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Summary

The dialectical differences within West Frisian can be qualified as relatively
small. However, there are afew dialects which show a more serious deviation.
One of them is the language of the Waddensea island of Schiermonnikoog.
There have never been more than afew hundredspeakers ofthis dialect at any
particular time, and nowadays the number has dwindled to 100 speakers at
best, which boils down to 10% ofthe population. Despite these low numbers,
over the last two centuries the dialect has time and again attracted the atten
tion oflanguage research workers, sometimes in passing, but also in in-depth
studies. This article presents a historical overview ofthis research tradition.
The motivationfor contributers may be manifold: some have been attracted by
the exotic character of the language, many had an open eye for the dialect's
potential contribution to a better understanding of Frisian per se, and for
the few islanders theirselves it must have been love of their mother-tongue.
Well-known names in Frisian language research, like J.H. Halbertsma, the
neo-grammarian Theodor Siebs, the dialectologist J.J. Hof and professor
Klaas Fokkema, pass by. The latter inspired the two 'big shots' in thefield, le.
Douwe Fokkema and the Danish linguist Arne Spenter. As it is the intention
for this overview to be more or less exhaustive, some minor contributions are
also mentioned, including unpublished work ofsome word collectors and the
unpublished grammar compiled by the local C. Grilk.

Inleiding1

Het Schiermonnikoogs is altijd al een taal geweest met een uiterst beperkt
aantal sprekers. Alleen daarom al kan men niet verwachten dat het op mime
schaal bestudeerd is. Bovendien heef! het nooit een reguliere plaats gekregen
in het onderwijs, zodat ernooit onderwijzers ofleraren geweest zijn die vanuit
hun yak ofeventueel uit daaruit voortvloeiend hobbyisme naar de taal hebben
kmrnen kijken, laat staan dat de opleiders van zulke onderwijsgevenden zich
zouden verdiepen in hetgeen zij hun studenten bij zouden moeten brengen.
Wat dat betref! hebben dialecten altijd al een natuurlijke achterstand op stan
daardtalen gehad. De eerste professor in het Schiermonnikoogs moet dan ook
nog steeds benoemd worden, terwijl er in de loop van de geschiedenis al ettelij
ke hoogleraren in de Nederlandse taal- en/of letterkunde hun zegenrijk werk
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verricht hebben. Toch is het Schierrnonnikoogs ruet onopgemerkt gebleven, al
is het we! zo dat de bestudering van de taal nimmer een strncture!e basis gehad
heeft, maar veeleer van allerlei toevalligheden afhankelijk was. En het ziet er
met naar uit dat deze uitgangspositie ooit nog zal veranderen.

In wat nu volgt heb ik gepoogd een historisch overzicht te geven van de
bestudering van het Schierrnonnikoogs. Omdat het om een 'kleine' taal gaat,
is het nog te doen om daarbij te streven naar volledigheid, al geef ik wat dat
betreft geen garanties, vooral ook niet omdat er ook ongepubliceerd materiaal
in de beschouwing is meegenomen. Wie weet wat er hier en daar in laden of
kasten nog verborgen ligt.

Vroege romantici

De geschiedenis van de bestudering van het Schierrnonnikoogs begint in
1827. Die situering in het begin van de 19de eeuw is zeker met toevallig.
Daarv66r werd er natuurlijk ook al wel aan taalstudie gedaan - de taalknnde is
ongetwij fe!d een van de oudste wetenschappen - maar het waren toch vooral
de klassieke, en na de Renaissance de opkomende standaardtalen die het voor
werp van onderzoek waren. Pas in de negentiende eeuw komt er op ruimere
schaal aandacht voor dialecten. Wij bevinden ons dan in het tijdperk van de
Romantiek, en binnen die stroming is er grote belangstelling voor onder ande
re het buitengewone, het ruet-alledaagse, en vooral voor het natuurlijke. Men
dacht dat te knnnen vinden bij het eenvoudige landvolk, met alleen in hun taal,
die bij uitstek als natuurlijk, zuiver, ongepolijst en onbedorven aangemerkt
werd, maar bijvoorbee!d ook in hun letterkundige voortbrengselen als sagen
en sprookjes.

Maar ook de sprekers van de volkstalen ze!f begonnen zich bewnst te
worden van hun eigenheid en hun eigenwaarde. Bijvoorbeeld de Friezen. De
eerste duidelijke uiting van hun oplevend taalbesef vond plaats in 1823, bij
gelegenheid van de ontbloting van een borstbeeld van de zeventiende-eeuwse
dichter Gysbert Japix (1603-1666) in diens vroegere woonplaats Bolsward.
Het was een grootse manifestatie, waarbij heel culturee! Friesland aanwezig
was. Een en ander is na te lezen in een gedenkboek Hulde aan Gysbert Japicx,
uitgegeven in 1824. Dat werd in 1827 gevolgd door een tweede deel, in zijn
geheel bezorgd door Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869)2 Deze doopsge
zinde dominee, die het grootste dee! van zijn lange leven Deventer als stand
plaats had, is vooral bekend geworden als een van de auteurs, samen met zijn
broers Tjalling en vooral Eeltje, van het Friese volksboek bij uitstek, de Rimen
en Teltsjes. Naast zijn literaire werk is hij echter zeker zo belangrijk als taal
kundige, die in contact stond met de groten van zijn tijd als de Deen Rasmus
Rask en de Duitser Jacob Grimm.

In dat tweede deel van 'Hulde ... ' geeft Halbertsma naast teksten van Gys-
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bert Japix ook andere staalDes Fries, onder andere Hindelopers, Noord-Fries,
en ... Schiennonnikoogs. Daartoe vertaalt hij twee fragmenten uit het Nieuwe
Testament, te weten op de bladzijden 165-166 uit Lucas 10 de verzen 30-37,
de gelijkenis van de bannhartige Samaritaan, en op bladzijde 167-168 uit Mat
theus 6 de verzen 5-15. Om zijn publiek de mogelijkheid te geven tot vergelij
king splitste hij de uitgaven in kolommen, links het Schiennonnikoogs, en
rechts de tekst nit de Statenvertaling. Ongetwijfeld ook ten behoeve van een
betere vergelijking houdt hij de vertaling zeer letterlijk, het lijkt me althans
zeer de vraag of de Schiennonnikogers het in die tijd nit zichzelf altijd zo
gefonnuleerd zouden hebben. Om een indrnk te geven volgt hier vers 30 nit
Lucas 10:

30. In seker minsk kom oof
van Jersalem no Jericho, in fuue1
eeuander da meurenaars, die him aik,
as se him uuttein in der to swiere
slaggenjeaun hiene, gingen hoanne, in
lotten him haail daad lisse.

30. Een seker mensche quam
afvan Jerusalem nae Jericho, ende viel
onder de moordenaers, welke hem oak
uytgetogen, eude daer toe [sware] slagen
gegeven hebbende, gingen henen, ende
lieten [hem] half doo! liggen.

Deze korte fragmenten uit het Nieuwe Testament zijn niet de enige passages
in het Schiennonuikoogs die in Hulde 11 afgedrnkt staan. Een groter sink is
afkomstig van R. Posthumus (1790-1859), eveneens werkzaam als dominee,
en wel in het kleine dorp Waaxens, even ten noorden van Dokkum. Het betreft
een vertaling van het 18de-eeuwse Friese rijmstukDe Burkerij, waarin de vier
seizoenen van het jaar beschreven staan, en dan vooral met betrekking tot het
boerenbestaan3 Op de bladzijden 170-187 geeft Posthumus een vertaling in
het Schiennonnikoogs van de gedeelten over de zomer en de herfs!. Ook hier
ligt in Hulde 11 de nadrnk op de taa1vergelijking: de Schiennonuikoger verta
ling bevindt zich op de linker bladzijde, en het Friese origineel op de rechter.
Posthumus heeft daarom ook ruet geprobeerd het rijm in zijn vertaling vast te
houden.

Halbertsma en Posthumus hebben als niet-Schiermonuikogers bij hun
vertaalwerk uiteraard hulp gehad van <lialectsprekers. De eerste tekst werd
blijkens de inhoudsopgave 'op dit eiland nit de mond ener oude vrouw door
HALBERTSMA zelven opgevangen', en de tweede verta1ing werd 'op dit
eiland door Ds. R. POSTHUMUS, maar uit de mond van een jonger persoon,
opgetekend' 4 Voor hun vertaalwerk hebben beide heren dus blijkbaar de moei
zame reis naar het eiland zelfondemomen. Ofhet komt door de jongere infor
mant, is moeilijk te zeggen, maar de vertaling van Posthumus lijkt daarbij iets
betrouwbaarder dan die van Halbertsma. Het is hier echter niet de plaats om
op <lit onderwerp nader in te gaan. Maar wat de kwaliteit van hun vertaalwerk
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ook moge zijn, met hun publicatie waren Halbertsma en Posthumus wel de
eersten die er de aandacht op vestigden dat er op het onooglijke eiland Schier
monnikoog taalkundig iets bijzonders aan de hand was.

Posthumus moet zijn vertaling gemaakt hebben op verzoek van Halbert
sma: 'Het dankbaar bezef dier moeite, ten mijnen behoeve genomen, eischt
een openbaar bewijs mijner erkentenis', schrijft Halbertsma in het voorwoord
(p. 164a). De inzet van dominee Posthumus voor de Friese zaak bleef echter
niet beperkt tot deze vertaling van De Burkerij in het Schiermonnikoogs.
Posthumus dichtte in het Fries, vertaalde drie toneelstnkken van Shakespeare
en verzamelde uitdrnkkingen en zegswijzen. Zijn belangstelling voor bui
tenissige Friese dialecten blijkt ook uit een in 1832 ondemomen reis, samen
met M. de Haan Hettema, naar het Saterland, gelegen in het Noordwesten
van Duitsland ten zuidoosten van Leer, waar hij het daar in drie dorpen nog
gesproken van het Oudoostfries stammende dialect bestudeert.' Samen heb
ben zij ook tenminste "en keer Schiermonnikoog bezocht. Daar kregen zij
Conters gedicht Gp het Neije Jiear door bemiddeling van een kommies in
handen. De Haan Hettema publiceert het in de Provinciale Friesche Courant
van 25 november 1849, en meldt verder in een noot 'dat het Friesch aldaar,
ofschoon in een eenigzins gewijzigd dialect, gesproken wordt, waarvan wij
ons dan ook toen ter tijd overtuigd hebben'. Of de heren toen ook nog verdere
eigen waarnemingen gedaan hebben, is mij niet bekend. Wel is Posthumus
zelf in die zin eerder actief geweest. Dat blijkt op bladzijde 188 van het tijd
schrift, ofbeter gezegd jaarboek, De Vrije Fries van 1839. Daar staat van zijn
hand een 'Proeve van de taal, zoo als dezelve op het eiland Schiermonnikoog
gesproken wordt'. Uit deze titel, en ook uit het feit dat de publicatie plaats
vindt in een serieus wetenschappelijk orgaan, zou kunnen worden opgemaakt
dat hij wetenschappelijke bedoelingen met zijn stukje gehad heeft. Gelet op de
inhoud kan men daar evenwel weer twijfels aan hebben. Het betreft hier niets
anders dan het vertellen van twee moppen in het Schiermonnikoogs. De ene
mop is ook een beetie smerig, en ik verdenk de deftige negentiende-eeuwse
dominee ervan dat hij hetzelfde mopje niet in gewoon Nederlands had durven
publiceren.

Halbertsma zelf deed ondertussen ook meer dan alleen een paar bladzijden
uit de Bijbel vertalen. Zijn hele leven lang hield hij bijvoorbeeld aantekening
van Friese woorden en uitdrnkkingen die hij tegenkwam. Het geheel berust
in twee verzamelingen, respectievelijk getiteld Lexicon Frisicum A en B6

,

die zich thans bevinden in Tresoar, de eerdere Provinciale Bibliotheek van
Friesland, in Leeuwarden. De bladzijden 351-368 van het handschrift B (in
de uitgave van 1999 blz. 167-177) zijn gewijd aan het Schiermonnikoogs.
Net als in de rest van zijn aantekeningen lijkt rijp en groen hier bij elkaar te
staan, al zijn het uiteraard vooral de van het Landfries afWijkende woorden die
opgetekend zijn. Wel staan de telwoorden en de namen voor de dagen van de
week bij e1kaar, maar ook die zijn niet kompleet.
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Naast de aiWijkende woorden heeft Halbertsma toch ook wel oog gehad
voor een aantal afwijkende taalknndige verschijnselen. Zo behandelt hij op de
bladzijden 361-362 het wegvallen van een medeklinker voor eenj aanhet be
gin van een woord, zoals injaif(nit Oudfries liaf, Ijaaf, enzovoort). Ook geeft
hij een schema met voorbeelden van regelmatige klinkerovereenkomsten.
Voorbeelden zijn de Friese ea die in het Schiermonnikoogs ai is (gean 'gaan'
- gain), en de Friese 00 die met eu overeenkomt (moam 'morgen' - meum).
En uiteraard valt hem op dat in de verbuiging van de werkwoorden met een
infinitief op -le in de derde persoon enkelvoud in het Schiermonnikoogs de t
ontbreek!, zodat het Friese hypronket 'hij pronk!' in het Schiermorurikoogs als
hypronke verschijnt. Mogelijk als voorbeeldtekst, maar misschien ook om het
vastleggen van een stnkje folklore, geeft hij tenslotte een Schiermonnikoger
'kinderrelletje', waarvan de eerste regel luidt (in de huidige spelling): 'Der
siet in lytje fooint op de dyk, dy lape syn seMen'.

Hoewel niet erg systematisch, bevatten die 18 bladzijden aantekeningen
toch wel de nodige inforrnatie over het Schiermonnikoogs. De bnitenwereld
kon daar echter geen kennis van nemen: die bleefverborgen in Halbertsma's
aantekenschriften. Halbertsma hield echter niet alles voor zichzelf. Hij pu
bliceerde zeer veelvuldig, en die publicaties zijn door hun frisse, zeer persoon
lijke stijl ook nog steeds het lezen meer dan waard. AIs het over het Fries ging,
dan kwam ook meer dan eens het Schiermonnikoogs ter sprake. Helaas was
dat steeds zeer kort, niet meer dan een of meer zinnen in het voorbijgaan.

Over het Schierrnonnikoogs praat hij ook slechts in algemene zin. Er is een
uitzondering. In een zeer nitvoerige bespreking van een grammatica van een
van de Noord-Friese dialecten7 wijst hij er op dat het aldaar voorkomende ver
schijnsel van het wegvallen van een medeklinker voor eenj ook voorkomt in
het Fries in Nederland, en in het bijzonder in het Schierrnonnikoogs. Daarbij
geeft hij enkele voorbeelden.

Een kwestie die waarschijnlijk ook bij Halbertsma zijn oorsprong vindt,
is, waar het Schierrnonnikoogs vandaan komt. Dat het Fries is, staat niet ter
discussie, maar stamt het afvan het Oudwestfries ofvan het Oudoostfries? Op
zichzelf is dat een voor de hand liggende vraag, omdat het eiland precies ligt
op de oude grens, die gevorrnd werd door de rivier de Lauwers. Het Fries dat in
de Middeleeuwen gesproken werd in de huidige provincie Groningen, wordt
daarbij gerekend tot het Oudoostfries. In een stnkje in de Nieuwe Friesche
Volksalmanak van 18568 suggereert Halbertsma dat het Schierrnonnikoogs
een uitloper is van dat oostelijke Fries. Zijn enige argument daarvoor is dat
het 'zoo sterk gekleurd [is] met het vocalismus van het oude Oost-Friesch'.
Waar dat dan precies aan te merken is, zegt hij er evenwel niet bij.

De overige mededelingen die Halbertsma over het eiIander dialect naar bui
ten brengt, behelzen met veel meer dan dat het inderdaad erg afWijkt van zijn
omgeving. Zo reeds in een Engelstalig artike19 nit 1836:
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'Nevertheless, at this very time, those living on the coast of Eastma
horn, in Frisia, do not understand the people of Schiermonnikoog, a
little island with one village of the same name, almost in sight of the
coast'. (p. 37)

In 1867 wordt hij wat uitvoeriger, maar vooral ook lyrischer: 10

'Belangrijker dan al die eilanden samen was mij het eilandje Schier
monnikoog, in de taal der bewoners Sciermontsje-aich; daar neemt
de taal ineens een onverwachten sprong om de dialecten der noordelij
ke Friesche eilanden te naderen. ll Zij zondert zich uit door zulk een
vreemd en in het razen van den oceaan gevormd vocalisme, dat de
tegenoverliggende vastelands-friezen, slechts met de breedte der tus
schenliggende wadden van 't eiland gescheiden, hen bij geene mogelijk
heid verstaan knnnen'. (p. 13)

In een noot gaat hij nader in op de wederwaardigheden bij zijn dialectonder
zoek:

'Ik kwam daar met wijlen mijnen vriend R. POSTHUMUS bij een ons
aanbevolen heer, wien wij vroegen om eens Schiermonnikoogsch le
spreken. "Dat doen wij eilanders niet," hervatte de man, "in tegenwoor
digheid van vreemden; want die denken dat wij een Jodentaal hebben
om hen te verraden." Op hetzelfde oogenblik kwamen er twee boeren
arbeiders binnen, die verslag van hun werk deden; ''wel, mijnheer,"
zeide de man, "wat dunktu van zoo'n taaltje?" Maar hij zag wonderlijk
op, toen ik antwoorde: "Het is oud Friesch; en dat en dat hebben ze
u verteld." Door mijne kennis der andere Friesche dialecten, vooral
van hun vocalisme, kon ik den ongeletterden zoo vreemd klinkenden
tongvalop het eerste hooren vrij goed verstaan"'. (p. 13)

Populaire boekjes

Naast zijn eigen publicaties figureert Halbertsma ook nog eens als deskundige
in het boekje Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog
van A. Winkler Prins." De 'Nestor onzer taalkenners' (p. 91) deelt hem mee
dat 'in het eilander-dialect meer dan elders het oud-Friesch is bewaard ge
bleven' . Halbertsma geeft hem daarvoor drie aanwijzingen. De eerste is, dat in
woorden als ierse 'aarde' (spelling van Winkler Prins) de s (in werkelijkheid
uitgesproken als z) ontstaan zou zijn uit een th, zoals die nog voorkomt in het
Engelse earth." Het tweede is, dat de Oud-Friese aa nog behouden is in een
een woord als haai (tegenwoordig hai) 'hooi', daar waar het Landfries mer
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een verhoging tot hea heeft. En Halbertsma meent ook dankzij zijn kennis van
het Oudfries dat hij het Schiermonnikoogs gemakkelijk kan verstaan.

Natuurlijk zijn dit met betrekking tot zo'n komplekse vraag maar wat be
wijzen uit de losse pols. Dat geldt echter nog des te meer voor Halbertsma's
mededeling dat het Schiermonnikoogs ook vier- en zelfs vijfklanken zou bezit
ten: voorbeelden worden met gegeven. En als dan ook nog beweerd wordt dat
die ingewikkelde klanken ontstaan zouden zijn 'onder het stormgeloei en het
zeegeklots' (p. 92), clan mogen we wel veronderstellen dat Halbertsma's ro
mantische gemoed hier toch een beeije op hol geslagen is.

Hoewel Winkler Prins, als hij de eilander taal ter sprake brengt, dus vooral
leunt op Halbertsma, is het wel aardig dat hijzelf ook nog kan putten uit de
herinneringen aan zijn eilander jeugd. Hij beweert dat er toen verschil bestond
in de taal van de west- en oostzijde van het dorp, en dat er ook toen al allerlei
woorden in de vergetelheid geraakt waren. Ook hier ontbreken helaas de voor
beelden.

De publicatie van Winkler was een tiental jaren eerder al voorafgegaan door
een soortgelijk boekje van F. Allan (I 856).J4 Die had duidelijk met de steun
van een deskundige van het fonnaat Halbertsma, en dat is te merken aan zijn
behandeling van de taal der bewoners, al heeft hij wel in de gaten dat die'ge
heel eigenaardig' is. Ten bewijze daarvan publiceert hij een drietal rijmstnkjes
van de Schiermonnikoger dichter H. Conter (blz. 20-22).

Vroege dialectstudies

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam de vergelijkende dialect
studie op. In het begin gebeurde dat door middel van het publiceren van teksten
in dialect. Zo gaf een bijna naamgenoot van Winkler Prins, Johan Winkler, in
1874 een Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon15 uit, en hij kwam
voor dat overzicht van de in Nederland gesproken dialecten vanzelfsprekend
ook op Schiermonnikoog. Winkler is Iyrisch over wat hij daar aantreft:

'Zeker is het dat op Schiennonnikoog heden ten dage een taal wordt
gesproken, die van alle nederlandsche tongvallen, wel het allerverste
van de geijkte nederlandsche schrijftaal verwijderd is. Het is voor
iederen Hollander of voor iederen niet-Fries letterlijk onmogelijk,
ook bij de grootste oplettendheid, om er iets van te verstaan, wanneer
Schiennonnikoogers met elkanderen hun eigenen tongval spreken.
Zelfs voor echte Friezen van den vasten wal, die dagelijks gewoon
zijn de friesche taal te spreken en te hooren spreken, is dit dikwijls
zeer moeielijk. Niettemin is het schiermonnikooger friesch volstrekt
niet een onbeschaafden, rnwen, armen tongval. Het tegendeel is waar!
Het schiennonnikooger friesch is een zeer beschaafden, woordrijken,
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zuiveren tongval, die daarenboven bijzonder aangenaam, welluidend
en zoetvloeiend voor het gehoor is, en door de eilanders op een nette,
gekuischte wijze, hoewel vrij wat zingerig, even als dit op vele zee
plaatsen geschiedt, wordt gesproken. Door deze eigenschappen onder
scheidt het zich gunstig van het gewone fuesch van den vasten wal.
Vooral wauneer dit friesch door de echte boeren, gelijk meestal door
dezen geschiedt, al schreeuwende en met den mond zoo wijd mogelijk
open, wordt nitgebracht, wordt dit door den fueschen tongval van
Schiermonnikoog verre overtroffen; het laatste kan op groote zacht
heid, liefelijkheid en bevalligheid bogen.' (p. 455)

Het dialect van het eiland, dat naar zijn waarneming door alle eilanders gespro
ken wordt, is volgens Winkler 'zeer veel zuiverder en zeer veel minder met
hollandismen besmet dan dit met het gewonen fuesch van den vasten wal het
geval is' (p. 453). Wie wel eens een woordenboek van het Schiermonnikoogs
ingekeken heef!, zou aan de gegrondheid van deze waarneming echter bm
nen twijfelen. Zij lijkt in ieder geval in tegenspraak met zijn ongetwijfeld wel
juiste constatering dat de eilanders zoveel beter het Nederlands beheersen16

Ook is bij Winkler de opmerking te vinden, dat de taal zelfs vier- en vijfklan
ken bezit, en dat het mede daardoor bijna omnogelijk is om het Schiermon
nikoogs in een spelling weer te geven.

Winkler maakt de taal nog eens extra exotisch door, in navolging van Hal
bertsma maar dan veel expliciter, te beweren dat het eilander dialect afstamt
van het eertijdse Oudoostfues. Het argument dat hij daarvoor heef! is echter
niet taalkundig, maar aardrijkskundig: het eiland is vanuit Groningen wel te
voet over het Wad te bereiken, maar vanuit Friesland niet. Hij vergeet daarbij
echter dat geulen zich op het Wad nog we! eens willen verleggen, en dat het
wantij van Schiermonnikoog in de Middeleeuwen niet op Groningen aansloot,
maar inderdaad op Friesland. 17 Maar afgezien daarvan was het natuurlijk
ook zo dat de Friezen in de Middeleeuwen een zeevarende natie vormden.
Emigratie per schip lijkt dan ook meer voor de hand liggend dan dat de eerste
kolonisten de gevaarlijke tocht te voet over het Wad afgelegd zouden hebben.
Kolonisatie vannit Groningen is bovendien in strijd met de historische aanwij
zingen dat het eiland in cultuur gebracht zou z~in door de schiere monniken
van het klooster Klaerkamp nabij Rinsumageest, dat dus gelegen was in de
huidige provincie Friesland. Winkler negeert hier allerlei historische en geo
grafische gegevens die in zijn tijd al beschikbaar waren.

Later kwarnen er in het land beoosten de Lauwers Sakaen, die zich met de
plaatselijke bevolking mengden, en zo aan de basis stonden van de ontfriesing
van Groningen. Maar volgens Winkler waren dezen niet bij machte om hun
klauwen ook nog nit te strekken tot aan het eiland Schiermonnikoog. Met zijn
verklaring daarvan op blz. 454 haalt hij in wezen zijn eerdere argument weer
onderuit:
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'Maar tot aan het afgelegene Schiermonnikoog drongen die Saksen
niet door; het zoute water, al waren 't dan ook maar de ondiepe wad
den, stuitte hun loop en beperkte hun uitbreiding. De Saksen waren dan
ook nimmer zulke goede zeelieden, nimmer zulke echte »waterrot
ten« als hun naaste stamverwanten, de Friezen; hun nakomelingen
zijn het heden ten dage nog niet. Zoo bleven de edele, vrije Friezen op
Schiermonnikoog vrij van vermenging en verbastering met Saksen; zij
behielden onbesmet hun volksaard, zij bleven hun oude friesche taal
zuiver en rein spreken.'

Nu blijken die doorwaadbare wadden dus ineens een obstakel, en is het plot
seling wel van belang om Schiermonnikoog per schip te kunnen bereiken!

Op de bladzijden 458-459 doet Winkler wat hij ook voor al die andere door
hem onderzochte dialecten doe!: hij geefl een vertaling van de gelijkenis van
de verloren zoon in het Schiermonnikoogs. Het is hem, zo schrijfl hij er bij,
medegedeeld door N.N., waarvan wij in de begeleidende tekst niet meer ko
men te weten dan dat het een 'zeer ontwikkelde, echt schiermonnikooger
vrouw' geweest is. Vit de daarbij geleverde aantekeningen blijkt, dat hij oog
heefl voor juist die verschijnselen die Halbertsma ook al opgevallen waren,
zoals het afwijkende, want geronde, karakter fan de Schiermonnikoger korte
a en het wegvallen van I en r voorj. Naast aantekeningen bij de vertaling van
het bijbelfragment geefl hij op een halve bladzijde ook nog een paar andere
opvallende Schiermonnikoger woorden. '8

Enigszins vergelijkbaar met het boek van Winkler is de monumentale ver
zameling Van de Schelde tot de Weichsel die Joh. A. en L. Leopold in 1882 het
licht deden zien. 19 In 'dicht en ondicht', dus door middel van het publiceren
van teksten in dialect, geven zij voorbeelden van de dialectische verscheiden
heid uit dat grote gebied. Hun deel drie is gewijd aan de Friese dialecten, en
daarbij besteden zij uiteraard ook aandacht aan het Schiermonnikoogs. De
taalknndige opmerkingen zijn daarbij echter uiterst sunnnier, en het Schier
monnikoogs krijgt slechts anderhalve bladzijde toebedeeld (blz. 224-225). De
bijdrage bestaat uit twee gedichten van Conter, die ook al gepubliceerd waren
in het boekje van F. Allan, en de twee door Posthumus in De Vrije Fries ge
publiceerde mopjes. Hier is dus niets nieuws onder de zon.

Dat was erwel in 1879, want in datjaarwerd ervoor het eerst in Nederland
een echte dialectenquete georganiseerd. Niet door taalkuudigen, maar, enigs
zins verrassend, door het Aardrijksknndig Genootschap. Wie de lijst voor
Schiermonnikoog heefl ingevuld is niet meer direct te achterhalen, maar de
algemene instructie was om de medewerkers te zoeken onder de 'hoofdonder
wijzers der verschillende gemeentescholen', en dat zal hier ook wel het geval
geweest zijn.20 De vragenlijst bestond uit vier bladzijden met losse woorden,
woordcombinaties of hele korte zinnetjes. Hij begon met vader ('heit'), moe
der ('mem') en lieve kinderen ('jaive bern'), en eindigde met wiel ('tjeil') en
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dorpsplein ('dorpsplein'). De betrouwbaarheid van de antwoorden is hier en
daar betrekkelijk, omdat de invuller moeite had om een notatie te vinden voor
al die vreemde klanken. In een begeleidend schrijven meldt hij dan ook:

'Hooggeachte Vriend!

Hierbij terug de ingevulde tabel. Juist omdat het Schiemlonnikoogsch
iets zoo vreemds is, deed ik gaarne alle moeite om aan die wensch van
[onleesbaar] Commissieleden te voldoen. 't Heef! me dan ook vrijwat
moeite gekost, welke pogingen ik aanwendde om het S. geschreven of
gedrukt te vinden, 't was me onmogelijk mijn doel te bereiken. Op mij
ne vraag: 'hoe moet dit woord geschreven worden?' kreeg ik altijd ten
antwoord dat men 't niet wist; het wordt niet geschreven en kan, geloof
ik, door niemand naar zekere spelregels geschreven worden. Hoe nu
met de spelling? Ten einde raad ben ik op den klank afgegaan en heb
het gehoorde zoo goed mogelijk weergegeven. Enkele klanken kon ik
slechts bij benadering voorstellen. (...) Overigens heb ik die woorden
welke overeenstemmen met het friesch ook - voor zover me dat mo
gelijk was - naar de spelling van 't friesch geschreven.'

Overigens is de enquHe van 1879 precies honderd jaar later ten behoeve van
de in de noot genoemde bundel nog eens woordelijk herhaald. Maar ook toen
worstelden de invullers F. Faber en R. Zeilinga nog steeds met de notatie, ge
tuige van elkaar verschillende schrijfwijzen als 'jaaiwe ben' tegenover 'jeiwe
benn'.

De resultaten van de enquete van 1879, en die van 1979, zijn overigens niet
veel verder gekomen dan de archiefkasten. Datzelfde lot trof trouwens vaak
ook latere enquetes, maar zoals een bekend spreekwoord luidt, wat in het ar
chiefzit, verzuurt niet. Die archieven bevinden zich dan vooral op het Meertens
Instituut in Amsterdam en de Fryske Akademy in Leeuwarden. Overigens zijn
er soms ook wel degelijk Schiermonnikoger antwoorden terecht gekomen in
dialectatlassen. Een hoogtepunt in deze traditie is ongetwijfeld de Dialect
atlas van Friesland, uitgekomen binnen de Reeks Nederlandse Dialectatlas
sen (Antwerpen, 1955). De samenstellers, G. van der Woude en K. Boelens
(de latere onderwijsinspecteur naar wie de eilander school voor voortgezet
onderwijs genoemd is), gebruikten een fonetische notatie. Niet alleen is een
gedeelte van de door hen afgevraagde zinnen in het atlasgedeelte opgenomen,
voor een geisoleerd dialect als dat van Schiermonnikoog was het ook nog wel
zo belangrijk dat het afgevraagde materiaal in de publicatie in zijn geheel bij
elkaar bleef.
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Belangstelling uit Friesland

Vielen de hiervoor genoemde blijken van belangstelling, dus die van Winkler,
de Leopolds en de enquete van het Aardrijkskundig Genootschap, binnen een
nationaal kader, aan het eind van de negentiende eeuw wordt er vanuit Friese
zijde ook een tweetal keren aandacht gevraagd voor dat toch wel merkwaar
dige, maar wel Friese, dialect. Beide keren is Waling Dykstra (1821-1914) de
auteur. Dykstra was een uiterst productief Fries (brood)schrijver, en tevens
auteur van de rijke volksknndige verzameling Uit Frieslands Volksleven
(1896) en de voomaamste bewerker van het monumentale Friesch Woorden
boek (1900-1911).21 Zijn medewerking aan beide werken lijkt ook de achter
grond te zijn van de in het Fries geschreven Schiermonnikoger stukjes in de
populair-wetenschappelijke Friesche Volksalmanak.22 Dat van 1887 (blz. 6-7)
behelst niet meer dan de uitgave en tevens vertaling in het Landfries van een
kinderrijmpje. Het is hetzelfde als wat al te vinden is in de aantekeningen van
Halbertsma in diens handschrift Lexicon Frisicum B. Waarschijnlijk heeft
Dykstra het daar ook vandaan. Door zijn benoeming in 1885 bij het woorden
boek had hij toegang tot Halbertsma's aantekeningen, en bovendien zijn de
beide versies bijna woordelijk identiek, en zijn bepaalde fouten, zoals nije in
plaats van neje 'nieuwe', in beide te vinden.

De bijdrage uit 1891 heeft meer om het lijf. Na een korte sfeerimpressie van
het eiland geeft Dykstra een beschrijving van het eilander pinksterfeest, waar
bij hij een plausibele verklaring geeft van het woord kallemooi, dat volgens
hem afgeleid is van 'kale mei(boom)'. Na geschilderd te hebben hoe het er bij
de toenadering van de sexen op Schiermonnikoog toe gaat, gaat hij nog kort
in op de taal. Die is volgens hem Fries, ook al is zij voor menig Landfties Oh

verstaanbaar. Hij meent overeenkomsten met het Noord-Fries en met het oude
Oost-Fries te bespeuren. Aan het verhaal dat de eilander taal af zou stammen
van twee Zweedse vluchtelingen, gelooft hij niet. Als voorbeeld van de taal
geeft hij tenslotte twee rijmstukken, waarvan de beginregels respectievelijk
luiden 'Mem, wi motte braid ho' en 'Ingeline op 'e huek, / Wie meens yn 'e
raeide brnek'.

In een bijdrage aan het door hem geredigeerde Friestalige familieblad
Sljucht en Rjucht23 doet Dykstra over de Schiermonnikogers nog twee aardige
observaties. Volgens hem spreken ze over het algemeen beter Nederlands rum
de Landftiezen, maar als ze dat doen, zijn ze ook meteen te herkennen aan hun
uitspraak van de korte a: 'Bakker is yn hjar tael »bokker« en dat sizze se
ek as se Hollansk prate'. Inderdaad wordt de a in de eilander taal meer gerond
en achterlijker in de mond gevormd, en neigt daarmee naar de korte open 0, al
valt hij daarmee beslist niet samen, zoals Dykstra met zijn spelling 'bokker'
suggereert.
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Belangstel/ing uit Duitsland

We hebben gezien dat er in een groot gedeelte van de negentiende eeuw op on
geregelde tijden wel naar het Schiermonnikoogs gekeken werd, maar dat dat
eigenlijk altijd gebeurde op een oppervlakkige en weinig systematische wijze.
Dat veranderde met Theodor Siebs (1862-1941). Deze Duite rederszoon uit
Bremen wijdde na zijn studie in de germanistiek zijn krachten vooral aan de
bestudering van het Fries.24 Siebs was een typisch product van de taalkunde
van de negentiende eeuw. Die was in de eerste plaats historisch gericht, en is
goed te vergelijken met de biologie van die tijd, die er ook vooral op uit was
om uit te vinden hoe de verschillende soorten planten of dieren met elkaar
samenhingen en uit elkaar ontstaan waren. Die ondememing blijft voor altijd
verbonden met bekende namen als Linnaeus en Darwin. De taalkundigen
uit die tijd probeerden eveneenS volgens een wetenschappelijke methode te
werken, bijvoorbeeld bij hun onderzoek naar de verwantschap tussen ver
schillende talen, waarbij ze er onder meer naar streefden om de overgangen
van klanken in wetten vast te leggen.

Siebs' eerste grote publicatie waarin hij aandacht besteedt aan het Schier
monnikoogs, zijn Zur Geschichte der englischjriesischen Sprache (1889), is
een typisch product van die traditie.25 Siebs probeert nader uit te vinden in
hoeverre het Engels en het Fries aan elkaar verwant zijn. Op het (Oud)-Engels
gaat hij overigens nauwelijks in, omdat dat in die tijd al goed bekend was. On
danks zijn brede titel is het boek toch vooral een historische klankleer van het
Fries. Van elke klinker in het oudere Germaans wordt nagegaan hoe die zich
ontwikkeld heeft. Daarbij worden ook de nog gesproken dialecten, zeker ook
de Noord- en Oost-Friese, in het onderzoek meegenomen. Voor het Friestalige
deel van Nederland is Schiermonnikoog een van de peilplaatsen. Het komt er
op neer dat bij de voorbeeldwoorden die de klankontwikkeling moeten illus
treren, ook de Schiermonnikoger vorm vermeld wordt.

Het Schiermonuikoogs krijgt wel een aaneengesloten behandeling in dat
andere grote, door Siebs samengestelde overzicht, te weten zijn aandeel in
de Grundriss der gennanischen Phi/ologie van 1901.26 In deel I van dat stan
daardwerk wordt geprobeerd om de taalknndige kennis over de Germaanse
talen bijeen te brengen. Siebs tekent voor het hoofdstnk over het Fries, dat
ook meteen het langste van allemaal geworden is (blz. 1152-1464). Op blz.
1425-1433 gaat het over 'die Laute der neuwestfr. Sprache von Schiermon
nikoog'. In tegenstelling tot het boek uit 1889 gaat hij hier uit van de huidige
toestand, en werkt dan terug naar wat de oorspronkelijke klank in het Oudfries
geweest is. Alle klanken van het Schiermonnikoogs komen daarbij achtereen
volgens aan de beurt. In deze acht bladzijden krijgt de taal van dat ene dorp
op Schiermonnikoog dus een naar verhouding ruime plaats binnen het grote
Germaanse taalgebied. Hoewel het bij Siebs vooral gaat om de ontwikkeling
van de klanken, is een ding toch wel opvallend: hij rekent het dialect, zonder
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enige discussie, tot het Westerlauwerse Fries.
Op zijn oude dag, het was in 1927, kwam Siebs overigens nog weer eens

naar Friesland terug. De techniek had in al die jaren niet stilgestaan, en zo had
de Pruisische akademie van wetenschappen in Berlijn het plan opgevat om een
groot aantal Friese dialecten op de gramrnofoonplaat, in dit geval waren dat
nog wasplaten, vast te leggen. Om dat te realiseren had men de 'Altmeister'
van de Friese filologie gevraagd, die op zijn benrt hulp kreeg van zijn leerling
Walther Steller.27 Zij richtten zich tot de provinciale bibliotheek van Friesland
met de vraag of die tegen ontvangst van een serie copieen de helf! van de
bekostiging op zich wilde nemen. De directeur, Dr. a.A. Wumkes, wendde
zich op zijn benrt tot het college van gedeputeerde staten, en had binnen de
onwaarschijnlijke termijn van een week al een positief antwoord terug!28 Tot
de 40 Friese dialecten behoorde ook dat van Schiermonnikoog. Inspreker was
Comelis Grilk, die we straks ook nog in een andere rol tegen zuHen komen.
Hij legde onder andere de voomaamste telwoorden, de namen van de dagen
van de week, de bijbeltekst van de gelijkenis van de verloren zoon,29 een
aantal door Siebs samengestelde standaardzinnen, en de in het toenmalige
dialectonderzoek algemeen gebruikte zinnen van Wenker, op de plaat vast.
Wurnkes zelf was geweldig trots op deze modeme aanwinst voor zijn biblio
theek, maar het is niet bekend of er ooit iets mee gedaan is. Schrijver dezes
heef! enige jaren geleden de opname van het thans uitgestorven Friese dialect
van het Oost-Friese Waddeneiland Wangerooge nog eens beluisterd, en als
die representatief is, dan bestaat ook de Schiermonnikoger opname vooral uit
geruis en gekraak. 3D

Het had overigens niet veel gescheeld of Siebs had aan de studie van het
Schiermonnikoogs een belangrijke impuls gegeven. Blijkens een mededeling
van Arhannnar'l suggereerde hij de Zweed Emst Liifstedt (1893-1978) om te
promoveren Of op het Schiermonnikoogs Of op het Noord-Friese dialect van
de Halligen. Hetwerd in 1928 het laatste, en daar zou nog een grote rij Noord
Friese studies op volgen. Schiermonnikoog zou nog tientallen jaren op een
Skandinavier moeten wachten, maar die kwam er, in de persoon van de Deen
Ame Spenter, uiteindelijk we!.

J.J. Ho!

De oude vraag, waartoe het Schiermonnikoogs historisch gezien gerekend
moet worden, tot het Westerlauwerse of tot het Oosterlauwerse Fries, wordt
ook nog weer eens opgepakt door Jan JeHes Hof (1872-1958). Hoewel van
beroep journalist, is hij vooral bekend geworden door zijn activiteiten als
dialectoloog. De belangrijkste neerslag daarvan is zijn monumentale Friesche
DiaiectgeographieY Daarin zoekt men overigens tevergeefs naar feiten over
het Schiermonnikoogs, mogelijk omdat het Hofvooral te doen was om de ver-
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schillen, maar ook de overeenkomsten tussen de Friese dialecten vast te leg
gen, en dan kon hij bij het Schiermonnikoogs bijna altijd wel een afwijkende
vorm noteren. Maar omdat hij het toch ook zeer afwijkende Hindeloopers
meestal wel meeneemt, speelde misschien de moeilijke bereikbaarheid van
het eiland ook wel een rol; het Terschellings laat hij per slot van rekelling ook
achterwege. Ofzou het komen, zoals hij ergens noteert, omdat de eilanders zo
weinig mededeelzaam zijn over hun taal?"

Wel bekritiseert hij al in 1919 in een kort artikel in het Friestalige periodiek
De Swanneblommen34 zijn vroegere leermeester Winkler, die het Schiennon
nikoogs als een Oosterlauwers dialect kwalificeerde. Uitgangspunt van Hofs
beschouwing vonnen de rijmspreuken van Reyner Bogerman uit het midden
van de 16de eeuw, die een aantal jaren daarvoor voor een groter publiek
beschikbaar waren gekomen.35 Hof wijst op sterke overeenkomsten in het
klinkersysteem van Bogermans taal met dat van het Schiermonnikoogs,
overigens zonder dat erg uit te werken. Wel beschrijft hij uitvoerig een andere
treffende overeenkomst - we zijn hem al eerder tegengekomen -, namelijk
het ontbreken van de -I in de uitgang van de derde persoon van de onvoltooid
tegenwoordige tijd in een van de !wee klassen van zwakke werkwoorden in
het Fries, namelijk de zogenaamde -je-werkwoorden. Het Nederlandse werk
woord 'trappen' is bijvoorbeeld zowel in het Schiennonnikoogs als in het Fries
traapje, maar 'hij trapt' is in het Fries hy Irapel en in het Schiermonnikoogs
hy trape. Dat consequente wegvallen van die -I blijkt Bogennan ook te heb
ben, en omdat wel vaststaat dat die uit de Dongeradelen, het noordoostelijke
stukje van het Friese vasteland, afkomstig was, trekt Hof de conclusie dat dat
oude Dongeradeelsters en het Schiennonnikoogs oorspronkelijk tot een en
hetzelfde dialectgebied behoord moeten hebben, en dat het dus waarschijnlijk
is dat het eiland vanaf de Friese en niet vanaf de Groninger wal gekoloni
seerd is. In het bovengenoemde handschrift voert hij bovendien aan dat het
historisch ook vaststaat dat het eiland een uithof was van het Friese klooster
Klaarkamp. Wel besluit hij zijn beschouwing met de verzuchting 'wissichheit
is der lykwol net'. En inderdaad is er over deze kwestie geen absolute zeker
heid te krijgen, omdat het Oosterlauwerse Fries zo spaarzaam is overgeleverd,
en het in theorie zou kunnen dat ook in het oude Oosterlauwerse Friesland een
dialect bestaan heeft waar die -I uitviel.

Een klankrijk boek

Was het Schiermonnikoogs tot dan toe slechts venneld in meestal korte stukjes
in bladen en bundels, in 1925 kwam het tot de eerste zelfstandige boekpubli
catie. Die kwam op naam van L.P.H. Eijkman.36 Nadat hij in 1907 en 1913 de
dialecten van Grou en Hindeloopen al had onderzocht, streek deze foneticus,
gesubsidieerd door het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en
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Wetenschappen, begin jaren twintig neer op Schiermonnikoog. Er wordt hem
een lokaal van de zeevaartschool ter beschikking gesteld om er zijn metingen
te verrichten. Die betreffen de uitspraak van het eilander dialect. Helaas zijn er
van dit laboratorium geen foto's bekend, maar dat het voor de proefPersonen
altijd even aangenaam geweest is, kan men zich nauwelijks voorstellen. Het
ging bijvoorbeeld zo:

'Daar de bordpapieren rand door den warmen hals van den proef
persoon spoedig slap werd, keerde ik tot het gebruik van de tambour
zonder vlies van 32 mM. middellijn terug, enhield die, achter den proef
persoon staande, zoo nodig met mijn vingers tegen den hals gedrukt.'
(blz. I)

In zijn boek doet Eijkman verslag van een groot aantal opmetingen: kaakaf
standen, bewegingen bij het strottenhoofd en van de lippen, de stand van de
bodem van de mondholte, en ook de duur van de voortgebrachte klanken. Het
levert een grote hoeveelheid gegevens op, waarvan echter niet altijd duidelijk
is wat men er precies mee aan moet. Het meest waardevol lijkt daarom de
relatief korte 'afdeeling IT' (blz. 99-109), waar Eijkman de meetgegevens
aanvnlt met de waarnemingen van zijn eigen gehoor, hetgeen resulteert in een
toch wel zeer waardevolle beschrijving van de klanken van het Schiermon
nikoogs. Die wordt gecompleteerd in de laatste afdeling van het boek (blz.
110-124) met de fonetische transcriptie van een aantal eilander teksten, zodat
de uitspraak zeer precies nagegaan kan worden.

Vit Eijkmans beschrijving laat zich ook reconstrueren dat er in een relatief
korte spanne tijds van een 75 jaren in het Schiermonnikoogs toch wel de no
dige klankveranderingen hebben plaatsgevonden. Zo meldt hij (blz. 99) dat de
g in het Schiermonnikoogs in zijn tijd een wrijf- of schuurklank geweest is,
net als in het Nederlandse woord goed, en niet zoals heden ten dage een plof
fer als in het Landfriese goed, het Engelse good en het Duitse gut. Die eerdere
manier van uitspreken komt op zich weer overeen met de wrijfklank ch in de
combinatie sch- als in bijvoorbeeld schuen, waar het Schiermonnikoogs nog
altijd parallelloopt met het Nederlands (schoen), en niet met het Landfries, dat
hier een ploffer heef! in sk- (skoech). Bovendien leren we uit de verhandeling
(blz. 102) dat de tweeklank die thans als ieuw gespeld wordt, in woorden als
ieuwral 'overal' , dieuwzen 'duizend' ,jieuwl 'vogel' , sieuwr 'zuur', eerder vrij
algemeen als joe geproduceerd werd. Voor het bestaan van die zogenaamde
Jorwertbreking37 waren overigens in Halbertsma's spelling al aanwijzingen.

Hoewel Eijkman voor de eerste zelfstandige boekpublicatie over het Schier
monnikoogs zorgde, was deze alleen leesbaar voor een zeer select gezelschap
van fonetische vakgenoten. De gemiddelde eilander kon er niets mee, en het
boek heef!, in tegenstelling tot de woordenboeken, ook zeker met het effect
van een opleving van de eilander taal gehad. Dijkstra en Fokkema melden
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in hun Spellingsvoorstel38 dat er in de jaren vijftig op het eiland welgeteld
een exemplaar voorhanden was, bij iemand wier moeder aan het onderzoek
meegewerkt had.

Een autochtoon: Cornelis Grilk

Was het tot nu toe al een eeuw lang het geval dat het uitsluitend lieden 'fan
de waal' waren die blijk gaven van hun interesse voor de Schiermonnikoger
taal, in de jaren twintig mengt zich een eilander autochtoon in hun gezelschap.
Hoewel, de datering van zijn activiteiten is moeilijk, en het is zeer waarschijn
lijk dat die pas goed tot ontwikkeling kwamen toen hij al werk op de vaste wal
gevonden had. Wij hebben het hier over de onderwijzer en journalist Comelis
Grilk (1885-1961). Van zijn taalkundig werk komt evenwel aanzienlijkmin
der in de openbaarheid dan van zijn letterkundig werk. Want hoewel hij be
kend staat als auteur van een twintigtal Nederlandse kinderboeken, begint hij
in de tweede helft van de jaren twintig ook met het schrijven van Schiennon
nikoger verhalen en gedichten, te beginnen in het Friestalige orgaan Frysldn.
Dit op aandringen van redacteur en collega-journalist Jan Jelles Hof, die die
bijdragen in zo'n afwijkend Fries dialect blijkbaar wel een verrijking voor het
blad vond.

Een paar maal geeft Grilk zijn literaire lezers een toelichting op de taal
waarrnee zij geconfronteerd worden. Zo staat er in Fryslan van 1926 op de
bladzijden 174-176 een kleine beschouwing onder de titel 'Us Tael'. Het
bevat een korte vergelijking tussen een gedeelte van Halbertsma's vroeg
negentiende-eeuwse bijbelvertaling en het Schierrnonnikoogs zoals Grilk
dat kende, evenwel zonder dat er uit de veranderingen conclusies getrokken
worden. Hij stelt dat er in het begin van de 19de eeuw nog taalverschil moet
zijn geweest tussen het westelijke en het oosteIijk gedeelte van het dorp, he
laas evenwel zonder voorbeelden te geven. En hij komt met een hypothese
over de klankovergang rd> z. Die zou een parallel hebben in het Engels. AIs
voorbeeld geeft hij het Engelse earth, 'aarde', dat aan het eind inderdaad oak
een z-achtige klank heeft. Deze verklaring, die we ook al vonden bij Hal
bertsma, hoewel Grilk hem we! zeIfstandig bedacht zal hebben, kan echter
alleen daarom al niet juist zijn omdat er veel meer waorden bestaan met deze
klankovergang die geen Engelse pendant hebben dan waarin wel een vergelijk
baar Engels woord aangewezen kan worden. Bovendien geeft de verklaring
geen oplossing voor de parallelle overgang rt> ts. Een aantal voorbeelden van
typische Schierrnonnikoger woorden besluit het weinig gelukkig uitgevallen
opstel.

lets beter gelukt is een aantal korte bijdragen aan het eveneens Friestalige
literaire tijdschrift Frisia in het jaar 1927. In een toelichting op een vertaling
uit het Fries komt hij tot de conclusie dat het Schierrnonnikoogs voor som-
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mige begrippen soms domweg geen woorden tot zijn beschikking heeft waar
het Landfries die wel heeft. Het feit dat het Schiermol1l1ikoogs geen prodnctief
procedee heeft om verkleinwoorden te maken is dan nog maar een relatief
bescheiden probleem. Ook geeft hij op pagina 63 een interessante verklaring
voor zijn waarneming dat het Schiermonnikoogs onder een sterke invloed van
het Nederlands zon staan. Vo1gens hem komt dat doordat veel eilanders op zee
varen, en doordat hnn vronwen en kinderen naar Holland reizen om de man
nen tijdens hl1l1 verlof daar op te zoeken.

Dezelfde observatie staat ook te lezen in hoofdstnk acht van een in 1938
verschenen popnlair werkje over het eiland39 Op verzoek schreef Grilk
dat onderdeel over 'De taal der bewoners'. Die was volgens hem tot circa
1870 nog relatief zniver gebleven, omdat de bevolking toen nog op zichzelf
aangewezen was, en de zeelni 's winters opgelegd op het eiland verbleven.
Die zeelieden zonden ook woorden uit het Engels en Deens in het eilanders
geimporteerd hebben, maar de voorbeelden die Grilk geeft overtuigen niet. De
tien bladzijden van het hoofdstnk zijn prettig leesbaar, maar geven weinig in
formatie over'de taal der bewoners'. Het blijft bij een aantal typische eilander
woorden, en een vertaling van een tweetal gedichten van eigen hand. Grilk
schept er nogal over op dat hij de enige is die in de eilander taal schrijft, en,
omdat de negentiende-eeuwers er een rommel~evan gemaakt zouden hebben,
dat hij zelf een spelling heeft moeten ontwerpen, op basis van de spelling van
het Landfries. Hulp had hij daarbij van de dialectgeleerden Siebs en Steller
en van de Groninger lector voor het Fries, P. Sipma. Zij hadden hem bij zijn
studie van het Schiermol1l1ikoogs zeer geholpen. Wij hebben overigens gezien
dat met betrekking tot Siebs en Steller die hulp wederkerig was, doordat Grilk
degene was die voor hun grammofoonplaatproject Schiermonnikoger teksten
ingesproken heeft.

Dat hij het Schiermol1l1ikoogs bestudeerd heeft, daarin overdreef Grilk
inderdaad niet. Stelt hetgeen hij op het gebied van de Schiermonnikoger
taalknnde gepubliceerd heeft dus eigenlijk met zo heel veel voor, de ironie
wil dat wat hij met gepnbliceerd heeft in potentie veel belangrijker is. Het
is opgeschreven in twee series blanwgekafte aantekenschriften. Beide be
vinden zich op de Fryske Akademy in Leeuwarden. De ene serie bestaat
nit 6 schriften, getiteld 'Het Schiermonnikoogsch Dialect', of beter gezegd
vijf exemplaren, want nummer I ontbreekt helaas. Zij bevatten een moedige
poging om een grammatica van het Schiermonnikoogs te schrijven. Schrift
nummer II begint middenin de behandeling van de voornaamwoorden, zodat
men wel moet conclnderen dat het eerste gedeelte daarvan in deel I moet heb
ben gestaan. Daar zullen ook de zelfstandige naamwoorden behandeld zijn,
want die ontbreken verderop geheel. Mogelijk heeft daar ook een gedeelte
van de klankleer gestaan, hoewel de delen V en VI voor het grootste gedeelte
ook gewijd zijn aan 'klinkerveranderingen'. Rijp en groen is daar bijelkaar
gebracht, puur met de betreffende klanken als uitgangspnnt. Het lijkt het

181



Siebren Dyk

werk van een taalkundig weinig geschoold persoon, en dat beeld wordt in de
overige deeltjes alleen maar versterkt. Grilk gaat we! heel erg van de spelling
uit in plaats van de klank, zodat zijn behandeling soms erg omslachtig wordt
en hij allerlei regelmatigheden over het hoofd ziet. Hij vergelijkt consequent
met het Nederlands; een Friese grarnrnatica heef! hij b!ijkbaar nooit ingezien,
anders zou hij wel een onderscheid gemaakt hebben tussen de ook in het
Schierrnonnikoogs bestaande twee klassen van zwakke werkwoorden. De in
het Schierrnonnikoogs veelvuldig voorkornrnende rekking in de starnklinker
van de zogenaamde je-werkwoorden (bijvoorbeeld tjinje 'dienen' - hy tjene)
brengt hij bijvoorbeeld volkomen ten onrechte onder bij de sterke werkwoor
den.

De andere serie aantekenschriften bestaat uit drie deeltjes. Hier staat de
woordenschat centraal. De indeling is naar levensgebieden, dus bijvoorbeeld
de dagen van de week of lichaamsdelen. De linkerkolom is Nederlands, en
in de rechterkolom staat dan de vertaling in het Schierrnonnikoogs. Heel
systematisch is het allemaal niet, maar erkend moet worden dat het geheel
verreweg de grootste Schierrnonnikoger woordverzarneling is die tot op dat
moment bijeengebracht is.

Een soortgelijke waardering moet men ook uitspreken voor zijn grarnrnati
cale aantekeningen. Grilk was duidelijk geen professioneel grarnrnaticns, hij
heeft heel wat steken laten vallen, maar wat hij deed was natuurlijk wel pio
nierswerk. Grilk heeft zijn werk niet uitgegeven, anders zou men kunnen stel
len dat pas tientallen jaren later Fokkema uit zijn schaduw is getreden. Men
kan inderdaad ook bijna met aannemen dat hij zijn schriften wel heeft willen
uitgeven. Waarschijnlijker is het, dat hij voor zichzelf meer inzicht zal hebben
willen krijgen in zijn moedertaal, die hij in zijn verhalen en gedichten nu ook
op schrift begon te bezigen.

Een kleine taal voor een grootse visie

Het taalknndige werk van Grilk bleef voor verreweg het grootste gedeelte
ongepubliceerd. We hebben gezien dat dat voor meer van zijn voorgangers
gold, en als er wel wat naar buiten kwam, dan vaak op bnitenissige plekken, in
ieder geval met in organen waar andere taalkundigen zouden zoeken indien ze
iets over de eilander taal te weten zouden willen komen. De uitzondering vor
men de publicaties van Siebs, en natuurlijk het boek van Eijkman. En dat zijn
dan ook precies de bronnen die Jac. van Ginneken (1877-1945)40 raadpleegde
toen hij feiten nit het Schierrnonnikoogs verwerkte voor zijn boek Ras en Taal
(1935);1 een overigens na de oorlog al snel vergeten werk. En dat lag ruet
alleen aan de titel, de door deze Nijmeegse hoogleraar naar voren gebrachte
ideeen waren nogal aan de wilde kant. Zo meende hij dat er ooit stammen uit
het oosten van Europa in het westen neergestreken waren en dat hun taal een

182



Historisch overzicht van de bestudering van het Schiermonnikoogs

soort ondergrond gevormd had waar de huidige taal zich uiteindelijk in ge
worteld had. In het tweede hoofdstuk van het tweede deel bijvoorbeeld poogt
hij allerlei overeenkomsten in de uitspraak en de klankveranderingen in het
Fries en Gronings en in die van Slavische talen aan te tonen.

Dat Van Ginneken niet bang was om gedurfde beweringen te doen blijkt
meteen al in de eerste alinea, waar hij stelt dat het Oosterlauwerse Fries nog
voortleeft in het huidige Schiermonnikoogs en in het Stadsfries. Voar dat
eerste kon hij eventueel nog steunen op Winkler, maar zeker niet op Siebs,
maar dat het Stadsfries een oostelijke basis zou hebben, heeft niemand voor
noch na hem ooit beweerd, en Iijkt ook bijzonder moeilijk aan te tonen. Voar
het Slavische substraat wijst Van Ginneken voor wat betreft het Schiermon
nikoogs onder meer op de uitval van medeklinkers voor j (bijvoarbeel in jai[
'Iief' enjiter 'duur'), op de vorming van allerlei tweeklanken, op rondingsver
schijnselen als in mulke 'melk' en scharp 'seherp' en op de overgang w>b als
in bjok 'wiek'.

Het is hier niet de plaats om in te gaan op de vele fouten en ineorreetheden
die in het hoofdstuk in mime mate aan te wijzen zijn. Van Ginneken was geen
frisist en had zijn informatie uit de tweede hand, al meldt hij nog we! in een
nasehrift op bladzij 185 dat hij met een aantal studenten in de paasweek van
1935 een bezoek aan het eiland gebraeht heeft. Veel verandering ten goede
Iijkt dat eehter niet opleverd te hebben. Maar was een algemeen taalweten
sehapper als Van Ginneken dan niet al te zeer ingevoerd in het Fries en zijn
dialeeten, verstand van taal en taalkunde had hij natuurlijk we!. Hij doet ten
minste op bladzijde 130 in het voorbijgaan een heel interessante suggestie
over de al eerder besproken overgang rl > Is en rd> (dz) > z, als in hels en ieze.
Die ziet hij als een gevolg van een meer aehterlijke uitspraak van de r, en die
zou de I en d zo meegetrokken hebben.

Woordverzamelaars

Van Ginneken bestudeerde het Sehierrnonnikoogs voor een groter idee, en niet
om deszelfs wille. Hij was wat dat betreft eigenlijk de enige. Onderzoekers
voar maar ook na hem ging het vooral om het dialect zelf, en gebmikten dat
hooguit als een opstapje om meer inzieht te krijgen in het Fries in het alge
meen. Een typiseh voorbeeld van iemand die dieht bij de eilander grond bleef
was natuurlijk Cornelis Grilk. Is Grilk vooral belangrijk voor de grammatiea,
na hem komen er een aantal figuren die het er om ging de Schiermonnikoger
woordensehat te verzamelen. Nu deed Grilk dat ook al wel, maar de terreinen
waar hij op zoeht, waren beperkt. Dat geldt overigens ook nog voor de Fries
Jaeob Botke (1877-1939), leraar van beroep. Een van zijn vrijetijdsactiviteiten
was het verzamelen van termen op het terrein van de biologie in de brede zin
van het woord. Hij deed dat in een groot gebied, zo ongeveer alle noardelij-
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ke en oostelijke provincies struinde hij af, met Friesland duidelijk als kern.
En zo bezocht hij ook Schiermonnikoog. De neerslag van al die activiteiten
is neergelegd in een imposante rij bmingekafte schriften die namen hebben
als 'paard', 'mnd', 'homo sapiens', en nog vele andere. Ze berusten op de
woordenboekafdeling van de Fryske Akademy, en zijn als zodanig nooit
gepubliceerd. Wel is een neerslag terechtgekomen in een woordenboek als
het WFT.42 In een van die schriften, getiteld 'Skiermfmtseach', zijn ook een
aantal Schiermonnikoger woorden opgenomen. Het betreft vooral planten- en
vogelnamen.

Botkes lijst, eigenlijk is het niet veel meer dan een verzameling losse aan
tekeningen, is dus niet gepubliceerd, en dat is er waarschijnlijk de reden van
dat zijn gevonden plantennamen, althans afgaande op de literatuurverant
woording daarin, ook niet zijn opgenomen in het in 1954 verschenen stan
daardwerk Plantenammen yn Frysldn. 43 Daarin zijn wel Schiermonnikoger
plantennamen te vinden, maar die moeten zijn aangeleverd door een van de
200 correspondenten voor deze imposante verzameling volksnamen. Een van
de redacteuren, D.T.E. van der Ploeg, zette overigens in een aparte publicatie
nog eens op een rij welke Schiermonnikoger (en Amelander) plantennamen
op dat moment in zijn bezit waren.44

Een andere verzamelaar was Klaas Sierksma (geb. 1918). Hielden Grilk en
Botke zich duidelijk bezig met bepaalde deelgebieden des levens, Sierksma
probeerde de algemene woordenschat van het Schiermonnikoogs vast te leg
gen. Hij noteerde die op kleine velle\ies papier. Gealfabetiseerd op het Schier
monnikoger woord bevinden die fiches zich in een schoenendoos die bemst
op de Fryske Akademy in Leeuwarden. Waarschijnlijk moeten we zijn arbeid
dateren omstreeks 1940. Toen althans publiceerde Sierksma ook wel anders
zins over het eiland. Taalkundig zijn daarvan alleen twee korte notities in het
Akademytijdschriftlt Beaken van belang. In de derde jaargang daarvan maakt
hij er melding van, dat de woorden voor de windstreken nood 'noord' en sud
'zuid' op het eiland ook gebruikt worden om het respectievelijke gedeelte van
het traditionele eilander woonhuis aan te duiden.45 Een jaar eerder'6 merkt hij
in een aanvulling op een artikel van Verdenius op dat het Friese gebmik om
een familieaauduiding na de eigenaam te zetten (Klaas-om, Wytske-muoi) ook
op Schiermonnikoog voorkomt, en dat daarbij mutjen 'tante' niet afgekort
wordt tot 'mut. Voor het eigenaardige woord beite 'grootvader' denkt hij aan
een inkorting van *besteheite, wat de Schiermonnikoger vorm van 'beste
vaer' zou zijn. Heeft dit alles al heel weinig om het lijf, het stukje besluit
met een wel heel merkwaardige mededeling als zouden er op het eiland zelf
geen zuivere dialectsprekers meer over zijn. De laatste was volgens Sierksma
de zojuist tragisch om het leven gekornen volksdichter Wopke Fenenga. De
allerlaatste was daarrnee diens zuster Martha Fenenga geworden, die woonde
echter al jaren niet meer op het eiland, rnaar in Paterswolde.

Als woordverzarne1aar vergelijkbaar met Sierksrna is Fedde Dykstra (1917-
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1988), drukker-uitgever en later theoloog. Ook hij verzamelde de algemene
eilander woordenschat, en het resultaat daarvan bevindt zicb eveneens in een
schoenendoos op de Fryske Akademy. Waarschijnlijk dateert deze bezigheid
van Dykstra van na de oorlog, toen hij voor de akte Fries MO-A studeerde.
De reden dat de uit Anjum afkomstige Dykstra belangstelling voor het Schier
monnikoogs had, was, dat zijn grootmoeder van het eiland kwam, en dat hij
er ook door logeerpartijen niet onbekend mee was.47 Zijn de beide schoenen
dozen nog met elkaar te vergelijken, Dykstra's betekems voor de bestudering
van het Schiermonnikoogs reikt verder dan die van Sierksma. Zo publiceert
hij in 1949 in het Friese onderwijstijdschriftDe Pompebledden een bijzonder
aardige vergelijking tussen de medeklinkersystemen van het Landfries en het
Schiermonnikoogs.48 Hij noemt de Friese combinatie sk-, die in het Schier
monnikoogs sch- is (skip vs. schip), de Friese combinatie -tsj- tegenover
-tj-, en natuurlijk het hier al eerder ter sprake gebrachte wegvallen van me
deklinkers voor de j en de veranderingen in de oorspronkelijke combinaties rd
en rt. Voorts wijst hij op het behoud van medeklinkers als de v (storve 'ster
Yen' tegenover Landfries stjerre) en d (mond 'maand' tegenover Landfries
moanne), het veranderen van din r (pCtde 'zak' vs. Schiermonnikoogs puere)
en de overgang van b tot v in woorden als knivvel 'knie' (Landfries knibbef).
Hij merkt bovendien op dat het eilanders geen nasalering ken!: in woorden als
finster 'venster' en tjinje 'dienen' wordt de n voluit uitgesproken, en wordt
hij niet gereduceerd tot een nasale uitspraak van de voorafgaande klinker.
Meer historisch is een korte bijdrage van Dykstra aan It Beaken in 1952. Hij
probeert daarin een reconstructie te geven van de Schiermonnikoger woor
den voor zaterdag (snieuwn, Landfries sneon) en zondag (snaun, Landfries
snein).49

Een spellingsvoorstel

Dykstra werkte samen met D. Fokkema Sr. Aan hem stelde hij zijn woordver
zameling beschikbaar, die Fokkema uiteindelijk uit zou breiden tot de Wez
zenlist (1968). Van groot belang is zeker ook geweest dat beiden geprobeerd
hebben de spelling van de eilander taal te regelen. Daarloe publiceerden ze bij
Dykslra's eigen uitgeverij een Spellingsvoorstel. 50 Een vaste spelling was er
tot dan toe niet geweest, ieder die in de eilander taal ooit iets opgeschreven
had, was op zijn ofhaar eigen inturtie afgegaan. Dykstra en Fokkema presen
teren hun ideeen nadrukkelijk als een voorstel, afkomstig van twee particulie
ren: 'zoiets kan helaas, of gelukkig onze gemeenteraad met doen'. Ze staan
open voor suggesties tot verbetering, en ook in de verdere tekst opereren ze
zeer behoedzaam, blijkbaar goed beseffend op welke lange tenen men gemak
kelijk kan gaan staan zodra een verandering van de spelling ter sprake komt.
Hun diplomatieke opstelling blijkt ook uit een op zichzelf wonderlijke, maar
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misschien ook wel niet onware opmerking als de volgende: 'Eigenlijk moes
ten een paar professoren dit doen, maar die hebben het te druk voor zo'n klein
spellingsgebied'. Het meest vergaand is mogelijk hun voorstel om de 'stom
me' r, die dus niet uitgesproken wordt, op een paar kleine uitzonderingen na
ook niet meer te schrijven. Omdat de twee zich nadrukkelijk op een a-histo
risch standpunt stellen - de afkomst van het woord hoeft in een hedendaagse
spelling niet verantwoord te worden - is daar inderdaad iets voor te zeggen.

Hoewel er nadien door Fokkema nog kleine wijzigingen in aangebracht
zijn, heeft de door Dykstra en Fokkema geopperde wijze van spellen voor de
nodige standaardisering gezorgd. Vooral door Fokkema's activiteiten kreeg
zij een relatief ruime verspreiding. Zo gebruikte hij het voor zijn hiema nog
te bespreken woordenboek en gramrnatica, voor zijn vertalingen, voor de uit
gaven van de gedichten van Pita Grilk en voor een mede als lesstof bedoelde
bloemlezing Schiermonnikeiger L6zbUek. Later bleek in de praktijk, die zich
vooral manifesteerde binnen de Eilander Taalpluech, dat de spelling op het
gebied van de leesbaarheid hier en daar wat moeilijkheden gaf. De Taalpluech
voerde daarom na de tekens eeu en ieu een w in, en schreef ook weer een r
waar die in andere vormen van het betreffende woord bijvoorbeeld we! ge
hoord werd. Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de beide recente woor
denboeken.51

Douwe Fokkema

Met Douwe Fokkema (1890-1983) zijn wetegelijk bij een van de twee groot
heden van de taalknnde van het Schiermonnikoogs aangekomen. Fokkema
was leraar aan de eilander ULO. Blijkens het voorwoord van zijn Spraakkunst
besloot hij overigens pas na zijn pensionering in 1957 om de ei1ander taal
aan te 1eren. Maar hij liet het niet bij aanleren alleen, zoals hierboven geme
moreerd schreef en vooral vertaa1de hij ook in het Schiermonnikoogs". En hij
begon, vooral in gesprekken met mede-eilanders, woorden te verzamelen en
te beschrijven. Dat werd bijeengebracht in twee zeer eenvoudig en in eigen
beheer uitgegeven gestencilde en geniete boekjes, respectieve1ijk 2500 Wez
zen (1958) en 5000 m,zzen (1962) genaamd. Een en ander resnlteerde in wat
uiteinde1ijk wel een keurige uitgave zou warden, de Wezzenlist fan it Schier
monnikoogs, in 1968 uitgegeven door de Fryske Akademy in Leeuwarden.
Het zou een uiterst waardevolle publicatie worden, waarmee voor het eerst
de rijkdom van de ei1ander taa1 voor een breder publiek, maar ook voor de
eilanders zelf, tentoongesteld werd.

De Wezzenlist heeft een te bescheiden tite1: het is wet degelijk meer dan een
lijst met woorden. Het is een woordenboek Schiermonnikoogs-Nederlands.
De Neder1andse verklaring geschiedt door middel van een vertaalwoord,
maar waar nodig is die ook uitgebreid met een nadere toelichting. Het aantal
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voorbeelden en opgenomen samenstellingen is beperkt, maar meer is binnen
een bestek van ruim 120 bladzijden ook niet te verwachten. Een aanduiding
van de uitspraak ontbreekt, maar daar Fokkema's (en Dykstra's) spelling zeer
doorzichtig en hier en daar (de r!) aan de fonetische kant was, is dat niet
onoverkomelijk. Bijzonder instructief is ook de vertaling naar het Landfries,
zodat meteen het eigene van het Schiermonnikoger dialect naar voren kom!.
Bovendien geeft Fokkema ook de afwijkende vormen van een woord in de
alfabetische reeks, iets waar hij in zijn tijd mee voorop liep. luist voor het
Schiermonnikoogs was deze voorziening overigens van bijzonder belang.
Niet alleen de sterke werkwoorden hebben daar in hun verbuiging afWijkende
vormen, maar door allerlei verkortings- maar vooral rekkingsverschijnselen
hebben de zwakke werkwoorden daar ook onder te lijden, en dat geldt ook
voor bijvoorbeeld de meervoudsvormen van vele vrouwelijke zelfstandige
naamwoorden.

Naast een woordenboek zorgde Fokkema voor een tweede basisvoorzie
ning: hij schreef ook een grammatica. Op zich is dat vrij uitzonderlijk. AIs
er iets aan een dialect gedaan wordt, is dat meestal alleen in de vorm van
een woordenboek. Maar omdat het Schiermonnikoogs granrmaticaal niet al
leen behoorlijk afWijkt van het Nederlands, maar ook van het Fries, is deze
ondememing van bijzonder belang gewees!. Evenals bij zijn woordenboek
verscheen de granrmatica eerst in een eenvoudige, gestencilde uitgave (1958),
eenjaar later in gedmkte vorm bij Fedde Dijkstra in Leeuwarden uitgegeven.
In 1969 kwam er dan een tweede, definitieve dmk van de Beknopte spraak
kunst van het Schiermonnikoogs in een keurig hard kaft, en eveneens uitge
geven door de Fryske Akademy.

Nergens geeft Fokkema er blijk van dat hij het ongepubliceerde werk van
zijn voorganger op dit gebied, Comelis Grilk, kende. In tegenstelling tot diens
schriften is de inhoud van de Spraakkunst zeer degelijk en verantwoord werk.
Daartoe zal ook zijn broer Klaas Fokkema (1898-1969), hoogleraar Fries aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam, bijgedragen hebben; Fokkema bedankt
hem in het voorwoord voor nuttige aanwijzingen. De Spraakkunst bevat eeh
afdeling over de uitspraak en de spelling, maar het grootste deel van de 54
bladzijden word! ingenomen door de voor het Schiermonnikoogs zeer be
langrijke vormleer. Daarbij heeft Fokkema ook oog voor eigenaardigheden
in de zinsbouw. De vele uitzonderingen worden systematisch en zo volledig
mogelijk meegenomen.

Met zijn woordenboek en zijn granrmatika had Fokkema twee basisvoor
zieningen voor de Schiermonnikoger taal in het leven geroepen. Na die beide
grote werken gaat hij, begrijpelijk, ook in het licht van zijn vergevorderde
leeftijd, de taalkundige rust in. Wel maakt hij in de jaren 1969-1970 onder
de titel Nooiswiile nog een 15 bladzijden tellende getypte aanvulling op zijn
woordenboek, voomamelijk op grond van wat hij aantrof in de hiema nog
te bespreken dissertatie van Arne Spenter. Hij sluurt ook een exemplaar aan

187



SiebrenDyk

<Jr. Ype Poortinga van de Fryske Akademy, de uitgever van zijn Wezzenlist,
zonder dat hij weet wat hij er verder mee aan moet: 'Hwat hjirmei nou to
dwaen?? As tajefte jaen by elk boek (Wezzenlist), dat de doar utgien is, of
utgiet? Of allinne tas~ure oan wittenskappelike ynstellingen? Of opnimme
yn in twadde printinge mei SI. Juttemis???'. Erg veel optimisme spreekt er
uit deze woorden niet. Enerzijds had Fokkema daar gelijk in, zijn lijst is nooit
gepubliceerd. Aan de andere kant zag hij het toch ook weer te somber in: in
2002 zou er een veel groter woordenboek van het Schiermonnikoogs verschij
nen. De basis daarvan bestond uit het belangrijke werk van Douwe Fokkema,
inclusiefzijn aanvulling Nooiswiile.

Werd die lijst met aanvullingen dus niet gepubliceerd, dat gebeurde nog wel
met een bij<Jrage van zijn hand aan wat een feestbundel voor zijn broer Klaas
Fokkema had moeten worden, maar wat door diens plotselinge overlijden een
herdenkingsbundel werd. Onder de wel zeer algemene titel 'Eat oer it Skier
mfmtseagersk'52 presenteert hij een aantal grarmnaticale eigenaardigheden
waarin het Schiermonnikoogs afwijkt van het Landfries. Die behelzen de nog
op het eiland voorkomende drie geslachten bij de zelfstandige naarnwoorden,
waarbij hij vooral het vrouwelijke behandelt, de afwijking in de vervoeging
van de je-werkwoorden, de rekking in open syllabe bij diezelfde klasse van
zwakke werkwoorden (bijvoorbeeld swylje 'zwelen' - swiile - swiile), en de
daarvan predicatief gebruikte voltooid deelwoorden, die nog op een d eindi
gen (it hai liech swiiled op it laun, 'het hooi lag gezweeld op het land') en een
aantal onregelmatige meervoudsvormen. Aan het slot kondigt hij de uitgaven
van zijn Wezzenlist en Spraakkunst aan, en haalt hij een gedicht van Pita Grilk
aan waarin zij de eilander taal bezingt, met de bekende slotregel 'ik tilde heich
dy bope tiiden ut' . Die regel wordt dan door hem, gedrukt in hoofdletters, in
het Fries vertaald, met nog als laatste toevoeging 'Klaas hat dit noch sjoen'.
Mar wat heeft zijn broer dan nog gezien? De gedichten van Pita Grille, als
we de mededeling letterlijk zouden nemen? Ofbedoelt hij het bestaan van de
eilander taal? Of, misschien wel wat vermetel, maar toch, het werk dat Douwe
Fokkema zelfvoor die taal tot stand gebracht heeft? Dat laatste zon niet eens
helemaal onterecht zijn. Met zijn woordenboek en grammatica zal de taal voor
altijd toegankelijk blijven, ook nadat de tand des tijds op den duur zijn werk
gedaan heeft.

Klaas Fokkema

Klaas Fokkema zelf, tenslotte gewoon hoogleraar Fries aan de Vrije Uuiversi
teit en ook nog bijzonder hoogleraar Fries aan de universiteit van Leiden, heeft
hij nog iets voor de studie van het Schiermonnikoogs betekend? In directe zin
weinig, moet men helaas constateren.53 In de bundel met zijn verzamelde ar
tikelen, die na zijn dood het licht zag,54 wordt het Schiermonnikoogs in slechts
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twee bijdragen genoemd. De eerste keer is dat in het voorbijgaan, als hij erop
wijst dat de Schiermonnikoger vorm brner 'broer', in tegenstelling tot het in
vele Nederlandse dialecten identieke bruur, niet ontstaan is door Umlaut. De
opmerking wordt gemaakt in een inaugurele rede nit 1948 bij zijn aantreden
als bijzonder hoogleraar aan de Leidse universiteit, dus ver voordat zijn broer
Douwe zich actief met de eilander taal gaat bemoeien.

De tweede bijdrage is van enkele jaren later, verschenen in het dialectolo
gische tijdschrift Taal en Tongval, en wel in een huldenummer voor de Belg
E. Blancquaert. Die was de grote inspirator voor de samenstelling van een
Reeks Nederlandse Dialectatlassen. In die reeks was, zoals we gezien hebben,
ook een deel over Friesland opgenomen, maar daar kon Fokkema, toen hij
zijn bijdrage schreef, nog geen gebruik van maken. Was dat er de reden van
dat het nog geen drie pagina's tellende stukje" inhoudelijk weinig voorstelt?
Het komt tenminste niet verder dan te wijzen op het bestaan van de drie gram
maticale geslachten bij de zelfstandige naamwoorden, en op twee typische
woorden die te maken hebben met verstoppertje spelen, te weten het oude
woord aalsje en het woord dillefree. Dat laatste zou volgens Fokkema een
verbastering fan het Franse delivrez! zijn. Volgens een oudere eilander zou het
omstreeks 1890 op Schiermonnikoog germporteerd zijn door de kinderen van
de burgemeester Eyck van Zuijlichem.

Klaas Fokkema is in indirecte zin wel heel belangrijk geweest voor de
studie van het Schiermonnikoogs. Zijn belangrijkste wapenfeit is waarschijn
lijk wel, dat hij de Deen Arne Spenter op het spoor van de eilander taal gezet
heeft (zie verderop). In bovengenoemd artikeltje verzucht hij op bladzijde 278
bovendien: 'Ook blijkt het dat het hoog tijd wordt het complete woordmate
riaal van het Schiermonnikoogs te verzamelen en liefst in 'betekenisvelden'.
Daartoe kreeg hij mogelijkheden toen hij in 1960 voorzitter werd van de
'Dialektekommisje' van de Fryske Akademy. Deze vroeg bij de onderzoeks
organisatie Z.W.O. subsidie aan om de woordenschat vast te leggen van de
drie perifere Friese dialecten, te weten die van Hindeloopen, Terschelling
en Schiermonnikoog, benevens het Fries-Nederlandse mengdialect van de
gemeente Het Bildt. Op zich was dit karwei een aanvulling op hetgeen op de
Fryske Akademy al allemaal was verzameld op het gebied van de woorden
schat van het gewone Fries. De methode sloot ook aan bij een van de twee
databestanden die daartoe waren opgebouwd, het zogenaamde doorsneeappa
raat. Daarbij was op een nitgekiende manier gebrnik gemaakt van de beschik
bare techniek van die tijd. Het was nog niet de tijd van de computer, maar wel
die van de stencihnachine. In principe is daarbij alles wat ooit in het Schier
monnikoogs op papier gezet is, verwerkt, van Halbertsma's vertaling van de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan tot en met de correspondentie die de
samensteller van dit taalarchief, H.TJ. Miedema, later bijzonder hoogleraar
Fries in Utrecht, met eilanders voerde. Een belangrijk bestanddeel vorrnen
uiteraard de gedichten van Pita Grilk, die Douwe Fokkema nitgegeven had.
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AlIe teksten werden daarbij in blokjes van ongeveer 50 woorden getypt. De
vellen werden daama 50 keer afgedraaid en zo versneden dat elk blokje apart
een kaartje vormde. Daarna werd op elk kaartje achtereenvolgens een woord
onderstreept, en daarna werden alle kaartjes op het onderstreepte woord
gealfabetiseerd, overigens met op het Schiermonnikoogs, maar op het Friese
equivalent. Het geheel is een uiterst rijke verzameliug, waarbij het grote voor
deel is dat de woorden niet geIsoleerd gepresenteerd zijn, maar in een talige
context. Men krijgt zo meteen een iudruk hoe de woorden gebruikt worden,
bijvoorbeeld in welke vaste verbindingen met andere woorden, en in welke
stijl ze passen. Het apparaat heeft overigens vele jaren een slapend bestaan
gehad. Veel gebruik lijkt er namelijk niet van gemaakt te zijn, bijvoorbee!d
niet door Fokkema voor zijn Wezzenlist, wat ook wel weer logisch was, daar
deze niet in Leeuwarden woonde. Pas met de samenstelling van het Eilander
Wezzenbuek" veranderde dat drastisch.

Hoewel dus uiterst waardevol, had de wijze van samenstellen van deze ver
zameling een groot nadeel: men was volstrekt afhankelijk van wat de teksten
zelfaan woordmateriaal boden. AIs aanvulliug werd er daarom ook nog actief
naar woorden gezocht, vooral naar meer specialistische vaktaal. Douwe Fok
kerna kreeg de opdracht om dat voor het Schiermonnikoogs te doen. Daartoe
moest hij wat systematischer te werk gaan dan waar hij tot dan toe met zijn
woordverzamelingswerk aan gewend was. Van te voren waren er namelijk een
aantallevensgebieden of semantische velden vastgesteld die zo goed mogelijk
afgegraasd moesten worden. En zo giug hij achtereenvolgens de Schiermon
nikoger termen na die te maken hadden met bij voorbeeld het eilander huis, de
bakkerij en kiuderspelen. Ook planten- en vogelnamen werden niet vergeten.
De fiches vallen op door een relatief uitgebreide beschrijving, met boven
dien een uiterst waardevolle transcriptie van de uitspraak van het betreffende
woord. Het resultaat van deze inventarisatie wordt eveneens bewaard iu een
aantal kaartenbakken op de Fryske Akademy.

HTJ Miedema

Begeleider en organisator van al deze activiteiten was H.TJ. Miedema (geb.
1922), die op de Fryske Akademy iu de eerste plaats aangesteld was voor wat
later het Wurdboekfan de Fryske taal/ Woordenboek der Friese taal (door
gaans afgekort als WFT) zou gaan heten.57 Dat zeer uitgebreide, wetenschap
pelijke woordenboek, dat zo langzamerhand zijn voltooiing nadert, had en
heeft onder andere als doe! om naast de beschrijving van de woordenschat
van het gewone Fries ook de uitspraak te geven van de grondwoorden in de
perifere Friese dialecten, dus die van Hiude!oopen, Terschelling, en Schier
monnikoog. AIs men dus een Schiermonnikoger woord zoekt, kan men ook,
via het Fries, dat woordenboek raadplegen. Op zoek naar Schiermonnikoger
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teksten kreeg Miedema, later, in 1966, benoemd tot bijzonder hoogleraar in
de Friese taa1- en 1etterkunde te Utrecht, een fraai, compleet overzicht van de
eilander literatnur. Dat resnlteerde in een tweetal bijdragen waarin zo'n over
zicht gepresenteerd werd. Het eerste verscheen in het Nederlands-Vlaamse
tijdschrift voor dia1ectologie, Taal en Tongval, in samenwerking met zijn
WFT-collega H.S. Buwalda.58 De laatste, als volb1oed Bi1dtker, zorgde voor
het overzicht van het Bildts, terwij1 Miedema naast het Hindeloopers en Ter
schellings ook het Schiermonnikoogs voor zijn rekening nam, a1 worden daar
dan ook maar mim drie bladzijden voor ingemimd. Uitgebreider komt hij over
de Schiermonnikoger literatnur aan het woord in een Friestalige bijdrage aan
het tijdschrift It Beaken.59 Hij laat daar in het bijzonder zijn licht schijnen over
de op Schiermonnikoog gangbare volksliedjes. Het meest complete overzicht
van de Schiermonnikoger literatnur is overigens te vinden in de a1s boekje uit
gegeven scriptie van K1aas van der Veen (1937-2002),60 tot zijn pensionering
hoofdredacteur van het al genoemde WFT.

Be!angrijker voor het kader van ons verhaal is echter een meer taalkundig
geaarde publicatie van Miedema nit 1958," in een erebundel voor zijn Nij
meegse 1eermeester L.e. Miche!s. Daamit is goed op te maken dat het samen
stellen van de Schiermonnikoger databank op dat moment nog niet begonnen
was, en dat ook D. Fokkema's woordverzamelingen nog niet openbaar waren;
Miedema moest voor zijn materiaa1 nog temgvallen op Siebs en Eijkman. In
het artike! probeert Miedema bewijzen aan te dragen voor een idee van een
andere oud-Ieermeester, de al eerder gememoreerde Jac. van Ginneken. Die
meende dat er met het ontstaan van de Zuiderzee een aantal Friese dialecten
ten onder zou zijn gegaan, en dat het relict daarvan a1s het ware zou zijn
aangespoe1d op de Friese zuidwestknst. Inderdaad wijkt het Zuidwesthoeks,
en zeker het Hinde1oopers, noga1 van het andere Fries af. Miedema wenst dit
gebied nit te breiden tot een soort kustfries, waartoe ook het Terschellings
en Schiermonnikoogs zouden behoren. Hij haalt de aanwijzingen daarvoor
nit een geronde en achterlijke nitspraak van de korte e. Voor het Schiermon
nikoogs geeft hij een groot aantal voorbee!den, en dat aanta1 had ook nog
gemakke1ijk uitgebreid kunnen worden, omdat, we kwamen het bij Waling
Dykstra al tegen, nu eenmaa1 in zeer vee1 gevallen de Friese e met de typische
Schiermonnikoger ronde korte a correspondeert. Toch kan men juist voor wat
het Schiermonnikoogs betreft gerede twijfel hebben aan Miedema's hypo
these. Niet alleen ligt het eiland we! erg ver van het Zuiderzeegebied af, maar
de woorden en ook de klankomgeving waar de ronding zich heeft voorgedaan,
wijken in het Schiermonnikoogs nogal af van de andere door hem behandelde
dialecten.
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Belangstelling uit Denemarken: Arne Spenter

In een voetnoot op bladzijde 203 van bovengenoemd artikel geeft Miedema
tevens kort de belangrijkste bronnen van het Schietmonnikoogs. Hij meldt
daarin ook dat 'de Deen A. Spenter zich wijdt aan een stndie van het Schier
monnikoogs'. Miedema baseert zich daarbij op twee mededelingen in de
eerste uitgaven van Phi/alogia Frisica. de eerste gedaan door professor
Klaas Fokkema: 'Oan in smdzje fan it Skietmuontseagersk wurdt optheden
arbeide' 62 En Fokkema kon het weten, hij was inderdaad degene die de Deen
Arne Spenter op het spoor van het Schietmonnikoogs zette. De beide grote
figuren in de geschiedenis van de Schietmonnikoger taalkunde, Douwe Fok
kema enArne Spenter, zijn dus beide door Klaas Fokkema geInspireerd.

We zijn over Arne Spenter goed geInfotmeerd dankzij het door Nils Ar
hammar geschreven overzicht van zijn leven en werk.63 Arne Spenter werd
op 9 juni 1926 geboren in het plaatsje Ringen op het Deense eiland Funen.
Hij studeert Duits aan de universiteit van Kopenhagen, en krijgt na zijn af
studeren in 1951 voor 10 maanden een Nederlandse bems voor een verblijf
aan de universiteit van Leiden, waar hij onder andere de colleges volgt van
Klaas Fokkema, die hem meteen suggereert om op het Schietmonuikoogs te
promoveren. In datzelfde jaar brengt Spenter al twee maanden op het eiland
door om materiaal te verzamelen, en ook in 1954, 1956 en 1959 bezoekt hij
het eiland, mogelijk gemaakt door een Deens stipendium.64 Er moeten daarbij
ook opnamen op geluidsband gemaakt zijn, die daarna in Kopenhagen op een
granunofoonplaat werden overgezet.

De afronding van het proefschrift vindt pas in 1969 plaats, maar ook daar
voor al laat Spenter in wetenschappelijke kring van zich horen, ook al gaan
daar sinds zijn eerste bezoek aan het eiland maar liefst 11 jaar overheen. Het
is op het derde Friese filologencongres in 1962 dat hij een lezing geeft over
'Das Lautsystem der schietmonnikooger Mundart', een jaar later gepubli
ceerd in de congresbundel.65 In zijn inleiding prijst hij twee voorgangers, de
'hervorragenden Gelehrten' Siebs en Eijkman. Die hadden inderdaad over de
klanken van het Schietmonnikoogs geschreven, maar ze bekeken die wel met
een andere bril op dan Spenter. Bij Spenter ontbreekt in deze publicatie het
historische perspectief van Siebs, en ook gaat het hem niet om allerlei subti
liteiten in de uitspraak. Spenter opereert duidelijk in het voetspoor van de in
het midden van de 20ste eeuw heersende structuralistische taalkunde. Die stelt
het begrip 'foneem' centraal, de min of meer abstracte spraakklank zoals die
wordt gebruikt voor het minimaal onderscheiden van woorden met verschil
lende betekenissen, en er wordt geprobeerd om de relaties tussen die fonemen
onderling te analyseren. Spenters aanpak van zo'n 'Lautsystem' lijkt erg veel
op die welke zijn leetmeester Fokkema enige jaren eerder van de klanken van
het Fries gepresenteerd had.66 Zo schenkt hij ook aandacht aan de mogelijke
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combinaties van de medeklinkers aan het begin en het einde van het woord.
Het meeste daarvan ziet echter pas het licht in een kort aanvnllend artikel van
enige jaren daarna.67 Daarin blijkt, dat het Schiermonnikoogs toch redelijk
wat minder combinatiemogelijkheden heeft dan het Fries. De hoofdoorzaak
ligt in het feit dat er, door het ontbreken van het verschijnsel breking in het
Schiermonnikoogs, veel minder mogelijkheden zijn om verbindingen aan te
gaan met eenj en een w.

Spenter ging in bovenstaande publicaties nadrukkelijk uit van de oudere
generatie Schiermonnikogers, omdat hij constateerde dat de jongere generatie
in de uitspraak aanzienlijk afweek. Die afwijkingen zijn het onderwerp van
een studie in de aan zijn in 1967 overleden leermeester Klaas Fokkema gewij
de gedenkbundel,68 hetzelfde boek waaraan, zoals we gezien hebben, Douwe
Fokkema ook een Schiermonnikoger bijdrage geleverd heeft. Dat Spenter ook
aan die bundel zou meewerken en in het bijzonder dat hij daarin over het ei
landers zou schrijven, lag voor de hand. 'Die Schiermonnikooger Mundart lag
KLAAS sehr am Herzen' zo begint hij zijn verhaal, en hij memoreert dat Fok
kema ook anderen, waaronder hemzelf, voor het dialect wist te interesseren.

In het artikel zelf constateert Spenter een groot aantal veranderingen in
de uitspraak, hoewel sommige beperkt blijven tot enkele woorden. Maar er
blijkt ook structureel wel wat aan de hand te zijn, hetgeen er in grote halen op
neerkomt dat de Schiermonnikoger klinkers tenderen naar een meer open uit
spraak, en naar een zekere mate van vertweeklanking. Evenwel, 'das Bild des
jiingsten Systems ist uneinheitlich, da es sich urn eine Mundart in Aufiosung
handelt'. Het zou daarom interessant zijn om nog eens na te gaan ofde hier en
daar toch vrij spectaculaire veranderingen zich ook inderdaad doorgezet heb
ben.

Gingen de voorgaande drie over de klankleer, Spenter verliet dat terrein in
een vierde en laatste mike!." Het zou tevens het stuk met de meeste diepgang
worden. Daarin vraagt Spenter zich afofde grammaticale geslachten die bij de
zelfstandigenaamwoorden onderscheidenkunnen worden, ook een inhoudelij
ke betekenis hebben. Hoewel het in bijvoorbeeld het Duits inderdaad der
Mann en die Frau is, valt daar in de Germaanse standaardtalen eigenlijk niets
substantieels van te zeggen. Het lijkt er op dat het toeval daar overheersend
is. In het Schiermonnikoogs ziet Spenter echter veel duidelijker aanwijzingen,
ook al wil dat nog niet zeggen dat er daar wel een sluitend systeem aanwezig
is. De sleutel is te vinden in de Schiermonnikoger vrouwelijke zelfstandige
naamwoorden. Die vallen in de vorm al op doordat ze, op een paar berede
neerde uitzonderingen na, allemaal maar uit een lettergreep bestaan. Maar ook
inhoudelijk springen ze er uit doordat ze altijd concreet zijn, dat wil zeggen,
ze verwijzen naar waarneembare zaken met een eigen, afgepaste vorm. Stof
namen zijn daarom bijvoorbeeld nooit vrouwelijk, en woorden voor abstracte
zaken, zoals die voor 'gewoonte' of 'gelnk', zijn Of mannelijk Of onzijdig.
'Die vielleicht glanzendste linguistische Studie, die die Frisistik aufzuweisen
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hat!', jubelt Arhauuuar in zijn herdenkingsartikel, en daar kon hij op het mo
ment van schrijven best eens gelijk in hebben gehad70

Zijn deze vier artikelen al toonbeelden van degelijk vakmanschap, Spenters
betekenis voor de studie van het Schiermonnikoogs ligt toch wel vooral in zijn
dissertatie. Die is eindelijk gereed in 1968, een tamelijk lange tijd dus na de
eerste onderzoekingen in 1951, maar men dient daarbij wel te bedenken dat
Spenter het er allemaal bij moest doen: hij verdiende de kost als lector Duits
aan de Handelshogeschool en later de nniversiteit in Kopenhagen. De drnk en
de correctie van het tamelijk ingewikkelde boek namen ook nog een jaar in
beslag.

Dat Spenters proefschrift71 lekker wegleest, kan nou niet bepaald gezegd
worden. Het grootste deel van de 374 pagina's is gewijd aan een reconstruc
tie van de herkomst van de Schiermonnikoger klinkers. Hij gaat daarbij uit
van het laat Oudwestfries, overigens zonder le vergeten hoe dat zich uit het
Oudgermaans ontwikkeld heeft. Spenter rafelt daarbij minutieus verschillende
taalveranderende invloeden uitelkaar, en hij heeft ook een scherp oog voor
de invloed van de op de betreffende klinker volgende medeklinker. Veel ver
halende tekst biedt het geheel eigenlijk niet eens. De meeste ruimte wordt in
beslag genomen door de voorbeelden, waar Spenters degelijkheid zich onder
andere toont door zijn hang naar volledigheid. Misschien wel de helft van het
boek wordt in beslag genomen door een indrnkwekkend notenapparaat, waar
Spenter niet alleen de vorm van het betreffende woord in allerlei varianten van
het Fries weergeeft (niet in de laatste plaats in de voor het Schiermonnikoogs
zeer belangrijke 16de-eeuwse Rijmspreuken van Bogerman), maar als het te
pas komt ook die in het Nederlands, Duits en Gronings. Het boek is dan ook
een rijke bron om de herkomst van tal van woorden op het spoor te komen.

Het historische gedeelte wordt voorafgegaan door een inleiding, waarin
Spenter onder andere zijn bronnen verantwoordt, en een deel waarin hij het
klanksysteem van het Schiermonnikoogs uiteenzet, in grote lijnen een herha
ling van zijn artikelen uit 1962/1963, die dus achteraf als voorwerk voor de
dissertatie gediend hebben. Als belangrijkste kenmerk van het systeem be
schouwt hij het geringe aantal achtervocalen; die zijn in de loop der geschie
denis in voorvocalen overgegaan. Het voorwoord van het proefschrift, dat
hij opdraagt aan zijn vrouw, is opmerkelijk kort. Hij noemt de Kopenhaagse
colleges van prof. Peter J0rgensen over het Oudfries en de gesprekken met
K1aas Fokkema die hem gelnspireerd hebben, en bedankt 'den vielen lieben
Schiermonnikoogem, die als verstanduisvolle und hilfsbereite Gewamsleute'
hem geholpen hebben.

Merkwaardigerwijze is Spenters proefschrift nergens gerecenseerd, maar
afgezien daarvan zijn er alleen maar lovende reacties bekend. A1 bij de verde
diging ervan op 20 maart 1969 beoordelen de beide opponenten J0fgensen en
Hyldgaard-Jensenhet als 'eendegelijk, inhoudsrijk en deels baanbrekendwerk
van een kundig en alzijdig georienteerd germanist'. Arhammar beschouwt het
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als een hoogtepnnt in de geschiedenis van de frisistiek. Teake Hoekema heeft
het over 'it pfubeste proefskrift fan Ame Spenter'. En de Deense krant Ber
lingske Tidende berichtte: 'Een dialect, dat door slechts 200 mensen gespro
ken wordt, kreeg gisteren een vooraanstaande plaats in de taalgeschiedenis,
toen de nieuwe hoogleraar Duits aan de Handelshogeschool, Ame Spenter,
met zijn unieke dissertatie de waardigheid van doctor verwierf'. 72

Zoals uit het krantenbericht te destilleren valt, hield Spenter aan zijn indruk
wekkende werk niet alleen de titel 'doctor', maar ook die van 'professor' over.
In 1972 volgde het nog wel zo prestigieuze hoogleraarschap voor Duits aan de
Kopenhaagse nniversiteit. Het is duidelijk dat hij zich nu op een veel breder
terrein moest laten gelden. Voor het Schiermonnikoogs bleef er alleen het al
genoemde artikel uit 1971. Achterafbleek, dat hem ook helemaal niet zoveel
tijd meer gegund was. Injnni 1977 werd hij ziek, en al op 10 augustus 1977
overleed hij. Zijn ziekte was echter niet overal bekend, en het bericht van zijn
overlijden was voor sommigen dan ook een schok. Arhammars beschrijving
daarvan zegt wat dat betreft genoeg:

'Am Nachmittag des 12. August 1977 wurde die gemiitliche Unterhal
trmg in der Teepause des Friesischen Instituts durch einen Anmf aus
Danemarkjah nnterbrochen: Arne Spenter ist tot! Bestiirznng nnd Fas
snngslosigkeit Iieszenjeden verstrmrmen. Diejenigen von nns, die ihm
naher gestanden hatten, wurden von tiefer Trauer nnd Niedergeschla
genheit erfullt. Die friesische Sprachforschnng hatte plotzlich einen
ihrer besten, vielseitigsten nnd initiativreichsten Vertreter auf der Hohe
seiner wissenschaftlichen Laufbalm verloren. (...) Nein, es war nns al
Ien klar, dieser Verlust wiirde fur die kleine Frisistik nicht zu ersetzen
sem.'

Het is dan ook geen wonder dat er in deze gemoedstoestand besloten werd tot
het oprichten van een gedenkteken. Naar goed academisch gebruik werd dat
een bnndel met wetenschappelijke artikelen.73 De Groninger frisisten stelden
daartoe eenjaargang, namelijk die van 1979, van hun orgaan Us Wurk ter be
schikking, stelden een redactiecommissie in met onder andere ook een Deense
inbreng, en de bnndel werd gedmkt met een Deens subsidie. Drie stukken
erin hebben rechtstreeks betrekking op Spenter zelf, het al eerder genoemde
overzicht van leven en werk door Arhammar (blz. 13-27), een karakteristiek
van de docent Spenter door zijn leerling Maike Lohse (blz. 28-30) en een bi
bliografie van al zijn publicaties (blz. 207-209).

Wie mocht hopen dat deze bnndel een vloed aan nieuwe studies zou ople
veren over het Schiermonnikoogs, toch binnen de Friese taalkunde Spenters
verreweg belangrijkste aandachtsgebied, komt bedrogen uit. Het blijft bij een
inventarisatie van de op het eiland voorkomende achtemamen door R.A. Ebe
ling en een ultrakort artikel (blz. 137-138) van de hand van de Amerikaan T.L.
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Markey over'A distinction for Schiermonnikoog (-rt > -ts, -rd> s)'. Markey
was een zeer productief Amerikaans taalkuudige, die in de jaren zeventig
Friesland bezocht ter voorbereiding van een overzichtsboek over het Fries.
Het stukje in de Spenter-bundel is op de inleidende zinnen na ook letterlijk
in dat boek terug te vinden.74 In die inleiding verhaaIt Markey hoe hij in de
zomer van 1970 op Schiermonnikoog was om grip te krijgen op de eigenaar
digheden van de eilander taal, terwijl zijn informanten trots vertelden dat het
iemand nit het verre Kopenhagen gelukt was om die vlekkeloos onder de kuie
te krijgen. De grootste eigenaardigheid waar Markey over viel was de hier al
eerder genoemde overgang fan rt in ts en rd in z (of s). Markey geeft wel een
redelijk goede beschrijving van de Idankverandering, maar van zijn paging
om te komen tot een verklaring kan men misschien het beste zeggen dat hij de
klok heeft horen luiden. AIs hij het stukje niet zo kort gehouden had, had hij
misschien de klepel ook wel gevonden.

TB. Hoekema

Er had in de gedenkbundel nog een Schiermonnikoger bijdrage zul1en staan,
maar die liep qua omvang zo uit de hand dat er een apart boekje van ge
maakt is.75 Hij is van de hand van Teake Hoekema (1923-2003), toentertijd
medewerker aan het Fries Instituut te Groningen. Hoekema zag het grote
belang van Spenters dissertatie voor de historische klankleer van het Fries in
het algemeen, maar een grote handicap was, dat het boek zeer slecht toegan
kelijk was voor mensen die het Schiermonnikoogs niet machtig waren. Hij
vertaalde de door Spenter behandelde woorden daarom naar het Fries, in zo'n
vorm dat er een soort woordenboek Fries-Schiermonnikoogs ontstond, met
een rechtstreekse verwijzing naar de bladzijde waar Spenter het betreffende
woord besproken had. Iemand met kennis van het Fries wordt zo rechtstreeks
de weg gewezen. Deze 'wurdlist' beslaat een Ideine 60 pagina's. Daamaast
vat Hoekema die ook nog eens samen in een systematisch overzicht van de
overeenkomst tussen de klanken van het Schiermonnikoogs en het Landfries,
met daarbij een opsomming van al1e woorden die aan de betreffende over
eenkomst voldoen. Er is een hjst met een ingang op het Fries en een met een
ingang op het Schiermonnikoogs. AIs derde zet het werk nog eens handig de
klankontwikkelingen bij elkaar die Spenter gevonden heeft. In een twintigtal
bladzijden wordt zo eigenhjk het hele proefschrift nog eens efficient samen
gevat. AI met al dus een zeer handig boekje, en een uiterst nuttige aanvul1ing
en sleute! op Spenters niet altijd even toegankelijke levenswerk.

Hoekema had zelf overigens al eens eerder een inhoudelijke aanvulling
op het werk gegeven. Dat was in 1971, dus vrij vlot na het verschijnen van
Spenters proefschrift, toen hij in anderhalve bladzijde een aantal suggesties
tot verbetering publiceerde.76 In zijnLanjrysk- Skiermilntseager Wurdlist CA.
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heeft hij die ook in de verwijzingen meegenomen.
Hoekema zelf was trouwens met onbekend met het Schiennonnikoogs. In

de zomer van 1957 verblijft deze eerste doctorandus in het Fries op het eiland
bij de familie Jac. Fenenga om de taal afte vragen, en om zo een woordenboek
samen te stellen. In die zin staat hij dus in de traditie van Klaas Sierksma,
Fedde Dykstra en Douwe Fokkema, en spelen zijn activiteiten zich globaal
weg ook in dezelfde tijd af. Het grote verschil is echter, dat genoemde drie
werkten vanuit het Schiennonnikoogs, en dat ze dat vertaaldenlverklaarden
in het Nederiands, terwijl Hoekema vertrekt uit een andere taal en daar het
betreffende Schiennonnikoger woord bij zoekt. In die zin is hij weer een
voorioper van Eis Perdok, al is die dan veel uitgebreider. Bovendien vertrok
zij uit het Nederiands, terwijl het bijzondere van Hoekema is, dat die het Fries
als uitgangspunt neemt. Hoewei, zo bijzonder is dat misschien ook weer niet
als men bedenkt dat het Hoekema niet in de eerste plaats om een practisch,
laat staan een commercieel product te doen zal zijn geweest. Als frisist ging
het hem er veel meer om, het Schiennonnikoger Fries te vergelijken met het
gewone Landfries. Het alfabetisch ingerichte woordenboek legt dan ook de
nadruk op de vonn van de taal, in die zin dat vooral naar het etymologisch
overeenkomstige Schiennonnikoger woord gezocht is. Grotere eenheden als
idiomatische uitdrukkingen staan er eigenlijk nauwelijks in. Het 64 bladzijden
tellende typoscript (wel tweekoloms) is nooit uitgegeven en bevindt zich nog
altijd in particulier bezit. Wel is de inhoud later verwerkt in het Eilander Wez
zenbuek.

Hoekema komt na zijn pensioen nog eenmaal terug op een Schiennon
nikoogs onderwerp, en wel op een eilander woord 'par excellence', namelijk
kal/emooi, de meiboom die bij het eilander pinksterfeest opgezet wordt.77

We herinneren ons dat Waling Dykstra die geanalyseerd had als 'kale mei'.
Hoekema toont aan dat die afleiding qua vonn en betekems met zonder pro
blemen is. Hij wijst ook eerdere voorstellen van SJ. van der Molen af, die het
element kal/e wil verbinden met ofwel het Latijnse gal/us 'haan', ofwel met
kal, en dan zou het oorspronkelijk niet gegaan zijn om een hanenoffer maar
om een vrouwenoffer." Hoekema zelf denkt aan het Nederiandse woord kal
mei, een aanduiding van een langsscheepse legger, die als de 'boom' gebruikt
geweest zou kunnen zijn. Een jaar later brengt hij de kwestie opnieuw ter
sprake." Steun voor zijn idee vindt hij in een door Durk Th. Reitsma gevon
den beschrijving van het feest in een handschrift van een Zoutkamper school
meester uit 1702.80 Niet alleen dat die al de benaming 'Colle Mooei' geeft
- waarschijnlijk het oudste Schiennonnikoogs op papier -, de man heeft het
ook over'ene meste ener scip in de hooghte gebracht'. Grote twijfels daaren
tegen heeft Hoekema over de hem tot dan toe onbekende suggestie van Louise
Mellema, die er een verbastering van de in almanakken voorkomende Latijnse
aanduiding Kal. Maiae 'een mei' in ziet. De stap daarvan naar de opgezette
boom lijkt inderdaad nogal fors.
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Woordstudies

De laatstgenoemde bijdrage van Hoekema is - de titel zegt het ook al- een
typisch voorbeeld van een woordstudie. In dat genre was overigens al eerder
over het Schiennonnikoogs gepubliceerd, eenmaal door J. Naarding en een
paar maal door W.J. Buma. Het genre kon natuurlijk een impuls krijgen toen
door de activiteiten van Douwe Fokkema de Schiennonnikoger woordenschat
in bredere kringen bekend kon worden. Het ligt ook in de rede dat er daarbij
vooral Schiennonnikoger woorden nader in ogenschouw genomen werden die
niet, ofalthans op het eerste oog niet, een pendant hebben in het aangrenzende
taalgebied.

J. Naarding (1903-1963), die zich overigens veel meer met het Drents dan
met het Fries beziggehouden heeft, schreef over de herkomst van het woord
dunalter, een mythisch wezen dat in de duinen rondzwerft en waar kleine
kinderen wel mee bang gemaakt werden.8l Naarding heeft het overigens con
sequent over dunater, een vonn die in de woordenboeken niet voorkomt. De
korte klinker in alter komt ook beter overeen met de oorsprong die Naarding
opgeeft, te weten het lichamelijke afscheidingsproduct 'etter', een begrip dat
ook in andere talen wel met boze geesten verbonden wordt.

Belangrijker in het genre is w.J. Buma (1910-1999), hoogleraar Fries te
Groningen. In hetzelfde tijdschriftnunrmer waar ook Naardings bijdrage in
verschenen is, gaat hij nader in op de Schiennonnikoger woorden galm en be
geelje.82 Ze komen beide vooral voor in vaste verbindingen, galm in wat yn 'e
galm nimme, drage, 'zoveel meenemen als men onder de ann dragen kan', en
begeelje in dy begeelje liete, 'zich door iemand laten ophouden'. Buma weet
voor beide woorden pendanten in het Oudengels aan te wijzen. Het woord
trale, 'wikkelen (van een draad)', waar hij enige jaren later over schrijft,83
blijkt ook in Noord- en Oost-Friese dialecten voor te komen. Hij verbindt het
met de Indogennaanse woordstam ter, met een betekenis van 'draaien, win
den, enz.'.

Taalsociologische onderzoekingen

Die woordstudies behoren overduidelijk nog tot de taalknnde in traditio
nele zin, net zoals de taalkunde zelf een traditionele, al eeuwen en eeuwen
beoefende tak van wetenschap is. De sociale wetenschappen zijn duidelijk
van jonger datum, maar maakten na de Tweede Wereldoorlog wel een zeer
snelle groei door. Deze wetenschappen nu werden al spoedig ook op talige
verschijnselen toegepast. Zo werd er halverwege de jaren '50 een grootschalig
onderzoek gehouden naar het taalgebuik van kinderen van de lagere scholen
over gehee1 Friesland.84 Nog circa 20% van de kinderen bleek toen het ei
landers machtig.
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Een veel belangrijker studie werd een kwart eeuw later gepubliceerd.85 Zij
is gebaseerd op een door studenten van de Grorunger studentenvereniging
'Bemlef' gehouden enquete; ook de beide auteurs, die alle gegevens uitein
delijk geanalyseerd en bescbreven hebben, waren daarvan lid. Het eenvoudig
uitgegeven want gestencilde boekwerkje van in totaal 63 bladzijden valt in
twee delen uiteen. Het eerste bevat een sociaal-economische geschiedenis van
het eiland van de hand van R. Hodel. Het beschrijft overtuigend hoe het ei
land in eigenlijk zeer korte tijd een radicale economische omslag meemaakte.
Verdienden de meeste eilanders vroeger altijd hun brood in de landbouw en
vooral in de zeevaart, binnen enkele decennia maakte dat plaats voor het toe
risme. Dat ging gepaard met enerzijds een sterke emigratie van de autochtone
bevolking naar de vaste wal, en anderzijds een immigratie van mensen van de
vaste wal die in de toeristenindustrie op het eiland kwamen werken. Daarmee
verloor het Schiermonnikoogs zijn basis, en werd het een minderheidstaal op
het eigen eiland.

Het tweede deel is een door G.H. Jelsma vervaardigde uitwerking van de
enquete. Omdat die enquete eigenlijk huis aan huis werd gehouden, is zij
uitzonderlijk representatief. Het onderzoek laat per generatie een zeer sterk
dialectverlies zien. Grote boosdoeners zijn vooral de gemengde huwelijken,
waarin eigenlijk altijd voor het Nederlands gekozen wordt. De voorspelling
op bladzijde 45 is dan ook, dat 'Skiermfintseach oer ien generaasje in fol
slein Hollansktalich eilan wurdt mei in lytse minderheid fan Frysktaligen en
miskien in nustje illderen dy't noch Eilanners prate kin'. Nu wij onderhand
inderdaad een generatie verder in de tijd aangekomen zijn, moet worden ge
constateerd dat deze voorspelling misschien iets te somber is geweest, maar
heel erg ver zat zij er toch ook niet naast. Wat de studie in ieder gevallaat zien,
is, hoe verbijsterend snel een taal ten onder kan gaan.

Recente woordenboeken

Hoewel de Friese schrijver en eilander bankbeheerder Paulus Akkerman mis
schien wel gelijk had dat de eilanders zelf hun taal door hun vingers hebben
laten glippen,86 is dat toch niet het hele verhaal. Er waren, en zijn, wel degelijk
eilanders die probeerden en proberen om het verval te keren. Zo werden er
door de eilander 'Taalpluech' cursussen g,eorganiseerd, voar autochtonen,
maar vooral ook bestemd voor de 'import'. In het door haar geproduceerde
cursusmateriaal is veel wetenswaardigs over de taal te vinden.87 Het meest
waardevolle en blijvende dat er in dat kader tot stand gebracht is, is een heus
woordenboek, en nog geen klein1je ook. Er was natuurlijk wel een woorden
boek, immers dat van Douwe Fokkema, maar dat bood alleen maar een ingang
in het eilanders. Bij die cursussen was juist het probleem dat het Schiermon
nikoger woord bij de cursisten onbekend was. Zij wisten uiteraard wel het
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woord in het NederIands, en hadden daarom behoefte aan een woordenboek
NederIands - EiIanders.

Om zoiets tot stand te brengen werd er een werkgroepje geformeerd, dat
bestond uit cursusIeidster Martha Karst, Foppe Schut en EIs Perdok. Door het
overIijden van mevrouw Karst raakte de vaart er uit, en besIoot EIs Perdok
uiteindeIijk om heIemaaI opnieuw te beginnen, en dan met een uitgebreidere
opzet dan de eenvoudige woordenlijst die eerst de bedoeIing was. EIs Perdok
Van Bon, geboren in 1925, is waarschijnlijk een van de beste nog in Ieven
zijnde sprekers van het Schiermonnikoogs. Naast een bijzonder taaIgevoeI
heeft dat er ongetwijfeId ook mee te maken dat ze in haar kinderjaren heel
wat tijd bij haar grootouders doorbracht, zodat ze haar taaI dus eigenIijk van
een eerdere generatie verworven heeft. VeIe jaren besteedde ze er aan, om,
gewapend met een eenvoudige typmachine, het NederIandse Kramers woor
denboek dat ze in huis had, om te zetten naar het Schiermonnikoogs. In 200I
was het woordenboek eindeIijk kIaar. De eerste opIage van 300 exempIaren
was in een mum van tijd uitverkocht.

Het woordenboek van EIs Perdok is eigenlijk een opmerkelijke uitgave.88

DiaIectwoordenboeken zijn er uiteraard bij de vIeet, maar die zijn bijna altijd,
net aIs Fokkema's Wezzenlist, zodanig ingericht dat de ingang een diaIect
woord is, dat dan verkIaard wordt door middeI van het NederIands. Omge
keerd, met het NederIands aIs uitgangspunt, komt zeer weinig voor. En dat
in dit gevaI ook nog voor een uitzonderIijk kIeine taaIgemeenschap aIs de
Schiermonnikoogse! Maar ook in het woordenboek zeIf is er iets opvaIIends
aan de hand. Het geeft nameIijk uitzonderIijk veel grammatikaIe, dat wiI zeg
gen morfoIogische, informatie. Van elk werkwoord worden de beIangrijkste
vonnen van de verIeden tijd en het voltooid deeIwoord gegeven, en daarvan
zeIfs weer de aI erg verouderende vorm op een -d die de voltooide deeIwoor
den van de zwakke kIasse van de -je-werkwoorden in bijvoegelijk gebruik nog
Iaten zien. Van de zeIfstandige naamwoorden wordt vermeId tot welke van de
drie grammaticaIe gesIachten die behoren, en ook wat de meervoudsvorm is.
Gewoonlijk wordt in woordenboeken voor dit soort informatie verwezen naar
een grammatica. Maar bij EIs Perdok is het zeIfs zo dat deze grammaticaIe
informatie niet aIIeen bij grondwoorden te vinden is, maar bij aIIe, dus ook
samengesteIde, werkwoorden en zeIfstandige naamwoorden.

EIs Perdok stond niet aIIeen aan de wieg van een, maar zeIfs van twee woor
denboeken. Een copie van haar typoscript kwam nameIijk ook op de Fryske
Akademy terecht, en daar werd geoordeeId dat het zoveeI interessant nieuw
materiaaI bevatte dat het de moeite waard was te proberen om een nieuw
woordenboek samen te steIIen, niet aIs dat van EIs Perdok met een NederIands
woord aIs ingang, maar een kIassieke versie met de eiIander woordenschat aIs
basis. AIs men zoiets zou wilIen, dan kon het nu nog, nu er nog goede native
speakers hun medewerking zouden kunnen verIenen. Om zo'n ondememing
een zinvoIIe aangeIegenheid te doen zijn, moest het woordenboek duideIijk
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meer bieden dan de ook door de Fryske Akademy uitgegeven Wezzenlist van
Douwe Fokkema. Gegeven het feit dat het WezzenbUek!" naar schatting zes
maal zoveel woordenboektekst bevat als de Wezzenlist, is dat ook duidelijk ge
lukt. Ten dele kwam die uitbreiding tot stand doordat er meer bronnen werden
geraadpleegd, niet alleen het (op het Schiermonnikoogs geheralfabetiseerde)
typoscript van Els Perdok, maar ook oudere woordverzamelingen als die van
Hoekema, Fokkema's woordbestand naar levensgebieden, en niet in de laatste
plaats het in de jaren zestig op de Fryske Akademy gevormde doorsneeap
paraat. Dat laatste was een belangrijke bron voor de vele voorbeeldzinnetjes
die in het woordenboek zijn opgenomen, die niet alleen tot doel hebben om de
verschillende betekenissen nader toe te lichten, maar ook om het eilander idi
oom en de manieren van formnleren er mee te presenteren. Het woordenboek
geeft daarnaast ook de uitspraak van het woord in fonetische transcriptie, en
valt op door het grote aantal verwijzingen naar andere woorden, een positief
gevolg van het aanmaken door middel van de computer.

Het boek zelfbevat niet alleen een woordenboek, maar ook nog een, overi
gens zeer primitieve, index Nederlands-Schiermonnikoogs, en een grammati
cale schets met onder andere een verduidelijking van de uitspraak. Overigens
zijn alleen de regehnatige granunaticale processen verantwoord, omdat er
van uitgegaan is dat de onregelmatige wel in het woordenboek zelf te vinden
zijn. De kern van de uitgave blijft evenwel de 664 bladzijden aan woorden
boektekst. Samen met de 410 bladzijden van Eis Perdok komt dat er op neer
dat er rond de laatste eeuwwisseling meer dan 1000 woordenboekbladzijden
verschenen zijn. AIs we er van uitgaan dat er op dat moment nog een 100 moe
dertaalsprekers van het dialect over waren, dan komt dat er op neer dat elke
spreker 10 bladzijden woordenboek voor zichzelf zou kunnen reserveren. Of
dat voor een levende taal een wereldrecord is, is niet bekend, maar omnogelijk
is het zeker niet.

Besluit

Deze relatieve overvloedigheid aan woordenboektekst is eigenlijk symptoma
tisch voor de Schiermonnikoger taalkunde in het algemeen. Dat wil zeggen,
er is op het eerste oog veel meer aan gedaan dan het geringe sprekertal mis
schien zou rechtvaardigen. Uiteraard komt dat doordat het Schiermonnikoogs
we!iswaar een dialect van het Fries is, maar dan we! een zeer afwijkend
dialect, dat een groot aantal eigen eigenaardigheden kent. Dat maakt het de
moeite waard om bestudeerd te worden.

AIs we de geschiedenis nog eens nagaan, dan zijn er eigenlijk drie catego
rieen onderzoekers te onderscheiden. In de eerste plaats natuurlijk de eilanders
zelf, of misschien even mimer genomen, die mensen die gedreven werden
door een zekere liefde tot de taal zelf. EIs Perdok hoort daarbij en Comelis
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Grilk, maar ook niet-autochtonen als Fedde Dykstra, Klaas Sierksma en Dou
we Fokkema, die een rechtstreekse binding met bet eiland en zijn bewoners
hadden. Daamaast vinden we een groep van mensen die gernteresseerd waren
in het Fries, en die in dat verband ook die sterk afwijkende variant tegen kwa
men. De pioniers van de studie van het Schiermonnikoogs horen hier bij, zoals
J.H. Halbertsma, R. Posthumus, Waling Dykstra en ook Theodor Siebs. In de
20ste eeuw werden zij opgevolgd door Friezen als 1.1. Hof, J. Botke, Klaas
Fokkema en T.R Hoekema. Er is een derde groep belangstellenden met een
nog grotere afstand; zij werden in de eerste plaats gedreven door hun interesse
in het verschijnsel taal, waar het Schiermonnikoogs slechts een, maar dan wel
interessante, uitingsvorm van is. Van Ginneken is hiervan een typische expo
nent, maar ook Eijkman kunnen we er toe rekenen. Winkler en Spenter, beiden
met een duidelijke belangstelling voor het Fries, zitten misschien wat tussen
deze laatste twee groepen in.

Hoe zal het met de taaIkundige bestudering van het Schiermonnikoogs in
de toekomst gaan? Omdat het met de taal snel bergafwaarts gaat, lijkt het niet
aannemelijk dat er vanuit het eiland zelf zich nog veel sprekers op de taal zul
len storten. Overigens is het aandeel van de autochtonen op Schiermonnikoog
relatief altijd al bescheiden geweest. Het dialect kan niet bogen op een figuur
als Knop voor het Terschellings90 en Van der Kooy91 en De Boer" voor het
Hindeloopens. Tegelijkertijd moet worden toegegeven dat het toeval bij zulke
kleine aantallen sprekers ook een grate ral speelt. En het Schiermonnikoogs
heeft, toch wel in tegenstelling tot die andere kleine Friese dialecten, het
voordeel gehad dat er steeds buitenstaanders klaar stonden. De beide grote na
men van de Schiermonnikoger taaIkunde, Douwe Fokkema en Ame Spenter,
zijn daar de sprekende voorbeelden van. Maar al is het misschien realistisch
om van de eilanders zelf niet het meeste meer te verwachten, zelfs als de
taal voorgoed uitgestorven zal zijn, zal er ongetwijfeld nog studie naar het
Schiermonnikoogs gedaan worden. Het is domweg te interessant om te laten
liggen, als een van de vele uitingen van het fenomeen dat de menselijke taal
nu eenmaal is, en zeker als een intrigerende variant binnen het geheel van het
Fries.93 De een meer en de ander minder, maar toch, al diegenen die hierboven
genoemd zijn, hebben, ieder op hun eigen wijze, voor die verdere studie een
basis gelegd.

Noten

Onderstaand stukje huisvlijt is een voorschot op mijn plan om in de VUT een
breed toegankelijk boek over het Schiermonnikoogs te schrijven. Omdat het in het
licht van de huidige kabinetsmaatregelen nog maar zeer de vraag is of dat er wel
ooit van zal komen, laat ik: deze vingeroefening nu maar vast het licht zien. Mijn
hoop dat dat boek een commerciele klapper zou worden is meteen een verklaring
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voor de taal waarin deze bijdrage geschreven is. Ik dank een paar collega's van
de Fryske Akademy voor het aanleveren van enkele gegevens. Het eerste gedee!te
van het verhaal is op 5 maart 2005 als lezing gepresenteerd op een themamiddag
over de geschiedenis van de Friese taalkunde, georganiseerd door het Taalknndich
Wurkferbiln van de Fryske Akademy.
J.H. Halbertsma, Hulde aan Gysbert Japicx. Leeuwarden (1827), H.C. Schets
berg.
Zie de uitgave van J.H. Brouwer, De Burkerij afit baere bedrief Boalsert (1963),
A.J. Osinga, Magnus-rige m. 10.

4 Halbertsma had, althans bij zijn dialectonderzoek, een voorkeur voor oude vrouw
ties. In zijn uitvoerige in memoriam voor zijn vriend Pesthumus, gepubIiceerd
onder de tite! 'Rinse Posthumus, in leven kerkleeraat onder de hervormde ge
meenten van Waaxens en Brantgum' in De Vrije Fries 9 (1862), 207-271, formu
leerde hij dat op pagina 260 aldus: 'Een boer met een' fijnen kop, die nooit leest,
en oude vrouwen, die geene A voor B kennen en praatziek zijn, waren mijn beste
hronnen; doch met de laatsten moet men a!toos eenige kannen koffij met koek
geslurpt hebben, om haat vertrouwen te winnen. AlIe mijne Schiermonnikooger
woorden heb ik uit den mond van brave oude besjes op het eiland zelven opge
teekend, waarvan sommige woorden, ofgeheel, of in dien venn toen reeds bij het
opkomende geslacht bniten gebrnik raakten'.
M. de Haan Hettema & R.R. Posthumus, Onze reis naar Sagelterland, benevens
deszelft geschiedenis, eene beschrijving van den aard, de zeden, de gewoonten
enz. van deszelft bewoners en eene korte schets en woordenlijst van hunne taal.
Franeker (1836), G. Ypma.
Deze belangrijke bronnen zijn onlangs op een eenvoudige wijze uitgegeven door
en verkrijghaar bij het Fries Instituut van de Rijksuniversiteit van Groningen. Het
betreft Joast Hiddes Halbertsma, Lexicon Frisicum A, 6ftkreaun en utjun troch
S. van Del/en mei help fan earst WJ Buma en letter TB. Hoekema (Grins 1999)
en Joast Hiddes Halbertsma, Lexicon Frisicum B, 6ftkreaun en utjun troch S.
van De/ien en TB. Hoekema (Grins 1999). De handschriften zijn toegankelijk
gemaakt door een alfabetisch Register, sarnengesteld door S. van Dellen (Grins
1999). De aantekeningen vormden de basis voor een door Halbertsma in het Latijn
geschreven woordenboekLexicon Frisicum, dat evenwel niet verder reikte dan het
woordFeer.
J.H. Halbertsma, recensie van Bende Bendsen, Die Norcifriesische Sprache nach
der mooringer Mundart, in De Vrije Fries 10 (1865), 345-438.
J.H. Halbertsma, 'De Friesche eilanden Schiermonnikoog, Ameland en Ter
schelling', Nieuwe Friesche Volksalmanak 4 (1856), 76-79.
J.H. Halhertsma, 'Friesic. Ancient and modem Friesic compared with Anglo
Saxon'. In: J. Bosworth, The origin ofthe Germanic and Scandinavian languages
and nations: with a sketch oftheir literature. London (1836),35-81.

10 J.H. Halbertsma, 'Over de uitspraak van het Landfriesch', De Taalgids. Tzjdschrifl
tot uitbreiding van de kennis der Nederlandsche taal9 (1867), I-59.
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II Halbertsma bedoelt hier waarschijnlijk de Noord-Friese Waddeneilanden voor de
kust van Sleeswijk-Holstein. Waarom hij hier niet eerder denkt aan verwantschap
met het Oost-Fries, zoals nog verwoord in 1856, is niet helemaal duide1ijk. Mo
gelijk heef! het kennis kunnen nemen van het Noord-Fries via de net verschenen
grammatica van Bendsen hier zijn sporen nagelaten.

12 A. Winkler Prins, Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog.
Amsterdam (1867), Loman & Verster.

13 Halbertsma doet dit voorstel ook in zijn Lexicon Frisicum B. Hoewe1 op het eerste
oog aantrekkelijk, is het idee naar alle waarschijnlijkheid niet juist.

14 F. Allan, Het eilandSchiermonnikoog en zijne bewoners. Amsterdam (1856), Weij
tingh & van der Haart.

15 Johan Wink1er, Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon I. 's Gravenhage
(1884), Martinus Nijhoff. Over het Schiermonnikoogs de bladzijden 452-461.

16 Mevrouw M. Beukema-Faber, Zutphen, verklaarde mij in een persoonlijke mede
deling dat de reden hiervoor is dat de mannelijke bevolking door de zeevaart,
uiteraard, in aanraldng kwam met anderstaligen, en dat de vrouwen door cor
respondentie (in het Nederlands) contact moesten onderhouden met hun man.
De vrouwen reisden later, toen de vervoersmogelijkheden beter werden, oak
veelvuldig naar de havensteden (Amsterdam, Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld
Hamburg) om hun man bij een tussenstop te ontmoelen.

17 Zie hiervoor al in Winklers tijd W.W. Buma, 'Schiermonnikoog - de Lauwers 
de Scholbalg', De Vrije Fries 12 (1873), 337-412. Zie ook recentelijk over deze
materie Durk T. Reitsma, 'Een wazige historie van het oostelijk Waddengebied
rond Schiermonnikoog'. In: Schiermonnikoog, een wandelend eiland, 9-26. [~

themanummer van i Heer en Feer 6 (2004)].
" Het dialectonderzoek van Winkler is aan het eind van de 20ste eeuw nog eens

overgedaan door het Meertens Institunt te Amsterdam. De modeme vertaling in het
Schiermonnikoogs is geleverd door Eis Perdok, en is le vinden op het intemet onder
het adres http://www.meertens.knaw.nl/books/winkler/schiermonnikoog.nl.

19 Joh. A. Leopold & 1.. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche
dialecten in dichl en ondicht. Derde deel (Friesland). Groningen (1882), J.B.
Wolters.

20 Over deze enquete Jan Noordegraaf, '''Eene linguistische kaart van Nederland".
Rondom de dialectenquete van 1879'. In: Marinel Genitsen (red.), Taalveran
dering in Nederlandse dialekten. Honderdjaar dialektvragenlijsten 1879-1979.
Muiderberg (1979), Coutinho, 36-51.

21 W Dijkstra, Uit Frieslands Volksleven 1 en 11. Leeuwarden (1895/1896); W Dijk
stra, Friesch WoordenboekI, 11 en 111. Leeuwarden (1900,1903,1911).

22 WD. [~Waling Dykstra], 'In bemerymke fen Skiermilnts-aich; It selde yn Us
Lilnfrysk', Friesche Volksalmanak (1887),6-7; WD. [~WalingDykstra], 'Skier
monts-each', Friesche Volksalmanak (1891), 48-62.

23 [Waling Dykstra], 'Frysk en Hollilnsk', Sljucht en Rjucht I (1890), 173-174.
24 Over Siebs en zijn betekenis voor de Friese taalkunde wordt uitvoerig bericht in
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de dissertatie van H.T.J. Miedema, Paedwizers fan de Fryske filalagy. Ljouwert/
Leeuwarden (1961).

25 Th. Siebs, Zur Geschichte der englisch:friesischen Sprache. Halle alS, Max Nie
meyer.

26 H. Paul (red.), Grundriss der germanischen Phi/alogie.I. Strassburg (1901), Karl
J. Trlibner. Daarin Th. Siebs, 'Geschichte der friesischen Sprache'.

27 Steller schreef onder andere een veelgebmikte grarnmatica van het Oudfries,
Abriss der altfriesischen Grammatik. (Halle a.d. Saale, 1928). Over Steller even
eens H.TJ. Miedema, Paedwizers fan 'e Fryske filalagy. Ljouwert/Leeuwarden
(1961).

28 De hele geschiedenis staat te lezen in Wumkes' memoires, Nei sawntich jier,
Boalsert (1949), blz. 243-248.

29 De Schiermonnikoger tekst is gepubliceerd in het Friese tijdschrift Frisia (1928),
op de bladzijden 89-90.

30 Omstreeks 1950 is het Schiermonnikoogs, als enig Fries dialect, opnieuw op
de grarnmofoonplaat vastgelegd, ditmaal in het kader van een onderzoek naar
Nedersaksische dialecten. Zie voor dat project A. van der Veen & A. ter Reegen,
'Gesproken dialect omstreeks 1950; oude opnamen opnieuw toegankelijk', Drie
maandelijkse Bladen, nieuwe serie 33 (1981),108-114.

31 Nils Arhammar, 'Emst LOfstedt, Leben und Werk', Us Wurk 30 (1981), 79-96.
32 J.J. Hof, Friesche Dialctgeagraphie. 's-Gravenhage (1933), Martinus Nijhoff.
33 J.J. Hof, niet gepubliceerde kursus 'Fryske Tael- en Skriftekennisse' voor de

volksuniversiteit, circa 1920. Het handschrift bemst bij het Frysk Letterkuudich
Museum en Dokrnnintaasjesintrum (FLMD), thans Tresoar, te Leeuwarden.

34 J.J. Hof, 'Dongeradielster en Skiermuntseager Frysk', Swanneblommen I (1919),
161-167.

35 Zie T.J. de Boer, 'Reyner Bogerman's Friesche Rijmspreuken', De Vrije Fries 19
(1900),205-279.

36 L.P.H. Eijkman, Phanetische beschrijving van de klanken der Schiermonnikoag
sche tool. Amsterdam (1925) (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel XXv,
No. 1).

37 Zie voor een uitvoerige beschrijving S. Dyk, 'Jorwertbrekking', It Beaken 64
(2002),272-314; voor het Schiermonnikoogs in het bijzonder bladzijde 280.

38 F. Dijkstra & D. Fokkema Sr., Spellingsvoarstel vaor het Schiermonnikoogs.
Leeuwarden (1958), Fedde Dijkstra.

39 Schiermannikaog. Het ei/and der grijze manniken. Delfzijl (1938), Drukkerij
'Rapida'. Het hoofdstak beslaat de bladzijden 81-91.

40 Zie over Van Ginneken de opstellen inAd Foolen & J. Noordegraaf (red.), De tool
is de kennis van de ziel. Munster (1996), Nodus Publikationen.

41 Jac. van Ginneken,Ras en Tool. Amsterdam (1935), Verhandelingen der Koninklij
ke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkuude, Nieuwe
Reeks, deel XXXVI.

42 Wurdboekfan de Fryske taal/ Waordenboek der Friese tool. Leeuwarden (1984-
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...), Fryske Akademy.
43 D. Franke & D.T.E. van der Ploeg, Plantenammen yn Frysliin. Ljouwert (1954),

Fryske Akademy. In 1984 verscheen een tweede druk met aanvullingen.
44 D.T.E. van der Ploeg, 'Plantenannnen fan it Amelau en it Skiermfintseach', De

Pompebledden 22 (1952),10-13.
45 K. Sierksma, 'In opmerklik folks- en taelkindich gebrfik op Skiermfintseach', It

Beaken 3 (1941), 80.
46 K. Sierksma, 'Fen Mutje, Bep en Beite', It Beaken 2 (1940), 162-163.
47 Een aantal gegevens zijn te vinden in een interview met Dykstra in het Friese

weekblad Frysk en Frij van 23 mei 1958.
48 F. Dykstra, 'Eat oer de konsonanten yn it Skiermfintseagersk', De Pompebledden

20 (1949), 69-71.
49 F. Dykstra, '''Sneon'' en "Snein" op it Skiermuontseach', It Beaken 14 (1952),

125-126.
50 F. Dijkstra & D. Fokkema Sr., Spellingsvoorstel voor het Schiermonnikoogs.

Leeuwarden (1958), Fedde Dijkstra.
51 EIs Perdok, Woordenboek Nederlands-Schiermonikoogs. Schiermonnikoog

(2001), Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer; Willem Visser & Siebren
Dyk, Eilander WezzenbUek. Woordenboek van het Schiermonnikoogs. Ljouwertl
Leeuwarden (2002), Fryske Akademy.

52 D. Fokkema sr., 'Eat oer it Skiermfintseagersk'. In: H.D. Meijering, H.TJ. Mie
dema & Y. Poortinga (red.), Studia Frisica in memoriam Pro! Dr. K. Fokkema
1898-1967 scripta. Grins (1969), Wolters-Noordhoff, 225-229.

53 Klaas Fokkema heef! het eilander dialect overigens we! aange1eerd. Dat blijkt uit
enige vertalingen van zijn hand in het door D. Fokkema uitgegeven Schiermon
nikeiger lOzbUek (Ljouwert, 1979), 60-92.

54 K. Fokkema, Nei wider kimen. Kar ut synforsprate skriften. Grins (1969), Wol
ters-Noordhoff, pag. 11.

55 Klaas Fokkema, 'Dit het Schiermonnikoogs', Nei wider kimen, 277-279. Oor
spronkelijk in Taal en Tongval6 (1948),87-89.

56 Willem Visser & Siebren Dyk, Eilander WezzenbUek. Woordenboek van het
Schiermonnikoogs. LjouwertlLeeuwarden (2002), Fryske Akademy.

57 Wurdboek fan de Fryske Taal / Woordenboek der Friese Taa!' Ljouwertl
Leeuwarden (1984-...), Fryske Akademy.

58 H.S. Buwalda & H.TJ. Miedema, 'Dit en over Friese dialectteksten', Tool en
Tongval12 (1960), 34-47.

59 H.T.J. Miedema, 'Skiermuontseach en syn skriuwers', It Beaken 23 (1961), 78
91.

60 K.F. van der Veen, De Skiermuntseager literatuer (in koart oersjoch) (oant en mei
1-4-1980). Ljouwert (1980), FryskeAkademy.

61 H.T.J. Miedema, 'Enkele eude overeenkemsten tussen de dialecten van Hinde
lopen en Terschelling'. In: H. Hofstede & M.C.A. van der Heijden (red.), Uit de
school van Michels. Nijmegen (1958), 202-217.
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62 K. Fokkema, 'De Fryske taelkunde. Stiin fan saken en opjeften foar de takomst',
Phi/ologia Frisica anno 1956. Lezingen en debatten Fryskfilologekongres augus
tus 1956. GrinslDjakarta (1957), J.B. Wolters, 46-54.

63 Nils Arhannnar, 'Dem Germanisten und Frisisten Ame Spenter zum Gedenken'.
1n: N. Arhannnar & T. Hoekema (red.), Scripta Frisica. Tinkbondel foar Ame
Spenter (1926-1977). Grins, Frysk Ynstitlit (1979) [~ Us Wurk 28], 13-27.

64 Gegevens over de studie- en werkbeurzen komen uit lH. Brouwer, 'Ta de
oansprekfoarmen fan it "Us Heit'''. 1n: N. Arhannnar & T. Hoekema (red.),
Scripta Frisica. Tinkbondel foar Ame Spenter (1926-1977). Grins, Frysk Ynstitlit
(1979) [~Us Wurk28], 65-68.

65 Ame Spenter, 'Das Laulsystem der schiermonnikooger Mundar!', Philologia
Frisica anno 1962. Grins (1963), J.B. Wolters, 69-75.

66 A. Cohen, C.L. Ebeling, P. Eringa, K. Fokkema & A.G.F. van Holk, Fonologie
van het Nederlands en het Fries. Een inleiding in de moderne klankleer. 's
Gravenhage (1959), Martinus Nijhoff.

67 Arne Spenter, 'Zur Distribution der Phoneme der schiennonnikooger Mundart',
Us Wurk 16 (1967), 84-86.

68 Ame Spenter, 'Zum jungschiermonnikoogschen Vokalsystem'. 1n: H.D. Meije
ring, H.T.J. Miedema & Y Poortinga (red.), Studia Frisica in memoriam ProIDr.
K. Fokkema 1898-1967 scripta. Grins (1969), Wolters-Noordhoff, 230-237.

69 Arne Spenter, 'Die Genuskategorie in der Schiermonnikooger Mundart', Us Wurk
20 (1971), 27-36. Een verkorte versie verscheen onder dezelfde titel in Han
delingen van het Eenendertigste Nederlands Filologencongres, gehouden te Gro
ningen op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 april1970. Groningen (1971),
Wolters-Noordhoff,223-226.

70 Nils Arhannnar, 'Dem Germanisten und Frisislen Ame Spenter zum Gedenken'.
In: N. Arhannnar & T. Hoekema (red.), Scripta Frisica. Tinkbondel foar Ame
Spenter (1926-1977). Grins, Frysk Ynstitlit (1979) [~ Us Wurk 28], 13-27. Het
citaal staat op bladzijde 23.

71 Arne Spenter, Der Vokalismus der akzentuierten Si/ben in der schiermonnikooger
Mundart. Eine geschichtlige Studie des autochtonen westfriesischen Inseldialekts.
Kopenhagen (1968), Mnnksgaard.

72 Vertalingen uit het Duits naar het bovengenoemde herdenkingsartikel van Arham
mar, blz. 17. De kwalificatie van Hoekema is naar Teake Hoekema, 'Skiermounts
eager forskaet', Us Wurk 20 (1971), 59-60.

73 Nils Arhannnar & Teake Hoekema (red.), Scripta Frisica. Tinkbondel foar Ame
Spenter. Grins (1979), Frysk Ynslitlil oan de Ryksuniversiteit to Grins. [~ Us
Wurk 28 (1979)].

74 T.L. Markey, Frisian. The Hague I Paris I New York (1981), Mouton Publishers.
De overeenkomstige passage is te vinden op blz. 178-180.

75 Teake Hoekema, Ldnfrysk-Skiermimtseager wurdlist C.G. Gears/aid ut Arne Spen
ter syn stUdzjes. Grins (1979), Frysk Ynstitlil (Estrik 56).

76 Teake Hoekema, 'Skiermountseager forskaet', Us Wurk 20 (1971), 59-60.

207



SiebrenDyk

77 Teake Hoekema, 'Fjouwer wurdstlidzjes', Us Wurk 38 (1989), 55-63.
78 S.J. van der Mo1en, Friesche kalenderfeesten. Den Haag (1941).
79 Teake Hoekema, 'Fjouwer wurdstlidzjes n', Us Wurk 39 (1990), 144-146.
80 Zie hiervoor S.J. van der Molen, 'De Kallemooi, de Pinkstermei van Schier',

Neerlands Volksleven 23 (1973), 95-101.
81 J. Naarding, 'De Schiermonnikoogse dUnaters', Us Wurk 11 (1962),4-5.
82 w.1. Buma, 'Wurdsneuperijen. 23. Skierm. galm'; 24. Skierm. begeeIje', Us Wurk

11 (1962),5-10.
83 w.1. Buma, 'Wurdsneuperijen. 25. Skierm. trale', Us Wurk 17 (1968), 68-70.
84 Kr. Boelens & 1. v.d. Veen, De taal van het schoolkind in Friesland. Cijfers en

beschouwingen. Leeuwarden (1956), Fryske Akademy. De gegevens over Schier
monnikoog staan op de b1adzijden 46-47 en 90.

85 R. Hode1 & G.H. Jelsma, Skier besjoen. Ljouwert (1982), Fryske Akademy.
86 P. Akkerman, 'Op Skiermuontseach fordwynt de eigen tae1 nou tige hurd',

Drachtster Courant [10-6-1966].
87 Bijvoorbeeld in M. Karst, Kursus Eilanders. Schiermonnikoog (1979).
88 EIs Perdok, Woordenboek Schiermonnikoogs-Nederlands. Schiermonnikoog

(2001), Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer.
89 Willem Visser & Siebren Dyk, Eilander WezzenbUek. Woordenboek van het

Schiermonnikoogs. LjouwertJLeeuwarden (2002), Fryske Akademy.
9{) Gerrit Knop, De spraakkunst der Terschellinger dialecten. Assen (1954), Van

Gorcum.
91 Tymen van der Kooy Dz., De taal van Hindeloopen. 's-Gravenhage (1937).
92 Bernardus de Boer, Studie over het dialect van Hindeloopen. Assen (1950), Van

Gorcum.
93 Een goed voorbee1d is te vinden op de laatste pagina van de recente studie van A.

Vers100t, 'Spoaren fan "fokaallykwicht" yn it festewil!snoardfrysk', Us Wurk 51
(2002),55-69. In een breed opgezette verhandeling over vocaalevenwicht, waarin
hij tal van Noord- en Oost-Friese dia1ecten betrekt, biedt hij en passant ook een
verklaring voor de onregelmatige meervouden haze en sole van de Schiennon
nikoger ze1fstandige naamwoorden heus ('kous') en seul ('zool').

Alfabetisch ingerichte bibliografie van de voornaamste publicaties over het
Schiermonnikoogs

Ten dienste van diegenen die belang hebben bij een snelle introductie tot het Schier
monnikoogs, zijn hieronder de voornaamste pub1icaties nog eens bijelkaar gezet,
gerangschikt op de achternaam van de auteur. Ongepubliceerd werk is dus niet op
genomen. Dat geldt evenzeer voor voorpublicaties.

Akkerman, P., 'Op Skiermuontseach fordwynt de eigen tael nou tige hurd' , Drachtster
Courant [10-6-1966].
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