert eerder een
historisch artikel over deze figuur in de krant (LC 23-3-1830, nr. 24 en
30-3-1830, nr. 26).
57. Geschreven door Arent van Halmael jr.: ‘Emilia van Nassau, een verhaal uit de
geschiedenis des Vaderlands’ (in: LC 18-5-1830, nr. 40; 25-5-1830, nr. 42;
1-6-1830, nr. 44; 8-6-1830, nr. 46); en door Wopke Eekhoff, ‘De regtvaardigheid
van Karel den Stouten, Hertog van Bourgondie, graaf van Holland’ (LC
2-9-1834, nr. 70). Ook P. Bosscha schrijft over Emilia van Nassau een kort
verhaal, en wel in de Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren voor
1836, dat de krant een half jaar later overneemt (LC 14-6-1836, nr. 48 en
21-6-1836, nr. 50).
58. Vgl. Breuker (1990:26), die ook de aandacht vestigt op Friese vertalingen van
Horatius (1990:33, noot 62).
59. Zie LC 29-12-1829, nr. 104.
60. Wat de taak van de (Friese) dichter is, verwoordt Eekhoff duidelijk in zijn
necrologie van de dichters Kooiman en Salverda (LC 12-4-1836, nr. 30): het
gevoel speelt in het werk van Salverda een belangrijke rol, maar zijn doel moet
vooral zijn de band van de Friezen onderling te versterken. De dichter veredelt
de smaak, het karakter en de zeden van een volk; hij dient ‘[...] de inwendige
zedelijke kracht en zelfstandigheid zijns volks te bevorderen en te verhoogen:
omdat in derzelver behoud de steun – gelijk in derzelver ondermijning de val van
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het Vaderland is gelegen.’
61. Dat zegt iets maar niet alles over een eventueel tanende Friese gezindheid. In
1852 begint B. zijn recensie van een schoolboek over de Friese geschiedenis (LC
20-6-1852, nr. 52) aldus: ‘Het zal voorzeker elken waren Fries hoogst aangenaam
zijn, dat, terwijl onze zoo oude, zoo schoone moedertaal, meer en meer in hare
waarde erkend wordt, en hare beoefenaars, zelfs in den vreemde, vindt, er ook
mannen aangetroffen worden, die hunne kennis en beste pogingen wijden, om de
geschiedenis van dit, onder alle lotswisselingen, door alle tijden heen, zijn naam
behouden hebbend gewest, aan de lieve jeugd te leeren kennen, waarbij men,
aangaande hetgeen er in vroegere en latere eeuwen, merkwaardigs is voorgevallen, dikwerf nog eene betreurenswaardige onwetendheid ontwaart.’
62. Het eerste feuilleton, met de titel De dochter van den kapitein, beschrijft de
wederwaardigheden van de dochter van een kapitein die samen met zijn stuurman een schip steelt van zijn reder. De reder overlijdt, de zoon van de reder geeft
na twee jaar het zoeken naar het schip en het procederen tegen de verzekeringsmaatschappij op. Niet evenwel zijn vriend, een jurist die zich vastbijt in de zaak
en – het is al duidelijk – alles tenslotte op zijn pootjes terecht laat komen. De
roman biedt veel vertrouwds: een alwetende verteller, humor (de hospita van de
jurist), zwart-wit-karakters, niet te negeren voorgevoelens, personen die niet zijn
wie ze voorgeven te zijn, en vooral veel beantwoorde en onbeantwoorde liefde.
De titels van andere feuilletons spreken voor zich: Door lijden tot verblijden,
Onder de keerkringen, Het donkere huis, De leugen haars levens, De kinderen
van hare Excellentie, De erfgename, De dokter uit Batavia. Het zijn vertaalde
romannetjes, doorgaans van schrijvers van de tweede garnituur (F.C. Philips, B.
Riedel-Ahrens, L. Reiffen, Alexander Römer e.a.). Vgl. Witsen Elias en Piebenga
1952:99-100 en Korevaart 1993:115-116.
63. LC 12-6-1832, nr. 47.
64. Zie ook Korevaart 1997.
65. Zie ook noot 10.
66. Deze meer literaire spreuken heb ik opgenomen, andere niet: zie bijv. ‘Zinspreuken van vermaarde Friezen’ (in: LC 29-6-1847, nr. 52 en 6-7-1847, nr. 54),
een selectie uit de spreuken die de Algemeene Konst- en Letterbode in afleveringen publiceert, verzameld door K.J.R. van Harderwijk. Ook de anonieme ‘Oude
spreuken’ (in: LC 10-1-1832, nr. 3) en ‘Lessen der wijsheid’ (in: LC 6-11-1832,
nr. 89) zijn niet in de bijlage te vinden.
67. In de Leidse index staat genoteerd: V.O. Kup. Dat de kring van literatoren in
Leeuwarden klein is, bevestigt het notulenboek van Constanter. Begin 1830
noemt secretaris A. van Halmael jr. in zijn notulen H. van Overvest Kup
(mededirecteur van een toneelgezelschap) als gast; hij woont regelmatig de
vergaderingen van Constanter bij. Ook Jacob van Leeuwen is lid van dit
gezelschap, die dus vervolgens een gedicht van hun gast in het Mengelwerk
opneemt.
68. De Leidse index noemt hier (en ook bij een gedicht in LC 16-11-1830, nr. 92)
voor de ondertekening B.: Borger; het lijkt er niet op dat dit E.A. Borger is (overleden in 1820; vgl. Borger 1984).
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69. Ook in de Vriesche almanak of Tijdwijzer 1832 verscheen dit gedicht anoniem;
in het exemplaar van de Provinciale Bibliotheek staat de naam van de auteur er
in inkt onder geschreven: Ankringa (zie PBF, sign. A 3249).
70. Dit gedicht zou van Ecco Epkema kunnen zijn: hij schrijft Latijnse èn Nederlandse poëzie, hoewel hij slechts één gedichtenbundel publiceert en altijd ‘in een’
zedigen en godsdienstigen toon gestemd’ schrijft (Van Leeuwen 1853:xvii); hij
overlijdt drie weken later, op 1 februari 1832.
71. Zie Korevaart 1994:177, noot 79.
72. De naam van de auteur wordt voluit genoemd door Eekhoff (1835:[160]) in zijn
boek over Baljée, waarin het gedicht met ondertekening is opgenomen: ‘Holwerd.
M. Martens.’
Geraadpleegde bronnen
Archivalia
-

A.J. Bruinsma, Register op het Mengelwerk der Leeuwarder Couranten
1830-1855. PBF, sign. Hs. 1485.
Leeuwarder Courant 1830-1846. UBL, sign. 1106 A 1-8. Deze banden bevatten
alleen de nummers met het Mengelwerk, met handgeschreven indices door A.
van Halmael jr. voor de jaargangen 1830 tot en met 1835.
Leeuwarder Courant 1830-1848. KBH, sign. C 27 (voor ontbrekende exemplaren
en de jaargangen 1849-1900: PBF, microfilm).
Onuitgegeven stukken van S. Styl, bijeenverzameld benevens de bronnen waaruit
dezelve bekend zijn. PBF, sign. 966 Hs.
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