
B ESP R E K

Wurdlist foar it offisjele ferkear I, 6tjtm troch it
Taalburo fan le Fryske AkadeJIY.. Ljouwert (1986)" Prlis:
f7,50 ..

Jo en ik sille it net alle dagen feminme, mar it skynt dat it Frysk yn
'e amtnerij wol mear brOkt wurdt as west hat.. Dat rroat daD dien wurde
troch minsken d~r't men net fan oanninme mei dat se alle dagen mei dat
Frysk anpiele of dat se allegearre in MJ-h-diplana ha .. On sokken in
stik ark yn hannen te j aan, is boppenearrrle wurdlist tItkarmen mei faktaal
op it rr@d fan it offisjele ferkear .. It is it doel dat mei help fan it
ienfaldich tItfierde boekje fan in geed 50 siden in amtner op grOn fan
in Ibllansk wurd in gaadlike Fryske wjergader fine kin.

Der sce tsj in sa' n opset ynbrocht wurde kinne dat it tige nuver is
an de stipejouwing fia in eare taal te dwaan, rnmers de brOker kin
allinnich tagong ta in geed Frysk wurd krije fia it Hollanske ek.wivalint.
Gp himsels kin ik my sa' n beswier wol yntinke, mar ik leau dat in list
mei Nederlanske yngongen al de meast praktyske wei is. De minsken dy't
it ark brOke rroatte, bime no ienris allegearre twatalich, sterker nJeh,
it wurk dat se der mei dwaan moatte, sille se alrneast al earder dien ha
yn it Hollansk, de hiele wurkanjouwing is Hbllansk, en dan sitte de
HoJ.J.anske frazen j in an sa mar te sizzen al fear yn 'e kop. Hoe faak
kant it net fear dat Fryskskriuwers it oersetwurdboek Ibllansk-Frysk
ynsjogge an it ris op syn moaifrysk sizze te kinnen? It grutste rnanko
fan 'e l~te ferzje d~an (fan 1985) is nei myn betinken dan ek dat
der temin ferskaat can aardich Frysk jOn wurdt..

It foarwurd giet op dy prinsipHlle kwestje ears net yn en lit it by:
aDizze "Wurdlist fear it offisjeel ferkear" [it is te boopjen dat it
taalburo mei syn wurden wat minder rO.ch anspringt as mei syn eigen
titels, s.d.. ] is bedoe1d as help foar minsken dy't yn it offisjeel
ferkear it Frysk brOke wolle en der mei it wurdboek net rjocht tltkcmne.
Neist wurden ely't net yn it Frysk Wurdboek 1984 [dat s11 1985 ~e
rroatte, it jier fan titjefte fan it nederlansk-fryske part, it is te
hoopj en dat it taalburo mei syn wurden wat minder rOch anspringt as mei
syn j iertallen, s .. d .. ] steane, bime ek faakbrOkte f~te titdrukkings op
ncmnen an't dy by it oersetten faak swierrichheden jouwe"" It kin can
rnyn ynterpretaasj efermogen lizze, mar ik kin hj ir net oars tIt l~e as dat
de keaper foar syn trije ryksdaalders wurden en titdrukkings weran krijt
ely' t er noch net yn syn wurdboek stean hie.

En dat liket dochs wol wat femeukeratyL Ik haw in tafallige side
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(nr. 26) oer op neisjoen, en fan 'e 24 lerrma' s kirme jo 13 streekrjocht
yn it wur~k weranfine. OOroerhirme karme noch twa dy't net in eigen
yngong yn it wurdboek bawwe, mar dy' t d~r wol sOnder problemen tIt des
tillearre 'Wllt"de kirme. Sa joot it wurdboek kortparkeren net, mar ko;tPar
keerder - '~oartparkearder I stiet der wol yn, en fit kudde - I keppel' rroat
dochs ek "",ol de gearstalling I keppeldier' te heljen W@Ze. Fansels, de
"'Wurdlist1't jout wolris wat mear (sa hat it wurdboek by knelptmt gjin
otdrukking mei 'oast·) en ienkear ris hiel wat cars (fear kunsblezel
wol de "VilUIdlist" ynstee fan 'keunsttrie(d) , 'keunstrizel i ha),. mar
fakernOch "Wl.lrdt itselde jOn as yn it wurdboek, en hie yn 'e care gefallen
de taalbrOker him mei it wurdboek ek noch skoan r~e kind. Mei dizze
krityk wo1 ik oars net sizze dat it net in goOO ding ~e sce dat de
offisjele ferkearichheden fit it wurdboek net in plakje fine rrochten yn
dizze "WuJedlist11, krekt oarsan, alles stiet no moa.i byelkoar, mar it
liket my al sa ta dat it foarwurd in ferkearde foarstelling fan saken
jout..

Yn it fierdere fan dit besprek woe ik yngean op 'e kwaliteit fan
'e oersettings en op 'e kwestj e hokker wurden oft yn it boekj e in plak
krige ha. It is sa wol te sjen dat it m~ fan it offisje1e ferkear in
wide anfierning krige hat. Dat IDaatregel en rnalafide ~r yn thtLs hearre,
wol my fuortendaliks wol oan, en luncbpakket falt roiskien yn in tiid
fan min fergoede tsj instreizen ek noch wol te ferdigenj en, mar wat
hawwe bygelyks in uitgetreden trap, aangeschreven cirkel of sels lexi
oa:netrie ( !) mei amtnerstaal te krijen?

De logika fan op:ll.mmen is ek wolris net hielendal dtldlik, en dan
doel ik foaral op 'e semantysk trochsichtige gearstallings. Mei it doel
en it publyk fan it boekje fear eagen hie it neffens my it ferstannichste
west en lit dy dingen mar hielendal wei (sjoch ek myn riddenearring
hj irboppe by kuddedier), want no steane registratiekosten, registratie
mmner en registratierecht der wol by en bygelyks registratiebureau,
registratieleges, registratierroeilijkheid, registratieproblean, ~
stratiearobtenaar, registratietypnachine en registratieoudehoer net.
Trouwens, at we it dochs oer effisjinsje ha, at jo aanhouden oersette
mei 'oanhalde', ~an nimne jo dan ff=ste ferbinings~i as een agenda
p..mt aanbouden, een kavel aanhouden en personeel aanhouden mei hieltyd
'oa.nhalde' yn 'e oersetting d~jonkenyn U e goedichheid noch op?

Wat ek moai is, is in wurd as rijksaccam.tantdienst (rioolwater
zuiveringsinstallat1e krekt derbof:pe 1s inselde noch langer foarbyld).
Wfkan wurdt saun folslein trochs1cht1ch wurd mei in folslein trochsich
tige oersetting as 'ryksakkountanttsj inst' eins op:laaIll? Ik kin mar ien
reden betinke, en dat is an twa yngongen route tIt te sparj en, want noch
rijk noch aCCOillltant noch dienst binne cpnaam, en dat binne allegearre
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stik fear stik ek noch wol amtlike wurden! At jo daD dochs can 'e gong
binne, meitsje der dan rijksaccountantsdienstragx:>rtevaluatie fan, want
rag?Ort en evaluatie hawwe ek gj in yngong krige.. "Mar dy wurden steane
allegearre kreas yn it Frysk 'Wurdboek (1985 ) 11'1, sille de gearstalders
fan 'e "'Wurdlist 1'1 roppe.. "Mar d~r steane rijksaCCOlmtant, accountants
dienst, dienstrapport en rapportevaluatie ek net ynll'1, bring ik d~ dan
wer tsj in yn..

Dan wat oer de Fryske oersettings fan 'e Hollanske lemna' s, oftewol
hoe rO.ch giet it Taalburo mei syn wurden cm? Ik jouw yn 't foar fuor
tendaliks ta dat ik ek lang net altiten wat betters witte soe, mar
dochs mei leau 'k wol sem wurde dat de "'Wurdlist 1'1 noch net ceral de
ideale oersetting fOn hat .. Noch it rninst slim is dat by dy oersettings
dy't sanantysk wol korrekt binne, mar ~'t dochs in part fan 'e krQdi
gens fan 'e Hollanske titdrukking ferlem gong is.. At jo dus leeuwe(aanl
deel (dat tusken heakjes ek wer kreas Yn it wurdboek stiet) oersette
mei 'fierwei it grotste part' dan giet der dochs wat fan 'e rook en 'e
smaak ferlern..

Wat sl1nmer is, en neffens myn yndruk ek faker fearkant, binne
oersettings dy't minder spesifyk binne as it hollanske wurd.. sa hoecht
'Offalferwurking' bygelyks net altyd op eatp?Stering tit te draaien.. Of

nim ris in typysk offisjeel ferkearswurd as driestuiversranan, dat
geeffolksfrysk oerset wurdt mei 'flutranan', mar dat dochs net hielendal
itselde is .. Fansels, it is te ferdigenjen dat eltse driestuiversranan
in flutrcman is, mar oarsan? De Fryske literatuer tilt nei myn cardiel
op fan 'e flutranans, wylst jo de driestuiversranans der roei in larrpke
sykj e moatte..

Sokke gefallen binne ferfelend, want de brtlker dy,t de "Wurdlistl'l
net hiel kritysk hantearret, kin mei help derfan dingen opskriuwe dy't
er hlelendal net bedoeld hat" Dat kin ek by dy oersettings d~r't de
"Wurdlist 1'1 darwel de planke krekt even roisroait. sa is neffens my de
door ens aangehangen gedachte net hielendal itselde as 'it idee ~'t
wy fan tltgeane', andat fear myn gefoel by de Hollanske formulearring de
uterder it ek wier lens ~e moat roei syn gedachte, wylst dat yn de
Fryske formulearring roei it idee net perfoarst hoecht..

Mei de oanb::>lden noarm, loswel te anskriuwen as goedfrysk mar
fleksibel, hie 'k net de aldermeaste muoite, al kaam it inkeldris foar
dat der fear itselde j lid in justjes gevere, of ek Fryskere foarrn jOn
wurde kind hie .. ~an bygelyks yngtee fan reinigingsmiddel - 'reini
gingsmiddel' net 'skj im1ak(kers }roiddel', of noch better: 'skj innakkers
good'? Yn it Frysk ha jo armers ek 'Ofwaskersguod', 'wriuwersguod' en
'droechskj irdersguod' ..

Nei myn betinken is de WWurdlist" dus noch net perfekt .. No is dy

106



hege steat: Illinsklikerwiis miskien ek nea te berikken. M3.r besykj en is
it neiste rjocht, en it ferbetterjen fan wurdboeken en wurdlisten sce
idealiter in pennanint trochgeand proses ~e moatte. By de "Wurdlist"
ha se dat sels, Ofgeand op it foarwurd, ek wol sa yn 'e holle, en d~

wurdt can 'e brOkers sels frege an oantek.enings te meitsjen en de fol
kwattele eksllrplaren wer by it Taalburo yn te leverjen; d~mei kin de
iverige oantek.ender wer in. skj in boek.j e meikrij e. It is te hoopjen dat
it yndied sa wurket, mar it systeem docht wol bot in berop op it gefoel
foar langet~angenby de minsken: in list mei oanfollings en fer
betterings yn 'e rnarzje is no ienris mear wurdich as ien sUnder.

Dat bringt my noch by in steurend fersan fan it boekje: it is
folslein 'Ondtldlik wa' t de eventueel teloarstelde brOker him lulk op
rneitsje kin. De titelside jout ~oer gjin inkelde oaI'Mizing.. Der is al
in Rienk. de Haan dy't it foarwurd Ondertek.enet, mar hy docht dat "foar
it Taalburo fan de Fryske Akademy", dat der skine mear Iju mei anneks te
~en. Eefkes earder is yndied praat fan in "karkcmnisje fan it Taalbu
ro·, mar wa't dat binne, wurde wy net gewaar. Benaud an op 'e kop te
krij en? Of falske beskiedenens?

Wy sille it mar op it I~te halde, en~an ek net? Want der steane
by it seksje goede en aardige fynsten yn it boekje, ~'t by opfalt dat
yn dy gefallen dat de "Wurdlist" wat Of doart te wiken fan 'e Hall.anske
formulearr ing it Frysk meastentiids wol sa ge.woan bylket as de st~
taal yn it fearbyId. FoarbyIden yn it sjenre binne bygelyks 'net botte
praatsk' fear onnededeelzaam, 'riarpIicht' fear aanlijngebod en lbetelle
ferIof' fear verlof met beboud van loon. Dat it spitigernOch ek wolris
krek.t de care kant otgiet, bewiist bygelyks eerherstel, d~'t it F'rysk
sa 't liket neat betters hat as 'rehabilitaasje'. wat fierders oer de
hiele Iiny wurdearre wurde rroat, is, dat de gearstallers writen dien ha
an mei alternative oersettings fear it Ijocht te kannen. sa i~ der
tan1nsten nochris wat te kiezen, jo kirme jo wurdkar ris fariearje of
gaadliker by de antekst oanpasse.

In geed en linich brOken fan it Frysk, d~ kin ek in net-amtner
dizze "Wurdlist ll grif wol an wurdearje. Sterker mch, an my mei er
meidraaie Yn •e rees an •e Obe Postmapriis.

Siebren Dyk
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