
'n Woordeboek fan generasys en geslachten

Ynlaiding: Generasys en geslachten

It Bildt dat is foor mij ôns mim en Bep Maartsy, die't altyd Bildts teugen 'nander praten. Wij

weunden in de Wouden en Bep in Froubuurt. Froubuurt, dan hadden se it over Piter en Hike of

Ele-Syp, de buurloi fan Bep. Froubuurt, dat waar ok Boukes-Tine. Wanneer wij bij Bep waren,

dan gong ôns mim na Boukes-Tine en roile dêr hur streekromans die't se leend had om. Om in

Froubuurt te kommen reden wij fan Twizel over Luwt en Stiens, bij de Môln lâns naar Bep, die't

an de Waling Dykstrastraat 9 weunde. 't huus met die mooie klokgevel. 't Staat der nach. 't Bildt

dat war foor mij  ok De Syl, want dêr weunde Moi Antsy. Ons Antsy, soa't Bep sei, want 't war

hur suster. Feerder hadden se it over de Súdhoek dêr't die-en-die weunde, of over Sint-Anne, de

Beukelaer of de Flaswyk, dêr't die-en-die hine gaan waren. Soa't se der over prate, dan wil ik love

dat Bep dêr niet liest hine wou.

Ik hew Bep noait aans praten hoord as Bildts, ok niet doe't se in 1973 na Drachten ferhuusde, om

bij hur in 'e buurt dochter te weunen. Dêr, in dat groate dorp met soafeul Hollanders, en dêr't

Friezen hur altyd ferbreke, brúkte Bep altyd Bildts. Ik hew wel 'es docht dat Bep meende dat se

Hollâns prate, ok al war 't Bildts. Hoewel by ôns thús Friys sproken worde, hew ik in myn jeugd

as halve Bilkert wel 'n prot Bildts opstoken en dêrom sille jim begripe dat 't mij 'n ear is om

behaald te wezen bij 't Woordeboek fan 't Bildts.

Ik bin deuze lezing in 't Biltds begonnen en niet in it Frys, want ik wou niet dat meteen an 't begin

al een út 'e saal frage sou: kin 't ok in 't Bilts? Mar ik wou nou doch mar overgaan op 't Frys, want

úteinlik druk ik mij in die taal 't flotst út. In 't Bilts sou 't te lang dure en dat gaat te'n koste fan de

tiid foor it happy en dranky.

De titel fan myn bydrage 'n Woordeboek fan generasys en geslachten hat no syn ynlieding wol

hân. Foar alle dúdlikheid jou ik noch efkes oan wat ik hjir ûnder dy begripen generaasje en

geslacht ferstean. In generaasje is in groep fan yndividuën dy't yn it selde tiidrek berne binne. Yn

dy betsjutting is generaasje synonym mei it wurd geslacht. Geslacht hat ek noch as betsjutting

alle persoanen dy't út ien mienskiplike stamheit fuortkommen binne. Yn myn fierdere praatsje sil

ik jimme mei beide wurden yn de efterholle noch wat ûnderhâlde oer it nije Woordeboek fan 't

Bildts.
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Generaasjes Akademywurdboeken

By de Fryske Akademy binne neist de gewoane Fryske wurdboeken ek wurdboeken fan Fryske

streektalen gearstald. Wat dy streektalen oangiet kin men fêststelle dat der sprake is fan

generaasjes fan wurdboeken. De earste generaasje wurdt foarme troch de wurdboeken dy't oan't it

jier 2000 útkamen. Dat wienen meast wurdboeken en wurdlisten dy't de basiswurdskat fan talen

as it Hylpers, Skiermûntseagers en it Aasters fêstlein hawwe. Letter kamen dêr it Amelanner,

Ljouwerter en it earste Bilts Wurdboek by. It binne meast trijetalige wurdboeken. De stekwurden

wurde yn it Nederlânsk en Frysk oerset en der wie navenant minder romte foar foarbylden en

idioom. 

De twadde generaasje streektaalwurdboeken sjocht it ljocht nei 2000. Dêrby giet it om

wurdboeken fan talen dy't earder ek al beskreaun wienen, — mar troch de oanlevering fan nij

materiaal en troch it tapassen fan in nij konsept wie der oanlieding om nije edysjes gear te stallen.

Sa ferskynde yn 2002 in folslein nije ferzje fan it Skiermuontseager wurdboek, ûnder de namme

Eilander Wezzenbúek. Lûdlear en grammatika krije yn de nije útjefte mear har gerak. Der binne

fiks mear wurden opnaam en de rubryk taaleigen en foarbylden hat gâns mear omtinken krigen.

Fan it Hylpers en de Amelanner streektaal wurde soartgelikense nije útjeften taret. Dy boeken

sille oer net al te lange tiid noch útkomme. It nije Woordeboek fan 't Bildts heart ek ta dizze

twadde generaasje wurdboeken. 

It nije Bilts wurdboek

Watfoar soart wurdboek is dit nije Woordeboek en wêryn ferskilt it mei syn foargonger? It is

alderearst in beskriuwend wurdboek. De Bildtse wurdskat wurdt deryn beskreaun. De meast

gongbere Biltse wurden mei bûging, útspraak, ferklearring en oersetting. Dat hat in

dokumintearjende en konservearjende funksje: de taal is yn in neislachwurk fêstlein foar it

neigeslacht, de folgjende generaasjes. En it beskriuwt ek in stikje Biltse kultuer.

It nije wurdboek is ek in passyf wurdboek, geskikt om wurden yn op te sykjen dy't je net kenne.

As in Bilkert tsjin in ûnwittende Hollander seit 't huus fan moi Antsy is bra lôndig, dan helpt it

Bilts wurdboek dy Hollander mei syn taalachterstân om te begripen dat it hûs fan Tante Antje

heel gehorig is. Mar ek de Friezen sille der hjir wol oan hawwe om it Bilts te begripen, want

wurden as bra en lôndig binne yn it Frysk ek net bekend.

Neist it dokumintearjende en ferklearjende, sit der ek noch aktive, of oars sein produktive elemint

yn it wurdboek: de yndeks Nederlânsk-Bilts. Dy stiet achteryn en kin brûkt wurde om út it

Nederlânsk wei wurden op te sykjen, om dy yn Biltse teksten te brûken. En om skriuwers fan it

Bilts noch mear te geriven is it boekje Hoe skrive wy 't in 't Bilts fan Hotze Buwalda ek yn it
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foarwurk fan it wurdboek opnommen. Sa wurdt dit taalark noch mear in helpmiddel om it Bilts

oan de jonge generaasje en geslachten troch te jaan.

De nijberne edysje fan it Bilts Wurdboek ferskilt op in oantal punten mei dy fan syn âldere broer

út 1996. Der binne hast 3000 wurden bykommen, it wurdboek telt no goed 21.000 yngongen. De

oanfollingen besteane foaral út nijere wurden, tink dêrby oan outfit, sjokkere, breekdensing,

rilekse en tutwajere, allegear saken dêr't de jongere generaasje him mei fermakket. Der binne ek

gâns frjemde wurden dy't al wat langer yn de taal foarkomme tafoege. Foarbylden dêrfan binne

feutus, gynekoloog, geriatry en familiêr. 

Fierder is by elk stekwurd in útspraakoanwizing oanbrocht en in aksintteken dat oanjout op

hokker wurdlid de klam falt.

It Frysk yn 't Woordeboek fan 't Bildts

Kin men it by talen oer geslachten hawwe? En dan bedoel ik geslacht yn de sin fan allegear

fuortkommen út ien stamheit. Dy mienskiplike stamheit soe dan it Germaansk wêze. It Frysk en

Hollânsk binne dúdlik bern fan dy âlde Germaanske heit. Mar wat is it Bilts dan. Is it in bern fan

it Frysk of it Hollânsk? 

Wy kinne der wol fan út gean dat it Hollânsk de heit is. De lânoanwinners en de pachters dy't nei

1500 it nij oanwûne lân ta har beskikking krigen, kamen meast út Súd-Hollân. Mei it wurkfolk

dat se meinamen foarmen se in Hollânsktalige enklave yn Fryslân.

Mar yn de ieuwen dêrnei ûndergie it Bilts wol gâns Fryske ynfloed, dat wy meie konkludearje dat

it Bilts yn it Frysk in soarte fan styfmem krigen hat. No komme yn mearkes styfmemmen der

noait net goed foarwei, mar yn it echte libben falt dat faak genôch ta. It Frysk hat it Bilts net

stiefmoederlik behannele. En wat troch de ieuwen hinne oan Frysk yn it Bilts opnommen is wurdt

hjoed-de-dei oansjoen foar echt Bildts. Tink oan fûgelnammen as protter, mosk en skries dy't út

Fryslân ynflein binne. Mar ek gongbere wurden as hait, mim, bep en pake wize op Frysk komôf.

Yn it âlde wurdboek hie styfmem Frysk in prominint plak. De Biltse stekwurden krigen neist in

Nederlânske, ek hieltyd in Fryske oersetting of omskriuwing. Achter it Biltse wurd stamhouwer

stie de Nederlânske oersetting stamhouder en dêrefter yn 't Frysk stamhâlder. Dat systeem wie

frij konsekwint trochfierd en sa stie by flotse, by it foarbyld de bos flotst in lange Nederlânske

omskriuwing: gez. wanneer bij het spelen met de proppenschieter de prop aan het eind bleef

zitten of de proppenschieter zonder knal verliet. En dan kaam dêr oerhinne de Fryske útlis: waard

sein as by it bosjen de prop oan 'e ein stykjen bleau of sûnder knal út 'e bus kaam. 
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Dat wie dochs wol wat dûbeldop en de praktyske needsaak wie yn 'e eagen fan ús as bewurkers

fan de nije edysje fan it wurdboek hjir net sa grut. Dêrom is dat no oars dien. It Frysk is út it

ûnderdiel betsjutting weihelle en hat in apart plak krigen. Utgeand fan de famyljerelaasje dy't

Bilts en Frysk hawwe, is der foar keazen om dý wat ynsichtliker te meitsjen. Dêrta is allinnich in

Fryske oersetting fan it stekwurd opnommen, as dy relaasje te sjen is. Dus as it Biltse wurd ek in

oerienkommende Fryske foarm hat, dan is dat oan 'e ein fan it wurdboekartikel oanjûn.

By trefwurden as hait, mim, bep en pake kin men moai de relaasje ta styfmem Frysk sjen. Elk fan

dy artikels slute ôf mei de Fryske foarm, yn dit gefal dus heit, mem, beppe en pake. It binne

wurden dy't styfmem Frysk oan it Biltse kynd liend hat. Om noch efkes mei de foarm kynd of kyn

fierder te gean: It Biltse kynd foar bern sil foar it neist Hollânsk wêze. It Frysk hat de foarm kyn

ek wol en dêrom stiet dy oan 'e ein fan it artikel kynd. Mar it Fryske kyn komt allinne foar yn de

ferbining kyn noch kúk hawwe en betsjut dat men hielendal gjin famylje hat. It Aldfrysk hie neist

bern ek de foarmen kin en kind wol, mar dat wienen lienwurden. De foarm bern is de

oarspronklike Fryske foarm en dy komt yn it tsjintwurdige Bilts net foar.

It Biltse kynd komt ek yn gearstallings as kyndermaid en klainkynd foar. Dy hawwe gjin Fryske

foarm neist har en dêrom is by dy wurdboekartikels gjin Fryske foarm opnommen.

Ek by besibbe wurden as wuttel, wortel en woartel sjocht men de famyljebannen dy't de trije

talen ûnderhâlde. 

Net allinne by dy âlde wurdskat is it Frysk opnaam. Ek by moderne wurden dy't it Bilts en Frysk

fan it Nederlânsk liend hawwe, is dat sa dien. Achter in wurd as konsepsy stiet de Fryske foarm

konsepsje. Sa kin waarnommen wurde dat beide talen hjoed-de-dei oanhâldend jongen krije fan it

dominante Nederlânsk. En út it foarkommen fan in wurd as baby yn sawol it Bilts, it Nederlânsk

én it Frysk kin konkludearre wurde, dat alle trije talen úteinlik ek befruchte wurde troch it

Ingelsk.

De Buwalda-generasy

En dan motte wij nou soa starichysan naar 't kraambêd fan it Woordeboek

It Woordeboek fan 't Bildts is dochs wol it wurdboek fan de famylje Buwalda. It foarwurk fan

Hotze en Tytsy Buwalda bestie foaral út it sammeljen en oarderjen fan Bilts taalmateriaal. Op in

soad plakken yn it wurdboek kin sjoen wurde dat de famylje dêrby as ynspiraasjeboarne tsjinne

hat. Sa fine wy in foarbyld as ôns pake Sytse saai faak ‘on of even’ teugen mij en dan most ik

rade hoefeul lússifers at d'r in 't doasy satten. Sa fierder by de famylje delgeand fine wy dat Hait
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strang wie, want fan him stiet der Na 't hoffysingen het ôns hait mij gusteraven arig ôfdroogd. En

it hat holpen, want by it wurd nuet fine wy: Doe't ik ôns Hotze op 't haarspit had had, waary

aardig nuet. Men koe dêrom ek better by bep tahâlde as by hait, want fan ôns bep wurdt sein Wij

binne bij ons bep weest te diketen en ek de lekkere dikstrúf fan ons bep atten wij met sirp en

koefet. En by mim wie it ek goed, want ôns mim stopte mij gau 's wat toe, stiet der.

De hjir oanwêzige seun Sytse is ek yn it wurdboek werom te finen, hy wie eartiids grif in bêste

jonge, want hy wurdt net yn ferbân mei hoffysingen en ôfdrogen neamd. Krekt oarsom: Sytse

wurdt neamd yn it widzelietsje:

Súzzenane poppe, 

Sytse lait in 'e groppe. 

Hait en mim soafeer fan huus, 

kin se niet beroepe.

Maar op 't lest doe kwammen ze thús.

Met 'n stik koek al in 'e bús. 

En wie mot dat nou hewwe? 

Ons klaine, klaine Sytse baas!

En sa binne wy fan de foargeande generaasjes Buwalda dus by Sytse útkommen. Mar it Bilts

moat fansels net by Sytse Buwalda en syn generaasje Bilkerts ophâlde. Nee, it Bilts moat

trochjûn wurde oan it folgjende geslacht Buwalda's en de folgjende generaasje Bilkerts.

Wy woenen it nije Woordeboek fan 't Bilts dêrom symboalysk trochjaan oan dat folgjende

geslacht en dy nije generaasje. En dêrom wou ik frage at de pakesêgers fan Sytse Buwalda, dat

binne Marije, Welmoed en Joutsen na foren komme wille.

[oanbieding]
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'n Woordeboek fan generasys en geslachten
- Hindrik Sijens - Fryske Akademy - 

metleesbriefy

1. generasy: < groep fan individuën die't in 'e selde perioade geboren binne
geslacht: < alle persoanen die't út een gemeenskaplike stamfaar fortkommen binne

< groep fan individuën die't in 'e selde perioade geboren binne

2. beskrivend woordeboek

3. passyf woordeboek

4. aktyf woordeboek (Indek Nederlâns - Bildts)

5. it Frys in 't Woordeboek
1996: 
stamhouwer, s de. Stamhouder; stamhâlder.       
2013: 

1996:
flotse ... De bos flotst, gez. wanneer bij het spelen met
de proppeschieter de prop aan het eind bleef zitten
of de proppeschieter zonder knal verliet; waard sein
as by it bosjen de prop oan 'e ein stykjen bleau of
sûnder knal út 'e bus kaam.
2013: 
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6.

7.

8. toegift
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Ons Mim, Bep, Pake Hindrik Tadema, 
klaine Hindrik en broer Sytse

Waling Dijkstrastraat 9, Froubuurt
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