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It Sealterlân (yn it Dútsk Saterland) is in fan âlds troch fean ynsletten sângebiet fan 149 km2 

yn Niedersachsen, net fier oer de grins fan 'e provinsje Grinslân. Ferspraat oer in hânfol 
doarpen wenje der noch gjin 10.000 minsken. Oannommen wurdt dat om 1200 hinne kust-
bewenners út Eastfryslân, opjage troch stoarmfloeden, har dêr nei wenjen set ha en de 
Westfaalske befolking it Eastfrysk optwongen ha. Fanwege de relatyf isolearre lizzing koe it 
Eastfrysk him yn dy oarde. yn tsjinstelling ta de rest fan Eastfryslân, oant hjoeddedei ta hant-
havenje. Yn 'e fyftiger jierren waard troch de helte fan 'e befolking noch Frysk praat. No binne 
der noch altyd sa'n 1600 Fryskpraters. 

Dy no fan Heech- en Leechdútsk bedrige Friezesoart hat oars nea te kleien hân oer belang
stelling. Al fan it begjin fan "e 19de ieu ôf hâlde witteiiskippers har dwaande mei it Sealtersk 
(bgl. Hettema & Posthumus, Minsen, Bröring, Siebs, Matuszak, M.C. Fort). Fan 1960 ôf set 
de Westerlauwerske Fries P. Kramer him yn foar it behâld fan it Sealtersk. Dat docht er troch 
it útjaan fan it tydskrift Seelter Trjoue, it meitsjen fan blomlêzingen, oersettingen ensfh. Syn 
grutste fertsjinste leit lykwols yn syn leksikografysk wurk. Yn 1961 ferskynde by de Fryske 
Akademy syn trijetalich Seelter Woudebouk, dêr't ek in koarte spraakkeunst fan it Sealtersk 
yn opnommen is. It giet hjir inkeld om in list mei Sealter wurden, folge troch harren Heech-
dútske en Westerlauwersk Fryske wjergaders. 

Nei tweintich jier foarwurk ferskynt no yn eigen behear it earste diel fan Kramer syn lek-
sikografyske beskriuwing fan it Sealtersk, Naï Seelter Woudebouk 1, A-E. It boek bestiet út 460 
siden wurdboektekst. Foaryn steane in lûd- en staveringsoersjoch, in koarte spraakkeunst en 
in boarne- en literatuerlist. Fierders jout Kramer twaris in koart foaropwurd. De ferantwurding 
dêryn is de summiere kant neist en hie wat de argumintaasje oanbelanget, wolris wat konsis-
tinter fan opbou wêze kind. Better út 'e fuotten kin men mei it oersichtlike skema dêr de opbou 
fan in wurdboekartikel yn út 'e doeken dien wurdt. 

Yn it foaropwurd kin men ûnder oaren léze dat Kramer systematysk alle yn it Sealtersk 
printe en skreaune stikken sammele hat. Boppedat garre er mear as 170 oeren lûdbânmateriaal 
op, it meast troch himsels opnommen. Allinne it útskriuwen fan dat materiaal al moat in hûdfol 
wurk west hawwe, dat men kin oars net as bewûndering foar Kramer hawwe. Dêr komt noch 
ferwûndering by as men betinkt dat it hjir suver om júnswurk giet, of hobby sa't men wol, 
omdat de man beropsmjittich gjin taalkundige is. 

Kramer hat keazen foar it alfabetyske wurdboek en pleatst him dêrmei yn de tradysje fan 'e 
grutte wittenskiplike perioadewurdboeken (bgl. Woordenboek der Nederlandsche Taal, Mid-
delnederlandsch Woordenboek, Wurdboek fan 'e Fryske Taal, Deutsches Wörterbuch von J. 
und W. Grimm, The Oxford Englisch Dictionary). Yn prinsipe binne alle foarmen út it brûkte 
boarnemateriaal yn sa'n wurdboek ferantwurde. Kramer syn materiaal bestiet út boarnen dy't 
fan 1794 ôf te datearjen binne. Dêrnjonken hat er noch twa wurden helle út in oarkonde fan 
1415. De lemmata wurde presintearre yn de foarm fan it net-bûgde grûnwurd. Hja wurde jûn 
yn in normalisearre foarm, ml. dy fan it doarp Roomelse. As fan it grûnwurd allinne in bûgde 
foarm yn it materiaal foarkomt, wurdt in rekonstruksje fan it grûnwurd jûn. Dat wurdt kreas 
oanjûn en ferantwurde mei in asteriks. Fierdere oantsjuttingen dy't Kramer in grûnwurd 
meijaan kin, slagge op de gebrûkssfear fan in wurd. Hja steane foar: seldsum, ferâldere, Onbe
kend (by ôffreegjen fan in konstruearre wurd), net-Sealtersk (grappich oanjûn mei S) en berne-
taal. 

Staveringsfarianten komme net foar as lemma mei in ferwizing nei it haadlemma. mar wurde 
troch it jaan fan belisplakken direkt ferantwurde ûnder it normalisearre lemma yn de kop fan 
it wurdboekartikel. De brûker fan it wurdboek sil, as er in ôfwikende foarm yn in Sealter tekst 
tsjinkomt, yn dat gefal faaks earst te riede moatte by it lûd- en staveringsoersjoch. 

Folie spitiger noch is dat útspraakfarianten net foarkomme as lemma mei in ferwizing nei 
it haadlemma. Allinne de útspraak fan de normalisearre foarm wurdt yn fonetysk skrift oanjûn. 
De farianten wurde yn de sitaten jûn yn de stavering dêr't se yn oantroffen binne, eventueel 
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sadanich mei diakrityske tekens oanpast dat de útspraak te efterheljen is. By de boarnefermel-
ding wurdt dan it dialekt oanjûn. Kramer giet der fan út dat de brûker frij maklik mei help fan 
it lûd- en staveringsoersjoch de útspraak út 'e skriuwwize destillearje kin. Faaks hie it 
oersichtliker west om ynstee fan de staveringsfarianten de útspraakfarianten yn fonetysk skrift 
yn 'e kop te jaan. De staveringsfarianten hiene dan wol yn de sitaten dy't as foarbyldsin fun-
gearje, oan bod komme kinnen. 

Nei it normalisearre lemma, eventueel foarsjoen fan in oantsjutting fan 'e gebrûkssfear, komt 
earst de bûging. By haadw urden wurdt allinne it meartal jûn, by tiidwurden de 3de persoan(en) 
notiid, de 3de persoan(en) doetiid en it ôfslutend mulwurd, by eigenskipswurden de 1ste 
namfal manlik. Nei de bûging folget de wurdsoarte en de útspraak yn fonetysk skrift. 

Dan wurdt yn it Dútsk, Westerlauwersk Frysk en Ingelsk en sa nedich (dat leit Kramer net 
út) yn in fjirde taal (b.g. Nederlânsk of Latyn) de wjergader jûn of eventueel in omskriuwing. 
Dy pretindearret by in wurd mei mear as ien betsjutting alle betsjuttingsskiften te bekoepeljen. 
De artikels dy't ik dêr op neigien ha, foldogge yn alle gefallen. Wat de besifering fan skiften 
oanbelanget, ha ik my fernuvere oer de systematyk. Nei de mear algemiene betsjutting yn 'e 
kop fan it artikel folgje, wat Kramer neamt, de ûnderbetsjuttingen. Dy nûmeret er trochstrings 
mei 2 en folgjende. Ik gean der dan mar fan út dat de oerkoepeljende betsjutting in 1 foar set 
wurde moat. Dy wurkwize wurdt nearne ferantwurde. Dêrnjonken komme ek artikels foar 
wêrby't nei de oerkoepeljende betsjutting de rige ûnderbetsjuttingen begjint mei nûmer 1. De 
djippere sin fan dy ûnderbetsjuttingen begjint mei nûmer 1. De djippere sin fan dizze siferboel 
bliuwt foar my in godsspraak. 

Nest de oardering neffens betsjutting komt ek dy neffens syntaksis, of beide foar. Dat 
tsjinnet yn guon gefallen de oersichtlikens en yn it gefal fan funksjewurden liket my sa'n 
yndieling needsaaklik ta. 

De foarbyldsinnen dy't út it boarnemateriaal helle binne, wurde yn de normalisearre 
stavering presintearre, mei útsûndering fan it oanbelangjende stekwurd, dan yn 'e foarm jûn 
wurdt sa't it oantroffen is. Dit komt jin ynearsten oan as in wat betiizjende wurkwize en is nei 
myn smaak filologysk net alhiel te ferantwurdzjen. Fierders bin ik by de foarbyldsinnen 
stroffele oer it folgjende. Om romte út te sparjen wurdt in foarbyldsin dy't alris earder yn it 
alfabet brûkt is, trochstrings net wer opnommen. Kramer folstiet dan leaver mei in ferwizing 
nei in earder artikel en skipet de brûker op mei ûnnedich en ûnpraktysk blêdzjen. 

Nei de foarbyldsinnen, dy't rillegoed oer it beskreaune tiidrek ferspraat binne, folgje de 
ferwizingen nei synonimen, nei artikels mei mear foarbyldsinnen of nei tekeningen fan meast 
âlde gebrûken, foarwerpen, ensfh. Fierders binne yn de wurdboektekst yn in kaderke 
tekstblokken mei ensyklopedyske ynformaasje en literatueropjeften befrissele. Tekeningen en 
ensyklopedyske gegevens jouwe it wurdboek in mearwearde, net allinne foar de opsiker fan 
in betsjutting mar ek foar de kultuerhistoarysk ynteressearre lezer. 

Dêrnei komt noch in rige gearsettingen en in koarte opjefte fan Aldfryske wjergaders en 
etymologyske besibbe wurden, foarsafier't se yn de etymologyske wurdboeken fan de 
(West)germaanske talen steane. As wat ekstra's oan 'e ein jout Kramer by de mear frekwinte 
wurden it frekwinsjetal. Dat koe er ôfliede út it tal kaartsjes yn it trochsneedapparaat op guon 
Sealter teksten, dat makke is op it Frysk Ynstitút yn Grins. 

As léste wol ik noch in wurdmannich oer de uterlike foarm fan it boek kwyt. It is te krijen 
yn in moai hurd kaft mei in goudopdruk of in slop omslach. By it ynbinen is spitigernôch gjin 
rekken halden mei de middenmarzje. It A-4 formaat is foar in boek wat oan 'e grutte kant. De 
frij tinne letter fan in matriksprinter jout in grimelich effekt. 

De inkelde punten fan krityk skaaie winliken mear de estetysk-redaksjonele kant út as de 
wittenskiplike. Al mei al hawwe wy hjir te krijen mei in rynsk dokumintearre beskriuwing fan 
it Sealtersk. Dy dokumintaasje is nedich foar't it te let is om him te meitsjen. Dêrfoar allinne 
al fertsjinnet Kramer de heechste wittenskiplike lof. 

Frits van der Kuip (Fryske Akademy, Ljouwert) 

103 

wumkes.nl

sadanich mei diakrityske tekens oanpast dat de ûtspraak te efterheljen is. By de boarnefermel
ding wurdt dan it dialekt oanjûn. Kramer giet der fan ût dat de brûker frij maklik mei help fan
it lûd- en staveringsoersjoch de ûtspraak ût 'e skriuwwize destillearje kin. Faaks hie it
oersichtliker west om ynstee fan de staveringsfarianten de ûtspraakfarianten yn fonetysk skrift
yn 'e kop te jaan. De staveringsfarianten hiene dan wol yn de sitaten dy't as foarbyldsin fun
gearje, oan bod komme kinnen.

Nei it normalisearre lemma, eventueel foarsjoen fan in oantsjutting fan' e gebrûkssfear, komt
earst de bûging. By haadwurden wurdt allinne it meartal jûn, by tiidwurden de 3de persoan(en)
notiid, de 3de persoan(en) doetiid en it ófslutend mulwurd, by eigenskipswurden de Iste
namfal manlik. Nei de bûging folget de wurdsoarte en de ûtspraak yn fonetysk skrift.

Dan wurdt yn it Dûtsk, Westerlauwersk Frysk en Ingelsk en sa nedich (dat leit Kramer net
ût) yn in fjirde taal (b.g. Nederliinsk of Latyn) de wjergader jûn of eventueel in omskriuwing.
Dy pretindearret by in wurd mei mear as ien betsjutting alle betsjuttingsskiften te bekoepeljen.
De artikels dy't ik dêr op neigien ha, foldogge yn alle gefallen. Wat de besifering fan skiften
oanbelanget, ha ik my fernuvere oer de systematyk. Nei de mear algemiene betsjutting yn 'e
kop fan it artikel folgje, wat Kramer neamt, de ûnderbetsjuttingen. Dy nûmeret er trochstrings
mei 2 en folgjende. Ik gean der dan mar fan ût dat de oerkoepeljende betsjutting in I foar set
wurde moat. Dy wurkwize wurdt nearne ferantwurde. Dêrnjonken komme ek artikels foar
wêrby't nei de oerkoepeljende betsjutting de rige ûnderbetsjuttingen begjint mei nûmer I. De
djippere sin fan dy ûnderbetsjuttingen begjint mei nûmer I. De djippere sin fan dizze siferboel
bliuwt foar my in godsspraak.

Nêst de oardering neffens betsjutting komt ek dy neffens syntaksis, of beide foar. Dat
tsjinnet yn guon gefallen de oersichtlikens en yn it gefal fan funksjewurden liket my sa'n
yndieling needsaaklik ta.

De foarbyldsinnen dy't ût it boarnemateriaal helle binne, wurde yn de normalisearre
stavering presintearre, mei ûtsûndering fan it oanbelangjende stekwurd, dan yn 'e foarm jûn
wurdt sa't it oantroffen is. Dit komt jin ynearsten oan as in wat betiizjende wurkwize en is nei
myn smaak filologysk net alhiel te ferantwurdzjen. Fierders bin ik by de foarbyldsinnen
stroffele oer it folgjende. Om romte ût te sparjen wurdt in foarbyldsin dy't alris earder yn it
alfabet brûkt is, trochstrings net wer opnommen. Kramer folstiet dan leaver mei in ferwizing
nei in earder artikel en skipet de brûker op mei ûnnedich en ûnpraktysk bJêdzjen.

Nei de foarbyldsinnen, dy't rillegoed oer it beskreaune tiidrek ferspraat binne, folgje de
ferwizingen nei synonimen, nei artikels mei mear foarbyldsinnen of nei tekeningen fan meast
iilde gebrûken, foarwerpen, ensfh. Fierders binne yn de wurdboektekst yn in kaderke
tekstblokken mei ensyklopedyske ynformaasje en literatueropjeften befrissele. Tekeningen en
ensyklopedyske gegevens jouwe it wurdboek in mearwearde, net allinne foar de opsiker fan
in betsjutting mar ek foar de kultuerhistoarysk ynteressearre lêzer.

Dêrnei komt noch in rige gearsettingen en in koarte opjefte fan Aldfryske wjergaders en
etymologyske besibbe wurden, foarsafier't se yn de etymologyske wurdboeken fan de
(West)germaanske talen steane. As wat ekstra's oan 'e einjout Kramer by de mear frekwinte
wurden it frekwinsjetal. Dat koe er ófliede ût it tal kaartsjes yn it trochsneedapparaat op guon
Sealter teksten, dat makke is op it Frysk Ynstitût yn Grins.

As lêste wol ik noch in wurdmannich oer de uterlike foarm fan it boek kwyt. lt is te krijen
yn in moai hurd kaft mei in goudopdruk of in slop omslach. By it ynbinen is spitigernóch gjin
rekken hiilden mei de middenmarzje. lt AA formaat is foar in boek wat oan 'e grutte kant. De
frij tinne letter fan in matriksprinter jout in grimelich effekt.

De inkelde punten fan krityk skaaie winliken mear de estetysk-redaksjonele kant ût as de
wittenskiplike. AI mei al hawwe wy hjir te krijen mei in rynsk dokumintearre beskriuwing fan
it Sealtersk. Dy dokumintaasje is nedich foar't it te let is om him te meitsjen. Dêrfoar allinne
al fertsjinnet Kramer de heechste wittenskipJike lof.

Frits van der Kuip (Fryske Akademy, Ljouwert)

103


