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Stedsk: In nuver grienmank?

Der binne ferskate ideeën oer it ûntstean fan it Stedsk. De meast gongbere is wol

dat yn de 16de ieu Friezen yn de stêden besochten om Nederlànsk te praten, mar

dat dat net alhiel slagge. Mar neffens Arjen Versloot, dialektoiooch by de Fryske

kademy, sit it oars: it Stedsk is wierskynlik ûntstien trochdat stedsjers yn de 16de

ieu in al besteande Noardhollànske ferkearstaal oernamen.

Twa ferskillende
ferklearrings
De taalman Jan jelles Hof wie
yn it begjin fan de lOste ieu fan
betinken dat it Stedsk ûntstien
wie trochdat de stedsjers harren
al yn de 15de ieu rjochre hiene
nei de taal fan Noard
Hollánske keaplju. Klaas
Fokkema, sels in Ljouwerter,
skreau yn 1937 in proefskrifr
oer it Stedsk. Neffens Fokkema
wie it Stedsk earst yn de 16de
ieu ûnrstien. De stedsjers hiene
besocht om Frysk te praten en
dat wie harren mar op ,e
healwei slagge. Harren foarbyld
hie neffens him net it Noard
hollänsk west, mar it Brabänsk
fan de bestjoersamtners dy't yn
de 16de ieu nei Fryslän karnen.
En dat ir Stedsk en Noard
hollànsk sa opinoar liken, hie in
simpele reden, noch alti ten
neffens Fokkema: beide wiene
ommers ûntstien trochdat
Frysktaligen oerstapt wiene op
in foech N ederlänsk,

Cor van Bree jout yu it resinte
Handbuch des Friesischen noch
in kear de 'algemiene opfetting'
oangeande aard en ûntstean fan
ir Stedsk (s. 130-134). Mei wat
mear nuánses is de teneur
deselde as dy fan Fokkema: "Ir
Stedsk is it risselraar fan in
twadde-taalwinning dy't earne
op ,e healwei ófbrursen is."

(oersetting fan my). Wat it komóf
fan dat healwei neistribbe
Nederlänsk oanbelanget, kiest Van
Bree de midden tusken Fokkema
en Hof: it Noardhollánsk hat in
bydrage levere, mar ek de
opkommende Nederlênske
standerttaaI.

Yn de saneamde

"Ynfonnaasjeboeken"

fan it rjochtsargyf fan

Ljouwert ut de 18de

ieu komme ut en

troch tsjûge

ferklearrings foar yn it

Ljouwerter Stedfrysk.

Hjir in fragmint ut

1736. (Rjochtsargyf

Histoarysk Sintrum

Ljouwert)

Wat binne dêr de arguminten foar?
Wat ûnbewusrer oft jo fan in
taalferskynsel binne, wat makliker
bliuwr ir hingjen as jo in oare taal
besykje te praten. Leare jo in oare
taai, dan sille saken as ûtspraak en
idioom jo ferriede as frjemde. Om't
de ûtspraak, idioom, wurd
folchoarder en de ûnbeklamme
ferlytsings- en tiidwurdsûtgongen
fan it Stedsk sterk op dy fan it

Frysk lykje, is Van Bree syn
konkluzje dat de stedsjers dêrmei
harren Frysk kornöf ferriede.

Oerienkomsten Stedsk en
Frysk minder as tocht
Van Bree wiist op de needsaak om
it Nederlänsk (N.), Frysk (E) en
Stedsk (S.) fan dy tiid mci-inoar te

ferlykjen, mar dat slagget him net
rjocht. En dêr sit him neffens my
de oast. A5wy al dy 'Fryske resten
yn it Stedsk byläns geane, dan
bliuwr ûtgeande fan it Frysk fan de
16de ieu net safoUe oer.
Krektoarsom: as wy tichter by de
16de ieu kornme, nimt ir tal
mienskiplike skaaimerken fan
Stedsk en Hollánsk krekt ta.



DEll

oerbliuwsel fan it 16de-ieuske
Frysk yn it Stedsk wê:ze.

"mingelwurk" (in

Begjin fan "Het

vermaak der slagterij"

samling praatsjes) yn

it Ljouwerter

Stedfrysk en dêrinei it

earste printe

Stedfrysk.

(1768)fanAnne

Jeltema (Ljouwert,

1727-1804):

ieuske Frysk oerurven wêze. En
dus seit ek dy parallel tusken
modern Stedsk en Frysk neat oer it
ûnrstean fan it Stedsk.

Tïidwurdsftarmen: Noardhollánsk,
Stedsk en Frysk hawwe allegear
foarmen as wij benne!binne, wij
gane!geane csjinocr it Nederlánskc

foarmleare
Ferlytsingswurden: Yn it moderne
Frysk en Stedsk hinne de
ferlytsingsûtgongen gelyk: -lee, -je
of -tsje, neffens de einklank fan it
wurd. Mar yn de iere 17de ieu hie
it Frysk eins allinnich -ke as
ferlytsingsûtgong. Ik wyt neat oer
ferlytsing yn it Stedsk yn de 16de
of 17de ieu, mar ien ding is wis: de
tsjintwurdige ferlytsingsûtgongen
yn it Stedsk kinne net üt it 16de-

fan ir Stedsk yn de 16de ieu seit it
ferskynsel dus neat.
r-utjà! ('Stomme Tl: Oan de hàn
fan de äldere Fryske auteurs fait op
te meirsjen dat de ûtfal fan de Ir!
yn it Frysk yn it tiidrek 1725-1775
fait. Dat is fier nei it ferûnderstelde
ûntstean fan it Stedsk en dat
ferskynsel kin dus ek nea in

utspraal:
Ig/ - Ix! en Isk! - IsxI, bgl. yn goed
en skip: Ut 19de-ieusk materiaal
docht bliken dat sawol yn it Frysk
as yn it Stedsk de ürspraak mei lxi
en IsxI hiel gewoan wie. Tagelyk
komt yn it Noardhollànsk krekr
wet Isk! foar. Hoe't it yn de 16de
ieu yn it Hollänsk, Frysk of Sredsk
wie, wyt ik net, mar wis is dat de
dudlike tsjinstelling N. Ix! en Isx!
- F. & S. Igl en Isk! net älder is as
in jier as tachtich. Oer it komaf

Ik jou in tal foarbylden:

SLA G T ItR IJ..

VEt![, GEA.GTB: ZWAGER.!

J OllW Bdefvan de zeul'el1tlende vun disf~ masn~
llebiJe jinll116 ~chillpel'$ al an my bcll:dt, Ik heb
hem ool'Hout leezeJl, dar 11l1en Wier 1,y !Va!}r;
en as wy ion mielling wèl1egdpn, zeliidne.rop
lilt IUlInme. JQU wudeaf:Pd ds weide, [uJe~
't r!R:Ffe'lep.rd IJebf)ft. teug,;n de aru<Jtn:menfie
Wmter, met de Slagter'ij: fJ>tUl.t het lamt J;m
VfJ4r ,jcho(Jlt on« lu);/agezin niet !1ge! gl'uct l8.

dat 'er !ie};weleetersgenoeg hintte ommen.van
del KoeijevfeifJ, mèl;eenhali'e Barg uit 'I I;oet
te verkorifemeeren; en, <t8wij dat rlitte Veilt om
gaan };onnó/l• dan -wur:ien j_ (giS dat appell {/QB
k()()P'HPif,;" 't'Cl!li bllolenflaure, maar Mnwultten
wij ft "Pl"'n ~r;ren. 1!rtlt!;,l! ui! it So//'iiJ baale•
eel' dat de mtllcJ;ell op hUiamme:rl. " ;

ik UlIIt hetenlle, dat jocuw TtrÏSz_tafie 7J'ij
fchîklik is VMren nije Zwager; enliekwe11là.t
ze my niet an, Ik heb )'16 vannen Soldaat, die
bi",· te Liellwal',j"" in Gar..efoen , en hij onzes
int ~eliel" lt., (L}' het nou it Pashod al>, zeggen
boord: .L1'ukmim/u:f{. 't niet""iene •dan hetmen.
der ljieTHi&J"8 'Van. En darom wade hy de horrel
nooit iune bafe hefwe , as IIY ris in dikkop haal
de, ma~ droe;, hem "lt.iet 1Ioot. dat elk en ien
it zien kon. I n dat zelde heg.riep bijl ook. '
zoo veer ast de Slaglery an;;aat. Dar 1'y, mtItjc,
we~le. dat ons Heit 'er "feutvan hielde., vall zei..,
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Plakken en luiten mei in 'Stedfryske' streektaal, De
i tiid fan it üntstean fan de streektaal is oanjûn, mar
i kinyn de meestegefallen net mearas ln rûzing wêze.

literatuer:
Cor van Bree: "Sradtfriesisch' und
andere nicht-friesische Dialekte der
Provinz Fryslán. Yn: H.H. Munske
e.o.: Handbuch desFriesischen, Max
Niemeyer Verlag, Tübingen, 2001, s.
129-138.

plattelän nei de stêden ta en
skeakelje oer op it Stedsk. Dat si!
foar in ferfrysking fan it Stedsk
soarge hawwe. Tagelyk stiet it Stedsk
ek bleat oan ynlloed fan it nije
Srandermederlênsk. Fan beide
ûotjouwings haw ik foarbylden jûn.
Yn de 20de ieu ferliest it Stedsk syo
status. In soad sprekkers f.m it
Stedsk binne ttijetalich en kinne ek
Frysk. De skaaimerken dy't net yn it
Nederlänskof Frysk foarkomme,
hawwe it dêrom dreech en dus
wurdt it Stedsk yn de 20ste en 21ste
ieu langer wat mear echt in mingtaal
fan modern Frysk en modern
Nederlänsk, Mar sa is it perfoarsr
net begûo!

16/17e

ferskilt. Reitze Jonkman hat earder
alris ütholden dat dêrmei it Stedsk
berne waard as aparte streekraal-yn.
Fryslin! Benammen yu de rin fan de
19de ieu komme party lju fan it
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Yn 18de ieu ûntstean fan
Stedsk fan no
Hoe is it dan al gien? Yn de 16de
ieu hawwe de stedsjers in al
besteande ferkearstaal, nammentlik
dy fan Noard-Hollàn mei stêden as
Inkhuzen en Amsterdam, oanleard.
Dat gong net bryk of heal, mar
gewoan kaap. It Stedsk ûotstie dus
net, mar wie der al as Hollánske
ferkearstaal. Stadichoan waard dy
taal ek memmetaal foar de stedsjers.
Dêr't dy ferkearsraal fanaasje tastie,
si!le de stedsjers harren yn guon
gefallen holden hawwe oan de
farianr dy't ticht by harren eigen
Frysk lei. Tagelyk waarden de
grouwélichste Hollánske
dialektismen mijd. Yn de rin fan de
lSde ieu is it Stedsk noch altiten net
botte ferskillend fan de Hollänske
ferkearstaal, mar is der wylst ek in
begjin fan Standermederlänsk
ûntstien. En de stedsjers fernimme
wol dat harren eigen taal wat foarm
en status oangiet dêr düdlik fan

Plakken en kriten mei

Stedfryske streektaal

Mar yn it Hollênsk fan de 16de en
17de ieu - en noch altiten yn it
Wieringsk en Tekselsk - hiene
sokke wurden ek de u- en y-lûden
fan it moderne Stedsk,

BoALSERT

-bear, ober
b".nI
baas

"""babbelegQect\ies

UOlIWll<T

-baar, ober, 5uft -ber; -baar
baard.be'.Im. s. de & ui bard; baard
b<la.s, s, de baus: baas
blUlt, s. de baal: ÓIKlI

babbelegoeclJjes, 5.plur. babbelegûcJrjes;
/;abhell'gui~

~._---

Yn it dialekt fan Marken of Petten
is it net ears! Ut soarte binne der
tsjimwurdich wol ferskillen. Sa
wurdt yn it moderne Ljouwertersk
aj'6f', twee 'twa' en baard 'burd'
sein. Mar yn it àldere Stedsk, en yn
de dialekten fan guon fan de lytse
stêden, is it of, twie, beard. En dat
binne no krekt wer de Noard
hollànske foarrnen. Yn it Noard
hollánsk binne ek wol dingen
feroare. Sa is it yn de measte
Hollànske dialekten tsjintwurdich
huis en ais (S. hili, ys 'hûs, iis').

Oerienkomsten Stedsk en
Noardhoüànsk
Yn hokker opsichten liket it Stedsk
dan sa bot op it Noardhollànsk? Ik
neam in tal opfallende Stedske
klankfoarmen, dy't net ut it Frysk
of it moderne Nederlánsk komme
kinne:

c 'b 'bû i: kseun soan , utter uter , J""r
'foarke', speule 'spylje', taan 'tean',
skear 'skjirre'

Dy foarbylden litte sjen dat de
anno 2000 obstrewearre oerien
komsten tueken it Frysk en Stedsk
yn in hiel soadgefallen dus neat
oer it ûntstean fan it Stedsk sizze.
Hja sizze al wat oer de lettere
relaasjes tusken Stedsk en Frysk,
mar dat is in oar ferhaal.

Fragrnint ut: Pieter Duijff, Wurd1isten fan 'e Fryskestedsdiolekten, Ljouwert, 1998: in oersjoch fan wurden yn in stikmannich Stedfryske farianten. Te sjen is dat it

wij zijn, wij gaan. Foar Fokkema
c.s. in oanwizing fan Frysk
substraat yn Noard-Hollän en de
Fryske stêden. Mar ut
bestudearring fan Fryske teksten ut
de 16de en iere 17de ieu docht
bliken dat it Frysk yn dy tiid wy
sintt), wy gae hie. De foarmen sa't
wy dy no kenne, komme yn de rin
fan de 17de ieu earst op. Moolk
binne se troch Hollànske ynlloed
of yn 'e mande mei it Hollànsk en
Stedsk ûntstien. Mar Frysk
substraat yn de stêden en Noard
Hollàn kin it net wêze, want foar
de 17de ieu bestiene binne en
geane hielendal net yn it Frysk.

wurd roer buro yn de meeste Stedfryske farianten yn de 20ste ieu noch oerlevere is as beard, dat tichter by de Noardhollänske fariant stiet as baard.


