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Summary
In this article abont neologisms, wefirst have a look at the definition of neologism: a neologism is an addition to a language in the shape ofa new word, a
new meaning or a newphrase for a new concept. Some definitions add to this
that these new words are not recorded in general dictionaries. For Frisian
neologism this causes troubles, because the general dictionaries in Friesland
are not of recent date. More than that, a neologism is still a neologism even
when it is not recorded in a dictionary.
For this study of Frisian neologisms, a corpus of 364 neologism front the
years 2000-2002 has been used. This corpus has been compared with a corpus
of Dutch neologisms, created at the Instituut voor Nederlandse Lexicologie
(INL, Institute for Dutch Lexicology) in Leiden. The languages have 120 neologisms in common. So Frisian has 244 which are not in the Dutch listfrom
the INL. An explanation of this might be that the Frisian environment forms
neologisms which origin from agriculture, regional and local government
and administration, whïle in Dutch the subject of the news media concerns
more the national government and administration, international politics and
sports.
Frisian neologisms are created in a language contact Situation in which
the Dutch language is dominating. This is resulting in thefact that most of the
neologisms are borrowed from Dutch. Most new words are loanwords (completely borrowed words or with some adaptions) and loantranslations (new
concepts named with Frisian words). For new concepts in the Frisian context
Frisian speaking people coin own Frisian neologisms.
The conclusion can be made that concerning the Innovation and development of the Frisian lexicon, language contact Situation plays a dominant
part.

1. Ynlieding
De wurdskat fan in libbene taal feroaret oanhâldend. Der ferdwine wurden,
útdrukkings en betsjuttings en âlde, amper bekende, wurden krije in nije ynhâld of der wurde nije wurden en útdrukkings foarme. De taalbrûkers sjogge
op ferskillende wizen tsjin dy feroarings en fernijings oan. De skriuwer A.J.
Wybenga skriuwt bygelyks yn it wykblêd Frysk en Frij fan 15 april 1949 dat
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'dat Frysk ... faken ... trochsiedde (is) mei neologismen.' Neffens him wie it
skreaune Frysk fan syn tiid sa ryk foarsjoen fan neologismen, dat er it ferlike mei sied dat rynsk struid wie (en nei alle gedachten ek opkaam). Neist
neologismen sinjalearre Wybenga ek barbarismen en dat beide taalfoarmen
sa'n soad foarkamen liet by him 'de grize oer de grouwe' gean. Wat er ûnder
neologismen ferstie, makke er lykwols net dúdlik, mar as men syn artikel
fierder lést, docht bliken dat er in Frysk foarstie dat op 'e mûnlinge, agrarysk
kleure folkstaal rêste. Minsken mei in hegere oplieding, dy't se faak buten
Fryslân folge hawwe, bringe harren kennis ûnder wurden yn in taal dy't troch
Wybenga net as geef Frysk beskôge waard. Hy wie dus net wei fan it brûken
fan neologismen.
Barnhart & Barnhart (1990: 1159) konstatearje ek dat der faak op neologismen delsjoen wurdt troch in beskate rûnte fan sprekkers fan in taal. Mar
oft men it no goed fynt of net, de wurdskat fan in taal befettet no ien kear
neologismen en der sille ek wol altyd neologismen by komme. It proses fan
neologismefoarming is neffens Barnhart & Barnhart (1990: 1159) in teken dat
in taal libbet: 'Neologismen binne de siken fan in taal - se litte sjen dat in taal
aktyf is en funksjonearret.'
Yn 'e Fryske mienskip funksjonearret it Frysk en men mei ferwachtsje dat dy
taal ek feroaret ûnder ynfloed fan de maatskiplike ûntjouwingen en dus neologismen foarmet. Efter elk neologisme sit in oarsprong. In ûndersyk dat allinnich nei de oarsprong fan Fryske neologismen sjocht, sil amper of gjin nijs
opsmite, om't de prosedees fan foarming of komôf foar de measte talen gelyk
binne. Der is yn 'e Fryske kontekst lykwols noch in kant oan it ferskynsel
neologisme en dat makket de saak nijsgjirriger. Fryske neologismen komme
nammentlik ta stân yn de spesifike taalsituaasje yn Fryslân, dêr't neist it Frysk
ek it Nederlânsk in wichtich plak hat. It kin wêze dat neologismefoarming yn
it Frysk beynfloede wurdt troch dy taalkontaktsituaasje. Om dêr mear sieht op
te krijen, haw ik de folgjende fragen formulearre:
Wat binne 'Fryske' neologismen?
Wat is it plak fan neologismen yn Fryske wurdboeken?
Hoe binne Fryske neologismen foarme?
Wat is de relaasje mei neologismen yn it Nederlânsk?
Besteane der typysk Fryske, 'eigen' neologismen?
Ut de antwurden op dy ûndersyksfragen sil in byld ûntstean fan neologismefoarming yn it Frysk. Yn dit artikel wurdt besocht om dat byld te sketsen.
Derby wurdt yn paragraaf 2 earst stilstien by it begryp neologisme. It begryp
wurdt defmiearre en der wurdt yngien op de needsaak fan taalfernijing troch
neologismen. Fierder wurdt de defmysje fan it begryp 'neologisme' keppele
oan it foarkommen fan neologismen yn wurdboeken. Hoe sit it mei Fryske
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wurdboeken en neologismen? Yn paragraaf 3 wurdt yn in koarte beskriuwing
yngien op 'e taalsituaasje yn Fryslân, om sa de kontekst wer te jaan dêr't
Fryske neologismen yn foarme wurde. Dêrnei wurdt yn 'e fjirde paragraaf in
byld jûn fan watfoar wurdfoarmingsprosessen oft anneks binne mei it ûntstean
en wat it komôf is fan neologismen.
Yn paragraaf 5 wurdt it ûndersyksmateriaal beskreaun dat brûkt is. It Fryske materiaal en it materiaal fan it Instituut voor Nederlandse Lexicologie
(INL) yn Leien wurde behannele. Paragraaf 6 behannelet de Fryske neologismen troch te sjen nei foarming en komôf, ek yn ferliking mei it Nederlânsk en
Ingelsk. De ûnderskate kategoryen wurde beskreaun en bekommentariearre.
Yn paragraaf 7 wurde de Fryske neologismen fierder bestudearre yn ferliking
mei de neologismen fan de INL-list. Der wurdt sjoen nei oerienkomsten en
ferskillen tusken neologismen yn beide talen. Derby komt in karakterisearring
fan 'e oanbelangjende neologismen, û.o. neffens foarmingsproses en betsjutting. Paragraaf 8 slút it artikel ôf mei in koarte gearfetting en in konklúzje.
Lykas al oanhelle is, kin neologismefoarming besjoen wurde as in teken
dat in taal libbet. As men de metafoar fan it sykheljen fierder tapast op it
Frysk, soe men de fragen fan dit ûndersyk gearfetsje kinne as: 'hoe sykhellet
it Frysk?'
2. Neologismen
2.1 Defmysjes fan it begryp neologisme
Neologismefoarming is ferbûn mei it proses fan taalferoaring: 'neologisms
are an interesting phenomenon in that their emergence demonstrates the
capability of language to undergo and sustain change, and its capability of
deflecting negative intrusion from other languages and culture' (Ahmad 2000:
711). Yn mearbyldzjendtaalgebrûksizze Barnhart en Barnhart (1990: 1159):
'Neologisms are the breath of language - they indicate that it is active and
functioning,' wat sizze wol: in taal kin net sûnder fernijing, oars stjert er. Dan
is er hieltyd minder brûkber om as kommunikaasjemiddel foar alle domeinen
te funksjonearjen, der kin gewoan net mear oer alles praat wurde.
Defmysjes fan neologismen kinne rom of krap wêze. De romsten slute nije
wurden, nije betsjuttings en nije útdrukkings yn, de krapperen beheine har ta
bygelyks allinnich nije wurden.
In foarbyld fan in romme defmysje is dy fan Barnhart en Barnhart (1990:
1159, 1160), dy't neologismen sa omskriuwe: Theoretically a neologism is
any word, meaning, or expression that is considered to be an addition to a
language at a particular time ... The practical Classification of neologisms must
rest with the dictionaries that record a given language. As a consequence most
dictionary makers agree that a word or phrase is new if it is not entered in the
Standard dictionaries of record for that language.'
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Algeo definiearret syn term new words (dêr't er neologismen mei bedoelt)
sa: 'For 'Among the New Words', a NEW WORD is a form or the use of a
form not recorded in general dictionaries. The form may be one that is usually
spelled as a single word ... or a Compound ... or even an idiomatic phrase. The
form of the word itself may be novel, a shape that has not before been seen or
heard in English ..., or the newness may lie in a novel use of an existing form'
(Algeo 1991: 2). Hjir wurdt 'nij gebrûk' behelle yn de defmysje, dy't dêrtroch
al rommer is as dy fan Barnhart en Barnhart.
Maarten van Nierop skriuwt yn syn boek 'Nieuwe woorden' dat it him derby net allinnich giet om 'neologismen ... zoals provo, quasar en wereldwinkel,
maar ook oude woorden met nieuwe betekenis, zoals pluralisme, sponsor
en luchtbrug. Voorts vreemde woorden die de laatste jaren internationaal
en Nederlands zijn geworden, zoals underground, underdog en understatement - en vaktermen die sinds kort allemanswoorden geworden zijn, zoals
Jugendstil, uranium, utopie en taboe. Ook nieuwe uitdrukkingen als langharig
werkschuw tuig en repressieve tolerantie, en gevestigde begrippen die een
eigentijdse dimensie hebben gekregen, zoals pacifisme, racisme, celibaat en
transfer' (Van Nierop 19772: 5).
Van Sterkenburg (1997: 338) giet by syn definysje fan neologismen út fan
wat Van Nierop ferstiet ûnder neologismen en fettet dat gear: 'Voor Van Nierop is alles wat op een bepaald moment toegevoegd wordt aan onze taal een
'neologisme': ieder woord, iedere betekenis, ieder acroniem en ieder ander
formatief.' Mar hy wreidet dy omskriuwing út as er de wurdboeken der, lyk
as de Barnharts en Algeo dat by har defmysjes ek dogge, ek yn behellet. Hy
skriuwt: 'Voor mij is alles een neologisme dat nog niet in de standaardlexica
van onze taal is beschreven' (Van Sterkenburg 1997: 338) (kursyf fan my,
HS). Dat is foar it Nederlânsk al in sterke útspraak en foar it Frysk namstemear. De grutte fan 'e wurdskat fan in taal is net nei te gean en gjin inkeld
wurdboek kin dus in folsleine behanneling of beskriuwing fan 'e wurdskat befetsje. De Grutte Van Dale nimt likernôch 240.000 trefwurden op en it grutste
Fryske hânwurdboek telt likernôch 55.000 lemma's. Alle wurden dy't net yn
ien fan dy wurdboeken steane, soenen dan neffens Van Sterkenburg neologismen wêze. It liket my ta dat wat ik mar neame sil 'it wurdboekkritearium' net
los fan de noasje 'nij begryp, nij konsept' brûkt wurde kin. It kin yn elk gefal
nea it wichtichste ûnderdiel fan 'e defmysje fan neologisme wêze en Van Sterkenburg syn definysje is yn dy sin dan ek net sterk.
Yn 'e fjouwer hjirboppe neamde beskriuwings fan wat in neologisme is,
komme fjouwer aspekten oan 'e oarder: in neologisme is in tafoeging oan 'e
taal en derby giet it 1) om in nij wurd, 2) om in nije betsjutting of 3) om in nije
útdrukking en dy binne 4) noch net opnaam yn de gongbere wurdboeken. Yn
dit artikel wurdt oansletten by dy brede defmysjes: in nij wurd, nije betsjutting en nije útdrukking foar in nije 'saak', mar it plak fan it wurdboek yn de
defmysje moat nuansearre wurde.
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Yn Van Sterkenburg syn definysje fan neologismen spilet it wurdboekkritearium in sintrale rol, Algeo seit ek dat in nij wurd in foarm of it brûken fan
in foarm is dy't noch net yn de algemiene wurdboeken opnaam is. En Barnhart en Barnhart konkludearje ek dat it wurdboek de mjitlatte is en boppedat
sizze se dat de measte wurdboekskriuwers it deroer iens binne dat in wurd
of útdrukking nij is as it net opnommen is yn de standertwurdboeken foar in
beskate taal.
It wurdboek kin lykwols net it wichtichste elemint fan de definysje fan neologisme wêze. As men der fan útgean soe dat in wurd in neologisme is om't it
net yn wurdboek stiet, soe dat ynhâlde dat talen sûnder in wurdboek gjin neologismen hawwe en dat yn talen sûnder skrift gjin neologismen foarkomme.
It wurdboekkritearium moat dêrom foaral sjoen wurde as in praktysk kritearium: It wurdboek is in handich neislachwurk dat in soarte fan itichmerk is
om't it oanjout dat in wurd dat dêryn stiet, gjin neologisme mear is. It brûken
fan it wurdboek by it feststellen fan wat oft Fryske neologismen binne jout
boppedat tûkeltammen. Dêrom wurdt dêr hjirnei breder op yngien.
2.2. De Fryske wurdboeken en it wurdboekkritearium
2.2.1 Wurdboektradysje
In betingst foar it brûken fan it wurdboekkritearium is, dat der in tradysje
fan standertleksika is. Foar it Nederlânsk jout dat gjin swierrichheden. Neist
it Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal en Van Dale Groot
woordenboek hedendaags Nederlands ferskine foar it Nederlânsk ek fan oare
wurdboeken geregeld nije edysjes. Benammen de wurdboeken fan Koenen,
Kramers en Verschueren dogge al jierren mei yn it Nederlânske taalgebiet.
Sa'n tradysje fan nije printingen jout de mooglikheid om nijichheden op te
nimmen en it kwantum oan nije wurden is by it útkommen fan in nije edysje
sels in marketingmiddel. De folders en advertinsjes hawwe koppen yn 'e trant
fan 'sterk uitgebreid' en 'met 3000 nieuwe woorden'.
It Fryske taalgebiet hat dêrfoaroer in beheinde wurdboektradysje. Der
binne amper útjouwers dy't inoar bekonkurrearje en it taalgebiet is te lyts en it
is fmansjeel net helber om geregeld nije edysjes yn it Ijocht te jaan. Allinnich
it Kramers Woordenboek Fries (oorspronkelijk Van Goor 's klein Fries woordenboek) foarmet dêr in útsûndering op. Fan dat wurdboekje binne tusken
1972 en 2003 njoggen printingen ferskynd. De tredde printinge út 1980 is
omstavere en útwreide. By de achtste printinge fan 1999 sizze de útjouwers
dat der sa'n 1100 'nieuwe hedendaagse woorden toegevoegd' binne. In ferlykjend ûndersykje fan de earste, tredde en achtste printing smyt op dat by
de útwreiding der amper neologismen tafoege binne. By de útwreiding giet
it meast om ynternasjonalismen as satellyt, selektearje en ôfliedings fan en
gearstallings mei al opnommen wurden. Sa stienen bgl. yn de earste printinge
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de wurden iepenbier en iepenbiering. Yn de tredde printinge is dêr by kaam:
iepenbierens.
2.2.2 Standertleksika fan it Frysk
As it giet om de 'standaardlexica' fan in taal, dan moatte wy sjen nei dy
wurdboeken dy't troch in breed publyk brûkt wurde, dy't akseptearre wurde
as noarmjaand en dy't geregeld mei in nije edysje komme. It seit himsels dat
it hjir yn prinsipe giet om ientalige ferklearjende wurdboeken. Dy jouwe ommers de lemma's yn de goede stavering, de betsjutting(s) fan dy lemma's, it
gongbere taaieigen en yn guon wurdboeken ek útspraakoanwizings. Sjogge
wy mei dy omskriuwing yn 'e efterholle nei de Fryske situaasje, dan fait daliks
al op dat der op dit stuit noch net in ientalich ferklearjend Frysk hânwurdboek
foar hannen is.2 Twads is it sa dat yn it Frysk, it is al neamd, amper nije edysjes
fan wurdboeken ferskine dy't sadanich wizige binne dat se feroarings en nije
wurden opnommen hawwe. It tiidsynterfal tusken it Frysk Wurdboek F-N fan
1956 en it Frysk Wurdboek F-N fan 1984 is sa grut dat it by it lêstneamde
wurdboek om in nij produkt giet en net om in nije edysje. Wol binne der foar
it Frysk wurdboeken dy't troch in relatyf breed publyk brûkt en as noarmjaand
akseptearre wurde. Dat binne op dit stuit de twatalige wurdboeken Frysk-Nederlânsk en Nederlânsk-Frysk út 1984 en 1985. Dy wurdboeken kinne dêrom
beskôge wurde as de hjoeddeiske standertleksika foar it Frysk. Se binne ûnderdiel fan 'e leksikografyske tradysje fan it Frysk, en dan benammen ûnderdiel
fan de rige wurdboeken dy't de Fryske Akademy sûnt 1938 útjûn hat.
2.2.3 Standertleksika en neologismen
It Frysk hat dêrmei wol syn standertleksika, mar noch gjin opinoar folgjende
rige fan edysjes dy't hieltyd wer nije wurden opnimme. It jout dus tûkelteammen as it wurdboekkritearium yn 'e defmysje fan Fryske neologismen opnaam wurdt en it liket derop dat konkludearre wurde moat dat dat kritearium
net brûkt wurde kin by it sykjen nei en beoardieljen fan wat Fryske neologismen binne.
By de beoardieling oft in wurd in neologisme is kin in wurdboekfermelding
oanjaan dat sa'n wurd of útdrukking al in skoft oanwêzich is yn in taal. En
foar in nije betsjutting jildt namstemear: krekt yn in ferklearjend wurdboek
kinne je de betsjutting neigean. It bliuwt fansels wier dat nij lykjende wurden,
útdrukkings of betsjuttings soms al âlder binne en nea yn in wurdboek opnaam
binne, mar dat is in oare saak.
Wy hawwe dus te krijen mei komplikaasjes, as men by it sykjen om en
finen fan neologismen mei help fan in wurdboek neigean wol oft in wurd,
konstruksje of betsjutting wol in neologisme is. Jins algemiene ûntwikkeling
en kennis kin jin fansels wol helpe. As bygelyks it wurd sars as beneaming
foar in beskate longsykte op in stuit opdûkt, dan is it yn de hiele kontekst
fan it brûken yn 'e aktualiteit wol dúdlik dat it nij is. Hifkjen oan in besteand
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wurdboek is dan oerstallich, want men wit fan te foaren dat it der noch net yn
stiet. Mar sa giet it lang mei alle fynsten net. By ûnwissens kin hifkjen oan in
wurdboek helpe, mar dan moat dat der wol wêze. In oplossing foar it Fryske
probleem soe wêze kinne om dan mar te seil te gean op de wurdboeken of
'standaardlexica' fan it Nederlânsk. It Fryske taalgebiet is úteinlik in part fan
Nederlân. Der is sprake fan in taalkontaktsituaasje en yn hast alle domeinen
dêr't it Frysk yn funksjonearret, funksjonearret it Nederlânsk ek. Sa goed as
alle nije begripen of konsepten dy't yn it Nederlânske taalgebiet beneamd
wurde moatte, freegje ek yn it Fryske taalgebiet om in namme. Faak lient it
Frysk de Nederlânske foarm. In ûntliening aspilotprojekt bygelyks kin dus by
ôfwêzichheid fan resinte Fryske wurdboeken oan Van Dale hifke wurde.
Dizze situaasje is net ideaal, om't foar de regionaal kleurde of eigen Fryske
neologismen dan gjin oplossing fûn wurdt. It hifkjen fan sokke neologismen
sil altyd in beskate ûnwissens en miskien ek subjektiviteit meibringe. Dy ûnwissens kin fierder oplost wurde as der in nij eigentiids Frysk hânwurdboek
komt, dat basearre is op in represintatyf korpus mei resint taalmateriaal. Sa'n
represintatyf korpus is ek in tige gaadlik middel om de âldens fan te beoardieljen 'nije' wurden te hifkjen. En njonken sa n korpus en in resint wurdboek
kin ek it Frysk dat op it ynternet te finen is, as korpus om te ferlykjen en te
hifkjen, brûkt wurde. Oer de gefallen dy't dan noch oerbliuwe sil de beoardieler sûnder helpmiddels in beslút nimme moatte.
2.3 It ûntstean fan neologismen
Minsken ferwize mei help fan wurden en kombinaasjes fan wurden nei saken
yn 'e wurklikheid. De feroarings yn en kompleksiteit fan 'e wurklikheid freget
om nammejouwing. Nije en soms ek âldere saken yn 'e wurklikheid moatte
oantsjut wurde kinne. In foarbyld fan dat sykjen om in nije term foar in konsept is te finen yn 'e e-mailnijsbrief Taalpost:
Oproep van de week. Soms helpt een woord. Yvonne P. uit Amstelveen
is onlangs bevallen van een levenloos kindje. Ze zocht contact met lotgenoten en kwam terecht bij een mailinglijst. Daar is de vraag gerezen of
er een woord bestaat voor deze ouders. We hebben de woorden 'weduwe'
en 'weduwnaar' voor wie een partner verliest. En we hebben het woord
'wees' voor wie zijn ouders verliest. Maar hoe noemen we ouders die hun
kind verliezen? Wie daar een woord voor kent, of wie een mooi woord kan
bedenken, mag dit mailen naar <redactie@vandale.nl>. Daar worden ze
verzameld en ter beschikking gesteld aan de getroffen ouders. (Taalpost
196, 24 oktober 2003).
Yn taalpost 202 fan 7 novimber 2003 steane de reaksjes. De foarm dy't it
meast foarsteld waard is weesouders.
Neologismefoarming is neffens Cowie 2000: 180 neist de taalkundige ak-
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tiviteit fan nammejouwing ek 'fundamentally a social and cultural practice'.
Dat is oan 'e oarder as it giet om it ferfangen fan in âlder wurd mei in ûngeunstige gefoelswearde. Yn it Frysk bygelyks spilet mei dat de noarm fan it
Nederlânsk de gefoelswearde yn it Frysk beynfloedet. De fan âlds goefryske
foarm wiif foar de frou dêr't in man mei troud is, wurdt ynruile foar it neutralere fron, om't wijf yn it Nederlânsk suver allinnich mar mear negatyf is. It
jout ek oan dat wiif en wy/mei-inoar identifisearre wurde. Soks jildt ek foar in
tiidwurd aspisje, dat ferfongen wurdt troch it Nederlânske plasse. Hoewol't
wurden net 'vies' 3 wêze kinne, ûnderfme de taalbrûkers it wurdpisje wol as
sadanich en wurdt it mijd te'n geunste fan it neutrale plasse. Itselde bart yn it
Nederlânsk, dêr't wurden as pissen en zeiken taskreaun wurde oan minsken
dy't ta in legere sosjale klasse hearre (Van Santen 1996: 64). Foar Fryslân soe
sein wurde kinne, dat mei de kar foar it Nederlânske plasse it Frysk ek sjoen
wurdt as in taal foar de legere sosjale klasse. De reaksje dêrop uteret him yn
it lienen fan in oarstalich wurd. Yn oare situaasjes uteret it him yn taalwiksel
(code-alternation): men wikselet om sosjale reden folslein fan taal.
By it Fryske foarbyld waard in oar wurd liend, in Amerikaansk foarbyld lit
sjen dat ek binnen in taal op dy wize neologismen foarme wurde. Yn 'e Feriene Steaten wurdt yn feministyske (en oare) runten it wurd girl net langer akseptearre as oantsjutting foar ripe, folwoeksen frou, om't girl ek in algemiene
oantsjutting fan frou is, oft se no âld of jong, beppe of mem, hoer of direktrise
is. Ynpleats dêrfan wurdt woman brûkt. Noch sa'n foarbyld is it besykjen om
foar it Ingelsk in slachte-neutraal foarnamwurd te finen dat manlik en froulik
beneamt sûnder gebrûk te meitsjen fan she of he en his of her (Boletta 1992:
6). By dizze foarbylden giet it dan wol net altyd mear om in 'nij begryp', mar
it elemint 'nij wurd' út de definysje fan it begryp neologisme kriget noch wol
syn gerak, ek al giet it somtiden om lienwurden.
Nije net-gearstalde wurden mei in arbitrêre relaasje tusken foarm en betsjutting wurde amper foarme. It komt folie faker foar dat wurden foarme wurde
op basis fan besteande wurden, mei help fan 'e prosessen fan ôflieding of gearsetting (Van Santen 1996: 66). As it neffens de systematyk fan wurdfoarming
giet, leveret dat meast trochsichtige wurden op dy't daliks te begripen binne.
Mar as der in minder systematyske relaasje mei de besteande wurden is, is
faak in kontekst nedich om te begripen wat der mei in nij wurd bedoeld is.
Troch ôflieding of gearsetting kin in nije saak of nij konsept yntrodusearre
wurde, dat net daliks oanslút by de letterlike betsjutting dy't it wurd liket te
hawwen. It hat betsjuttingsaspekten dy't net foarsisber binne út de morfologyske struktuer wei.
ït ynfieren en yn 'e taal opnimmen fan nije wurden is in saak fan konvinsje
en noarm: 'De vorming van een nieuw woord door een spreker kunnen we
opvatten als een niet-expliciet voorstel voor de oplossing van een naamgevingsprobleem. In de regel accepteert de hoorder/interpreteerder dat voorstel,
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maar het behoort (nog) niet tot de norm. Door gebruik binnen de taalgemeenschap, dat wil zeggen door acceptatie als het woord voor een bepaald concept,
wordt het tot norm' (Van Santen 1996: 69). Akseptaasje fan in wurd hinget ôf
fan it ferlet om oer de oanbelangjende saak te praten en oft dy saak bestean
bliuwt. As dat sa is, dan is der reden om it oanbelangjende wurd yn it wurdboek op te nimmen.
3. De taahituaasjeyn Fryslânyn relaasje ta neologismefoarming
3.1 Taalbehearsking
Fan de ynwenners fan Fryslân kin 94% it Frysk ferstean, kin 74% it prate,
kin 64,5% it léze en kin 17% it skriuwe (Gorter en Jonkman 1995:8). Elke
ynwenner fan Fryslân behearsket yn prinsipe it Nederlânsk, mar foar it Frysk
leit dat oars. De behearsking fan dy taal is net gelyk ferdield oer de beide taalgroepen. Fan 'e Nederlânsktaligen seit 85% dat se it Frysk ferstean en 46% dat
se it léze kinne. Foar de aktive behearsking lizze de sifers in stik leger: 36%
seit it prate en 6% it skriuwe te kinnen.
100%) fan de Frysktaligen kinne it Frysk - út soarte - ferstean en prate. De
aktive skriftlike behearsking dêrfoaroer leit in stik leger: 26% kin it skriuwe.
De lêsfeardichheid leit heger: 79% seit it léze te kinnen (Gorter en Jonkman
1995: 12). De skriftlike behearsking fan it Frysk is dus leech. Dêr moat noch
by opmurken wurde dat it in rapportaazje oer taalfeardigens is en dat dizze
sifers minder sizze oer hoe't dy feardichheden yn 'e praktyk brûkt wurde, dus
omset wurde yn gedrach. Boppedat is it mooglik dat de respondinten de eigen
feardichheden oerskatte en dat de sifers yn dy sin wat heger lizze kinne as
yn 'e wurklikheid, of oarsom: se ûnderskatte de eigen feardichheden en dan
binne de sifers wat oan 'e lege kant.
De lege sifers mei derby de opmerking oer it feitlik op skrift brûken fan
it Frysk jouwe al oan dat it behearskjen fan de skriftlike feardichheden oangeande it Frysk maatskiplik minder heech wurdearre wurde. Breuker (1993:
68) konstatearret dat der gjin maatskiplike needsaak is om it Frysk skriuwe te
kinnen.
De Frysktaligen brûke yn it deistich libben Frysk en Nederlânsk aktyf en
passyf. Trochstrings funksjonearret yn de neiste omjouwing it Frysk mear as
mûnlinge omgongstaal, it brûken fan de taal bart dêr op de meast 'gewoane'
wize. It Nederlânsk wurdt gauris brûkt tsjin Nederlânsktaligen en derby wurdt
tsjin bekenderen faker Frysk brûkt en tsjin ûnbekenderen mear Nederlânsk
(Gorter en Jonkman 1995: 25).
De taal om yn te skriuwen en de taal dy't lézen wurdt is fierwei it meast it
Nederlânsk. As skriftlike taal is it Nederlânsk dominant en dêrom is behearsking dêrfan needsaak. Yn it ûnderwiis is it Nederlânsk ek de earste taal. It
Frysk wurdt meastal allinnich mar om pedagogysk-didaktyske reden as fak
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jûn en as fiertaai brûkt. Foar Frysktaligen is it skriuwe kinnen fan it Frysk
sa goed as neame foar nedich: elk kin Nederlânsk léze en skriuwen yn it Nederlânsk kostet minder muoite as skriuwen yn it Frysk. Tt léze kinnen fan it
Frysk is yn safier nedich dat in lyts part fan wat men gewoanwei ûnder eagen
kriget yn it Frysk opsteld is. In part fan dat oanbod kin oerslein wurde, wat
dan oerbliuwt is tige beheind. Miskien kin wol sein wurde dat minsken dy't al
Frysk léze, dat bewust wolle en dan de Fryske teksten 'opsykje', nammentlik
yn Fryske boeken en tydskriften.
3.2 Taalkontakt en taalferoaring
Yn de hjirboppe úttekene taalkontaktsituaasje yn Fryslân kin it hast net oars
of der is sprake fan beynfloeding. Wat de foarm fan it Frysk oangiet, kin oannommen wurde dat it Frysk hieltyd mear ûnder de noch tanimmende ynfloed
fan it Nederlânsk komt te stean (Breuker 1993: 99). Thomason (2001: 61-62)
brûkt de term contact-induced ïanguage change, taalferoaring dy't troch
taalkontakt feroarsake wurdt, dêr't se fan seit: 'any linguistic change that
would have been less likely to occur outside a particular contact Situation is
due at least in part to Ïanguage contact.' Taalkundige feroarings yn it Frysk
dy't dus net yntern-Frysk ferklearre wurde kinne, mar dy't troch taalkontakt
feroarsake wurde. Benammen yn 'e sprektaal is sprake fan it oernimmen fan
leksikale eleminten. Yn 'e skriuwtaal is sprake fan in beskate normearring en
distansjearring (sj. Breuker 1993), mar ek dêr is troch taalkontakt sprake fan
ynterferinsje.
Sosjale faktoaren as yntinsiteit fan it kontakt en de hâlding fan de sprekkers spylje in rol by it ta-stân-kommen fan taalferoaring ûnder ynfloed fan
taalkontakt. Men mei oannimme dat yntinsyf kontakt de mooglikheid ta mear
ynterferinsje feroarsaket yn de taal dy't ûnder druk fan de dominante taal stiet.
De doer fan it kontakt is derby wichtich: langer kontakt jout mear beynfloeding. Ek de grutte fan de taalgroepen kin in rol spylje: wurdt de dominante taal
sprutsen troch in grutte groep yn ferliking mei de oare taal, dan sil de ynfloed
ek grutter wêze. Dat hat ek te meitsjen mei it feit dat in gruttere kultuer earder
in dominanten ien is as in lytseren. En de léste en wichtichste faktor dy't in rol
spilet, is it prestiizje of de sosjaal-ekonomyske dominânsje fan de mearderheid op de ûnderskikte taalgroep. Yn dy situaasje binne dy lésten twatalich en
dat makket it mooglik dat se earder eleminten oernimme (liene) út de dominante taal (Thomason 2001: 66).
Der sille earder leksikale eleminten liend wurde as strukturele. By net al te
yntinsyf kontakt sil de 'non-basic' wurdskat meast liend wurde. As de kontakten yntinsiver binne sille ek eleminten út de basiswurdskat (bgl. funksjewurden) liend wurde (Thomason 2001: 69).
It kontakt tusken Frysk en Nederlânsk is yntinsyf te neamen. Beide talen
funksjonearje yn dizze provinsje op ûnderskate nivo's. Frysktaligen hawwe
rûnom te krijen mei it Nederlânsk. Se hearre it, se prate it, se léze it en se
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skriuwe it. It Henen fan eleminten út it Nederlânsk komt tige faak foar. Sawol
wat de wurdskat as wat de struktuer oangiet, kinne ynterferinsjes yn 'e sprektaal waarnommen wurde. Yn de wurdskat komme ynterferinsjes foar yn de
basiswurdskat.
Der is in ferskil tusken de Fryske sprektaal en de Fryske skriuwtaal. Yn de
de earste komme gans mear ynterferinsjes foar as yn de léste, omdat de noarm
fan de skriuwtaal stranger is as dy fan de sprektaal. Dat de skriuwtaal in oare
noarm hat en ta in hichte standerdisearre is, hat te meitsjen mei de skriuwtaaltradysje fan de ôfrûne 200 jier.4 Hoewol't de skriuwtaal amper funksjonearret
yn de Fryske maatskippij yn it algemien, is dochs yn 'e beheinde rûnte fan
taalbeweging, literatuer en ûnderwiis in foech tradysje ûntstien en derby is
sprake fan in beskate noarm en standert.
De taalkontaktsituaasje yn Fryslân en de dêrút fuortkommende ynfloed fan
it Nederlânsk op it Frysk moat hast wol syn gefolgen hawwe foar de ûntjouwing en útbou fan it Frysk as taal, yn 'e foarm fan neologismen.
Fan it Frysk wurdt sein dat in soad 'frjemde wurden' oernommen binne
'troch bemiddeling fan it Nederlânsk' (Sipma 1949: 73). Fan âlds hat it Frysk
in eigen, Germaanske wurdskat, mar ek yn it Aldfrysk komme al lienwurden
foar. Yn it Frysk fan nei de Midsieuwen binne wurden út it Latyn, Frânsk,
Nederdútsk, Hollânsk en Ingelsk te fmen. It Nederlânsk hat troch de ieuwen
hinne ek út dy talen liend. Om't yn Fryslân it Nederlânsk en it Frysk yn in
kontaktsituaasje stienen, binne in hiel soad Fryske wurden oan it Nederlânsk
ûntliend, wat oan de oerienkommende foarm weromkend wurde kin. Aldere
en minder âlde ûntlienings út it Nederlânsk yn it Frysk binne bygelyks wurden
as mjitstêf, sinnebrânoalje, oprydleane en lêsmetoade. Allegear foarbylden
út it Frysk Wurdboek fan 1984. Hoe't it Frysk hjoed de dei syn neologismen
foarmet is ûnderwerp fan besprek yn 'e paragrafen hjirnei, dêr't yn sjoen
wurdt nei resint neologismemateriaal.

4. Prosedees fan neologismefoarming
By neologismefoarming giet it lykas sein om nammejouwing en dat bart neffens Van Bree (1996: 192) op fiif ûnderskate wizen: 1) mei help fan al besteande wurden, de betsjutting wurdt dan útwreide; 2) mei help fan nije wurden,
dy't neffens besteande produktive prosedees foarme wurde (gearsetting en
ôflieding); 3) mei help fan (ynsidintele) analogyske nijfoarmingen; 4) mei
wurden dy't troch presessen as klankneibauwen foarme wurde en 5) mei help
fan it Henen fan wurden.
Algeo (1991) ûnderskiedt sân wat er neamt 'etymologyske boarnen' foar
nije wurden. Derby giet it om 1) creating, 2) borrowing, 3) combining, 4)
shortening, 5) blending, 6) shifting en 7) in rest-kategory, ntl. de kategory fan
de mjfoarmings dêr't it komôf net fan bekend of nei te gean is. It oersjoch fan
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Van Bree ferskilt fan dat fan Algeo. By de léste wurdt wiidweidich yngien op
ferkoarting en blending. De earste neamt dy kategoryen net en wat er ek net
neamt is de slútkategory fan Algeo, it skift 'komôf ûnbekend'.
Algeo makket yn syn yndieling gjin ûnderskied tusken hoe't de neologismen foarme binne en wat harren komôf is. Foarmingsprosedees fan neologismen litte sjen hoe't in wurd opboud is: troch gearstalling, ôflieding, ferkoarting of oars. It komôf wüst mear nei de oarsprong: is it wurd liend of is it
makke út neat? Ek de slútkategory 'komôf net bekend' fait dêr ûnder. Benammen by de kategoryen liene (4.2) en feroaring (4.6) rinne foarming en komôf
trochinoar. It 'lienen' yn 'e betsjutting fan 'oernimmen' (4.2.a) is dúdlik in
saak fan komôf fan it wurd, mar as it giet om oanpassen, dan is der sprake fan
wurdfoarming (by lienwurd, 4.2.b) of in kombinaasje fan komôf en foarming
(by lienoersetting, 4.2.c). By de kategory 'feroaring' (4.6) is by foarmferoaring (4.6.a) sprake fan wurdfoarming; by 'shift of circumstances (4.6.b)' giet
it om it komôf, krektlyk as by de oare subkategoryen fan 4.6.
Algeo's typology is opsteld foar it Ingelsk, mar is fierhinne tapasber op
oare talen en wurdt hjir gearfette en oernommen foar it Frysk. Under de etymologyske boarnen fan Algeo binne in grut tal 'subtypes' beflapt dy't hjir net
allegear neamd wurde om't dy by him foaral fan tapassing binne op de Amerikaanske en/of Ingelske taalsituaasje, want dêr wurket er syn yndieling (mei
foarbylden) foar út. Yn de gearfetting hjirnei binne de kategoryen mei - as
se beskikber binne - foarbylden yllustrearre. Hjir en dêr wurde Nederlânske
foarbylden as oanfolling en yllustraasje derby jûn. It binne foarbylden dy't
soms as neologisme oan te tsjutten binne, mar ek âldere wurden dy't al langer
yn 'e taal húsriem binne. By de behanneling fan de prosedees binne de termen
safolle as mooglik ferfryske.
4.1 Creating - meitsje, betinke
De suverste foarm fan 'betinke' is wurden meitsje út neat, sûnder tapassing
fan wurdfoarmingsprosessen dy't anneks binne mei besteande wurden of affiksen. It binne wurden mei in arbitrêre relaasje tusken foarm en betsjutting.
Soks komt syngroan besjoen amper of net yn 'e gewoane taal foar (Van Santen
1996: 66). As it foarkomt is it gauris yn nammejouwing yn it bedriuwslibben. Men kin bygelyks tinke oan bedriuwsnammen as Achmea en Nuon of de
namme fan in nij produkt: wokkei.
Troch imitaasje of lûdneibauwing wurde ek wol nije wurden foarme dy't
net op ien fan de prosessen 2-6 werom te bringen binne.
4.2 Borrowing - liene
Foarmen dy't út in oare taal komme binne ûntlieningen. Derby wurde trije
skiften ûnderskaat:
1. Lienwurden d y ' t - soms mei lytse oanpassings oan it lûd- of staveringssysteem - streekrjocht ûntliend binne oan in oare taal (bgl. weblog, sweatshirt,
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kompjûter, soarchkantoar).
2. Lienwurden dy't morfologysk oanpast wurde. Derby wurde frjemdtalige
wurddielen ferfongen troch eigentalige of by it eigen systeem oanslutende,
bgl. bollebroeier (fan Ned. bollenbroeier, de meartals-n fan bollen- is weilitten), bumperkleve, sms-se (tiidwurdútgong ferfryske).
3. Lienoersettings: de betsjutting wurdt 'liend' en oerset yn wurden dy't de
eigen taal al ta syn foldwaan hat, bgl. Freegje-in-bus-systeem,
tongblieraksje.
By it yndielen fan ûntlienings yn de subkategoryen docht bliken dat de grinzen
tusken dizze skiften net altyd like skerp oan te jaan binne. Yn paragraaf 6, as it
oer ûntliening en Fryske neologismen giet, wurdt dêr fierder op yngien.
4.3 Combining - kombinearje
Besteande wurden wurde troch keppeljen of mei help fan morfemen kombinearre ta gearsettings of ôfliedings. Op basis fan in 'stam' wurde mei help
fan affiksen nije wurden foarme. Neist de bewende produktive Fryske affiksen
binne der ek oare affiksen of affikseftige eleminten dy't produktyf binne. Te
tinken fait oan it foarheaksel blo- yn wurden as bioboer, biodisel, dêr't bio
safolle betsjut as 'it miljeu net belêstgjend, biologysk ferantwurde'.
Gearsetting fan twa wurden is it produktyfste prosedee by it kombinearjen.
En derby is de foarming fan haadwurden wer produktiver as fan eigenskipsen tiidwurden. Dat komt om't der mear saken as eigenskippen en wurkingen
binne dy't om nammejouwing freegje. Foarbylden fan gearsetting binne:
bearenbitrchmuseum, pompeblêdbibel, tegeltsjebrêge. It ferskil mei ûntliening is dat dizze kombinaasje neffens oarsprong net in Nederlânsk ekwivalint
hawwe of earder yn it Frysk as yn it Nederlânsk bestienen. Sjoch fierder paragraaf 6.
4.4 Shortening - ferkoarting
a. Clipping: in wurd yn twaen knippe en dan in stik weilitte, bgl yn In bakje
sens (= in kopke kofje út de Senseo-cremamachine fan Philips) of ambu-aksje as ferkoarting fan ambiûânsepersoneelaksje.
b. Alphabetism: de earste letters fan in wurd wurde apart set en as sadanich
útsprutsen en foarmje in nij wurd. In Frysk foarbyld is ef-trije (ef stiet
foar trije f-en: Frysk, Frij, Feriene, in kontakt- en gesellichheidsklup foar
Friezen). Foar it Nederlânsk kin tocht wurde oan cv-tje (curriculum vitae)
en cc-tje (carbon copy) (yn feite in lienwurd, mar yn it Ingelsk wol in foarm
fan alphabetism).
c. Acronymy (ôfkoarting, letterwurden foarmje). In nij wurd meitsje fan 'e
earste letters fan in wurd of útdrukking. Ut it Ingelsk, yn dy taal dus in
gefal fan 'acronymy', by ús in lienwurd: yuppie (of hielendal ferfryske:
juppy), ID-baan ((lienwurd yn it Frysk) foarme neffens ID = in- en doorstroombaan). De namme Afûk is ek in letterwurd wurden. Earder stie dy
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kombinaasje foar Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje. De Afûk, as
ynstelling dy't û.o. Fryske kursussen organisearret, hat okkerjiers dêrta it
beslút naam (Fgl. VPRO).
d. Phonetic elision - weilitting, in fonetysk proses dat ek brukt wurde kin om
nije betsjuttings wer te jaan. Algeo neamt stonewash dat troch apokopee
fan it elemint -ed foarme is út stonewashed. Yn syn ferkoarte foarm is de
nije, beheinde betsjutting 'bleke plakken op spikerstof hawwend'.
e. Back formation, in proses dêr't in wurd by ferkoarte wurdt troch it weilitten fan in (ferûndersteld) afflks of in oar morfeem. In foarbyld is bygelyks
it Ingelske zipper, dat oarspronklik in hannelsmerk is foar in soarte fan
oerskoech dy't handich 'ôfritst' wurde koe. It is dêrmei de basis wurden
foar it tiidwurd to zip dat iepen - en tichtdwaan mei in zip (rits) betsjut.
Backformation komt ek foar yn gefallen as bloemlezing-bloemlezen. De
ôfiieding op -ing is yn dit gefal âlder as it tiidwurd, wylst gewoanwei de
-ing-útgongen aflaat binnefan it tiidwurd (Sassen 1979: 71).
4.5 Blending - tagelyk foarmen kombinearje en ferkoartsje ta nije wurden
Twa foarmen wurde gearset en tagelyk wurdt op syn minst in stik fan ien
fan dy foarmen weilitten. Klassyk foarbyld is motel fan Ingelsk motorists'
hotel. Foar it Nederlânsk in eigennamme as Stopera dat fan stadhuis en opera
komt. Yn reklame en nammejouwing fan ynstellings of bedriuwen komt blending geregeld foar: Happietaria (fan hap - happy en cafetaria) en kwalitaria
dêr't kwaliteit en cafetaria yn werom te finen binne. Fryske foarbylden binne
teatsen as gearlûking fan keatsen en tennis (in sport dy't yn Wergea útfûn is:
keatse mei tennisrackets). Fierders Fringelsk (Frysk - Ingelsk, Frysk mei in
soad Ingelske wurden) en Frollânsk (Frysk - Hollânsk, Frysk mei Hollânske
ynterferinsjes). Prakketinke (kontaminaasje fan prakkesearje en tinke), Wynjewâld (gearlûking fan de plaknammen Weinterp en Duerswâld), Musicallinne
(Musicál-allinne, de namme fan in solofoarstelling fan de Fryske sjonger Roel
Slofstra yn 'e tachtiger jierren).5
4.6 Shifting - feroaring
a. De foarm fan in wurd feroarje, bgl. by de foarming fan (eufemistyske)
bastertfiokken. Blikje foar bliksem is dêr in foarbyld fan. Foar it Nederlânsk: ge-o-ha foar geouwehoer (Van Dale).
b. Shift of circumstances: feroaring fan berik. In dialektyske útspraakfariant
wurdt yn de algemiene taal opnommen. Foar it Frysk soe men tinke kinne
oan foarmen as tusearte en saterdei dy't dialektysk (Wâldfrysk) binne, mar
troch de romans fan Rink van der Velde yn it algemiene Frysk bekend wurden binne. Dy wurden binne sadwaande ûnderdiel wurden fan 'e passive
wurdskat fan minsken dy't fan hûs it Wâldfryske dialekt net prate en ek net
yn 'e Walden wenje. Se meitsje lykwols net diel fan 'e standerttaal út, dus
suvere foarbylden binne it net. In morfologysk foarbyld is dat mulwurden
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fan dentale stammen -en krije ynstee fan -t. 'Ik haw praat' wurdt dan 'Ik
haw praten'. Dat ferskynsel komt fan âlds yn it suden fan Fryslân foar, mar
is folie algemiener wurden.6
c. Feroaring fan grammatikale kategory, sûnder gebrûk te meitsjen fan affiksen (mar faak wol mei klamwiksel). Dat is yn it Ingelsk al gau mooglik
mei't bgl. tiidwurden gjin eigen útgong hawwe en maklik út in haadwurd
makke wurde kinne (to contact út it haadwurd contact). Yn it Frysk en
Nederlânsk komt dit ferskynsel minder foar. Dy talen brûke earder affiksen
om nije wurden te foarmjen. In net hielendal suver foarbyld fan oergean nei
in oare kategory is dat in eigennamme ta soartnamme wurdt. De namme
Judas wurdt in judas (= ferrieder).
d. Betsjuttingsferoaring en betsjuttingsútwreiding fan in wurd. Dat is in
produktyf ferskynsel. Te tinken fait oan metonimyske en metafoaryske
ûntjouwings en betsjuttingsspesjalisaasje. Foarbyld dêrfan binne eamelje
en eamel. Eamelje is yn it Frysk alderearst 'lang, hieltyd op ferfelende
toan, op lestige wize oer eat prate', mar it hat troch de oerienkomst mei it
tiidwurd e-maile ek 'elektroanyske post ferstjoere' as betsjutting krigen. In
eamel dat oarspronklik 'in persoan dy't eamelet' is, is dus no ek in elektroanysk ferstjoerd berjocht.
4.7 Source unknown - boarne net bekend
De foarm of in part dêrfan is etymologysk net werom te bringen. It Nederlânske wurd fiets (yn it Frysk grif in lienwuvd:fyts)is dêr in foarbyld fan (Sanders
1990: 66-68).
5. It korpus neologismen
5.1 Skriftlik Frysk
Dit ûndersyk nei neologismen yn it Frysk fynt syn begjinpunt yn 'e skriuwtaal. De reden dêrfoar is dat wat op skrift steld is, meastal bewarre wurdt en sa
makliker nei te gean is as mûnlinge uteringen, om't dy hast net registrearre en
bewarre wurde. Yn paragraaf 3 is al opmurken dat de Fryske skriuwtaal mar
yn in beheind tal domeinen funksjonearret en troch in beheind tal skriuwers
produsearre wurdt, en dat allegearre tsjin de eftergrûn dat it Nederlânsk de
dominante taal is yn Fryslân.
5.2 Komôf fan it korpus, it korpus Fryske neologismen
It sykjen nei Fryske neologismen foar it hjir brûkte korpus kin ferlike wurde
mei it sykjen nei in spjelde yn in heaberch. Hoewol't earder úthâlden is dat it
skriftlike Frysk beheind is, stelt it kwantitatyf noch wol sa folie foar dat it net
allegear behapt wurde koe foar dit ûndersyk. It tal brûkte boarnen is dêrtroch
beheind.
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ßy bestudearring fan benammen it Frysk yn 'e media docht bliken dat
de ûnderwerpen dêr't oer skreaun wurdt meastal de regionale situaasje reitsje.
Nijsboarnen jouwe suver allinnich regionaal nijs. De oerheid skriuwt meastal
allinnich oer saken dêr't dy oerheid foech oer hat en dat binne by de provinsjale en gemeentlike oerheden dus saken dy't regio, provinsje en gemeente
oangeane. Ek de kulturele uterings dêr't yn tydskriften oer skreaun wurdt,
geane it meast oer saken dy't mei kultuer yn Fryslân te krijen hawwe.
It medium dat it Frysk fierwei it measte brûkt, is Omrop Fryslân. It
leit dan ek foar de hân om dat as wichtichste boarne te brûken. Omrop Fryslân
ynternet neamt himsels 'It earste Frysktalige deiblêd op Ynternet!' mei as neiere bepaling: 'Op dizze side sân dagen yn 'e wike nijs yn it Frysk ...'. Fan hast
it hiele jier 2002 binne de nijsberjochten dy't op 'e site fan Omrop Fryslân
pleatst wurde trochnommen. Dêrneist is de sykfunksje fan 'e Omrop-Fryslânsite yntinsyf brûkt om doelbewust te speuren nei neologismen. De nijsberjochten befetsje hieltyd mar sa'n 80 wurden. Yn ien sa'n berjochtsje moat dus
alles sein wurde en dat hat syn ynfloed op de ynhâld. De feiten wurde jûn, mar
ferbannen en bredere konteksten is gjin romte foar.
Fan Omrop Fryslân is ek radiomateriaal brûkt. Fan de moannen
maaie, septimber en novimber 2002 binne alle teksten fan 'e útstjoerde nijsberjochten ekserpearre. Dat wienen teksten yn rûge foarm en net de definitive
redaksje sa't dy foarlêzen is foar de radio. It materiaal wie yndied rûch: gans
staverings- en taaiflaters wienen deryn werom te finen. Hoewol't de teksten
foar radiogebrûk mooglik noch wol oanpast binne, binne de neologismen dy't
deryn sieten dochs oernommen. De ûnderwerpen fan de teksten binne ommers
net wizige, dus is it neologisme as beneaming fan in beskaat konsept mei in
frij grutte wissens sa ek yn de definitive radiotekst bedarre.
In twadde boarne foar neologismen is de krante. Derby moat oantekene wurde dat de Fryske deiblêden sa goed as hielendal yn it Nederlânsk publisearre wurde. Allinnich as skreaun wurdt oer in ûnderwerp dat mei it Frysk
of de Fryske (Frysktalige) kultuer te meitsjen hat, wurdt it Frysk meastal
(Leeuwarder Courant) en sa no en dan (Friesch Dagblad) as fiertaai brûkt.
Fierders brûkt de krante Frysk wannear't in sitearre persoan Frysk praat. Syn
wurden wurde dan yn de taal werjûn dêr't se yn útsprutsen binne. In ynsidintele column yn ien fan de dei- of streekblêden wol ek wolris yn it Frysk
wêze. Al mei al liedt dat ta in tryste konstatearring: dêr't foar it Nederlânsk
de krante in wichtige leveransier fan neologismen is, jildt dat foar it Frysk
dúdlik net. Ekserpearjen fan it Frysk yn de Leeuwarder Courant yn it tiidrek
novimber 2002 oant maaie 20037 levere mar in inkeld neologisme op. Ek it
Friesch Dagblad, dat minder systematysk ekserpearre is, is gjin echte boarne
foar Fryske neologismen. In útsûndering op dit sombere kranteferhaal is de
spesjale Fryske edysje fan de Ljouwerter Krante fan 12-6-2001. Dy krante is
foar dit ûndersyk útslachte en levere tsien neologismen op. Dat komt om't de
breedte fan ûnderwerpen dêr't yn it Frysk oer skreaun wurdt, yn dizze spesjale
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edysje folie grutter wie as as yn 'e 'gewoane' krante fan elke dei. Bûtenlânsk
en binnenlânsk nijs en alles út Den Haach kaam oan 'e oarder. Haadartikel,
opinybledside, hobbyhoekje en húsfrouljusrubryk, alles wie yn it Frysk.
Dan binne guon nûmers fan it tydskrift De Moanne en it Fryske katern
'Styl' yn it blêd Friesland Post neisneupt op neologismen. Dat levere spitigernôch neat op. Wat de oarsaak dêrfan is soe neier besjoen wurde moatte.
Boppeneamde boarnen binne systematysk neisneupt op neologismen.
Minder planmjittige strunerij op it ynternet hat de samling fierder oanfolle.
De sites fan 'e provinsje Fryslân, in pear gemeenten en guon politike partijen
leveren in pear neologismen op. By dat sykjen is gebrûk makke fan de sykmasines google en all the web. De lêstneamde ynternetsiker hat in opsje om te
sykjen op Fryske taal en dat makket dat de heaberch minder grut wurdt en dat
de spjelde soms makliker te finen is. Probleem by it brûken fan sykmasines is
dat men net altyd wit hoe't de spjelde derút sjocht. Dat makket dat it rendemint net sa heech is as fan it systematysk trochsykjen fan konkrete teksten.
Sykjendewei is sa in list gearstald fan 364 neologismen út it tiidrek
2000-2002. It tiidrek 2000-2002 moat noch al wat nuansearre wurde. It tiidrek is keazen om't it lykop rint mei de list fan it Instituut voor Nederlandse
Lexicologie. De leksikologen fan it INL hawwe oer dy trije jier systematysk
socht nei neologismen yn in fêst oantal boarnen en dêrtroch dekt har list trije
jier. Foar dit ûndersyk is allinnich mar systematysk socht yn 2002, by Omrop
Fryslân ynternet en de neamde radio-teksten. De oare boarnen binne op tafallige wize neologismen út helle. En wat de jierren 2000 en 2001 oangiet: it
Omrop-Fryslânmateriaal út dat tiidrek is net systematysk sammele, mar troch
spesjaal sykjen nei items.
By it opnimmen yn 'e list is sjoen nei de definysje fan neologisme sa't
dy yn paragraaf 2 jûn is: nije wurden, nije betsjuttings en nije útdrukkings foar
nije 'saken'. Om de 'nijens' fan in wurd nei te gean, kin in wurdboek in helpmiddel wêze. Om't Fryske wurdboeken net botte brûkber binne (sj. paragraaf
2) om nei te gean oft it begryp al bestie foar 2000, is gauris gebrûk makke fan
de nijste edysje fan it wurdboek fan Van Dale, de 13de printinge út 1999. Derby
moast it wol gean om wurden dy't in Nederlânsk ekwivalint hawwe en dan
noch kin dat allinne foar safier't it giet om wurden dy't yn de algemiene Nederlânske kontekst foarkomme, om't dy yn Van Dale opnommen binne. Foar
oan de Fryske kontekst relatearre neologismen bliuwe wy mei in skimergebiet
sitten: it ynternet jout gjin ferantwurde útslútsel8 en der is gjin korpus skreaun
Frysk út it tiidrek 1994-2002 om it foarkommen fan potinsjele neologismen
nei te gean.
5.3 Materiaal fan it INL
De list fan it INL (Instituut voor Nederlandse Lexicologie) telt 13398 neologismen en is opsteld ta geriif fan it ANW, it te skriuwen Algemeen Nederlands
Woordenboek. De list is gearstald troch meiwurkers oan dat wurdboek. Hja
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ekserpearje alle dagen elk in stikmannich ynternetnijsboarnen, helje de neologismen mei har kontekst oer en slaan dy digitaal op. Op dy wize ûntstiet
in neologismekorpus dêr't in nomenklatuerlist fan byhâlden wurdt. Fan dy
list is in oersjoch makke mei de fynsten út de jierren 2000-2002. Dat oersjoch
koe foar dit ûndersyk oer beskikt wurde. Guon neologismen yn dy list binne
trochstreke omreden fan twivel oan 'e datearring. It binne dus úteinlik in pear
hundert minder as 13398.9

6. YndielingFryske neologismen: 'eigen Fryske wurden'en ûntliening
6.1 Ynlieding
Algeo (1991: 14) hat de neologismen fan syn eigen rubryk Among the New
Words, 1941-1991 (ANW), fan Barnhart Dictionary of New English since
1963 (BDNE) en fan Longman Register of New Words, Vol. 1 (LRNW) teld en
kategorisearre:
type

ANW

BDN

LRNW

1. combining

68,3

63,9

54,3

(Compounds

40,3

29,8

36,3)

(affixed

28,0

34,1

18,0)

2. shifting

17,4

14,2

19,4

3. shortening

7,6

9,7

10,0

4. blending

4,6

4,8

9,8

5. borrowing

1,6

6,9

4,3

6. unknown

0,3

0,5

2,2

7. creating

0,2

-

-

It fait op dat 'combining' en 'shifting' in frij grut part útmeitsje fan it komôf
fan 'e Ingelske neologismen.10 Fan alle nijfoarmings hearre mei-inoar sawat
80% ta dy twa kategoryen.
Yn 'e yndieling yn kategoryen yn dizze tabel rinne komôf en foarming,
lykas yn paragraaf 4 al beskreaun is, trochinoar. Datselde bart ek yn it steatsje
dat Van Sterkenburg (1997: 342) jout fan 'e neologismen dy't er redigearre hat
foar de 3de printinge fan it Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands:
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etymologie

aantal

percentage

1. samenstellingen

10669

92,0

2. afleidingen

322

2,78

3. leenwoorden

227

1,96

4. letterwoorden

5

0

5. verkortingen

4

0,03

18

0,16

351

3,03

11596

100

6. affixen
7. herredactie
totaal

Benammen de kategoryen 'borrowing' by Algeo en 'leenwoorden' by Van
Sterkenburg binne dêrom net trochsichtich. Algeo dielt dy kategory noch yn
subkategoryen yn en jout dêr kritearia foar, mar Van Sterkenburg makket net
dúdlik wat er no krekt ûnder 'leenwoorden' ferstiet. Dat wurdt alhielendal
in probleem as men sjocht dat syn persintaazje 'leenwoorden' mar 1,96 is. It
Nederlânsk stiet dochs wol bekend as in taal dy't yn elk gefal fan it Ingelsk
lient. Men hoecht de technyske en kompjûterterminology mar nei te gean om
te sjen dat it dêr tilt fan it Ingelsk.
As de INL-list foar de sifers fan Van Sterkenburg oerset wurdt, dan wurdt
dúdlik dat it persintaazje fan 1,96 beslist oan 'e lege kant is. In lytse stekproef op it INL-materiaal leveret in sifer op fan 20% lienwurden dy't folslein
Ingelsk binne (hoaxbiister) of yn har ôflieding (high-tea 'en) of gearstalling
(hiphop-album) in Ingelsk elemint hawwe. By in yngeandere stúdzje fan dat
materiaal sille grif noch mear lienwurden út it Ingelsk, mar ek út oare talen fûn
wurde. It persintaazje kin dus allinnich mar heger lizze as 20 en de konklúzje
kin wêze dat by de 1,96% fan Van Sterkenburg in grut fraachteken set wurde
moat.
Noch in reden om te twiveljen oan dy 1,96% is it ferskil tusken it Ingelske
en Nederlânske oersjoch. Yn twa fan 'e trije boarnen fan Algeo leit it persintaazje ûntlienings heger as by Van Sterkenburg. It Ingelsk is lykwols hjoed
de dei folie mear de útlienende taal as de ûntlienende taal, men mei dan ek
ferwachtsje dat it persintaazje lienwurden foar it Nederlânsk heger útkomt as
dat foar it Ingelsk.
It Ingelsk en Nederlânsk ferskille fierder ûnderinoar noch wol mear. Wat
bygelyks opfalt is it ferskil tusken it tal gearstallings en ôfliedings. Mear as
90% fan de Nederlânske neologismen is foarme op basis fan dy prosedees.
It Ingelsk sit mei 54,3% dúdlik leger. Ek de min-ofte-mear oerienkommende
kategoryen 'shifting' en 'herredactie' skele nochal wat. It leit buten it each-
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weid fan dit artikel om dêr fierder op yn te gean.
De steatsjes foar Ingelsk en Nederlânsk binne basearre op folie mear wurden as dy foar it Frysk. Boppedat binne de 364 Fryske neologismen álle neologismen dy't fûn binne, wylst de neologismen foar it Ingelsk en Nederlânsk
al oer in beskate souwe gien binne. Derby moat tocht wurde oan opnamekritearia foar wurdboeken, of oan it feit dat Among the New Words gjin wurdboek
is, mar in sinjalearringsrubryk, dy't hifket en skiftet mei beskate kritearia dy't
gearhingje mei de Ingelsktalige kontekst dêr't de rubryk yn ferskynt.
6.2 Kategorisearring fan 'e Fryske neologismen
In kategorisearring fan it korpus Fryske neologismen leveret it folgjende steatsje op:
type
1. lienoersetttings
2. eigen fynsten en twivel
3. lienwurden
4. lienwurden/lienoersettings
mei-inoar

oantal

persintaazje

103

28

29

8

219

60

13

4

364

100

It aard fan de Fryske neologismen makket dat de kategorisearringen dy't Algeo en Van Sterkenburg hantearje, foar it Frysk net sa brûkber binne. Ik haw
dêrom keazen foar in eigen yndieling mei benammen romte foar lienoersettings, eigen fynsten en twivel, lienwurden en in tuskenkategory lienwurden/
lienoersettings. De ûntlienings krije apart omtinken, om't se sa'n grut part
útmeitsje fan it totaal (92%). Alle oare 'Algeo-kategoryen' binne beflapt ûnder
it skift 'eigen fynsten en twivel', dat 8% útmakket fan it totaal en se krije apart
omtinken yn paragraaf 6.3.2.
6.2.1 Lienoersettings
Lienoersettings wurde hjir dúdlik ûnderskaat fan lienwurden, oars as by Van
Sterkenburg (1997: 342) dy't - it is al neamd - allinne 'leenwoorden' ûnderskiedt en Algeo (1991: 4), dy't se 'borrowings' neamt.
By lienoersettings is de oanpassing sadanich dat der in soad Frysk yn de
foarm werom te fmen is. Se wike ôf fan de Ingelske of Nederlânske neologismen foar itselde begryp. It eigene kin dan sa defmiearre wurde: komt yn
dizze foarm allinne yn it Frysk foar en net yn 'e útlienende taal (faak it Nederlânsk of it Ingelsk). By dat skift hearre neologismen as asylswalker (Ned.:
asielzwerver). freegje-in-bussysteem(Ned.\ busmeldingssysteem), wjukkelbunder (Ned.: vliegende hectare) en himmelrobot (Ned.: schoonmaakrobot).
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Der is by de lienoersettings in tendins ta gruttere oanpassing en soms ta
distansjearring. Dêr't it Frysk eigen wurden hat, wurde de betsjuttings oerset
en dan yn guon gefallen yn de foarm dy't fierder fan it Nederlânsk ôf leit:
/?/oec/z/e«'/e(groepszeilen), wjukkelbunder (vliegende hectare), thúsbaarne
(thuisbranden). Distansjearring is yn it léste gefal moai dúdlik te sjen oan
de foarkar dy't jûn wurdt oan de foarm -baarne boppe -brâne. Ferlykje ek:
smookstikker (rooksticker) en hûnehúske (hondentoilet). It Frysk (yn elk gefal
it sprutsen Frysk) akseptearret foar smook- ek wol rook- en foar -húske wol
-wc.
6.2.2 'Eigen fynsten en twivel'
By de kategory 'eigen fynsten en twivel' giet it om wurden as agrinutribedriuw, alvestêdetochtkluner, bearenburchwinkel, klúnwedstriid, pompeblêdbibel, prins-clauslook, protestfilm, tegeltsjebrêge, túnpjut.
Wat opfalt is dat it gauris wurden binne dy't mei saken út de Fryske (soms
Frysktalige) kulturele of soms ek ekonomyske kontekst te meitsjen hawwe.
Protestfilm heart by de Fryske situaasje, it slacht op de Frysktalige film dy't
troch studinten dy't yn Grins studearje, as protest makke is, om't de Kameleonfilm fan Steven de Jong yn it Nederlânsk makke wurde soe, sj. ek paragraaf 7.1.
Dan binne der wurden dy't net spesifyk Frysk binne, mar hjir wol spylje:
hingboat, melkeriaan, seksdrugssaak. It wurd melkeriaan is wat in typysk
gefal. It Nederlânsk hat al gau melketier of melkertier en dy wurden steane
as sadanich ek yn de INL-list. Melkeriaan liket my foar it Frysk in gelegenheidswurd ta. De / út de namme Melkert is weilitten en it net-Fryske suffiks
-iaan is deroan fêstplakt. Mei de term melkeriaan wurdt in wurker beneamd
dy't op basis fan in troch de eardere minister fan sosjale saken en wurkgelegenheid Ad Melkert ynfierde sosjale maatregel, in baan krigen hat. It wurd
prins-clauslook is in gelegenheidswurd dat betocht is foar de moade om wat
ynformeler, sûnder strik om, klaaid te wezen.
As it eigen Fryske neologismen binne dan kinne se fierder yn de yndieling
fan Algeo (1991) past wurde. It giet om hast allegear gearstallings, in inkelde
ôflieding (Melkeriaan) en in gefal fan blending (dokurige: doku- — dokumintêre; -ku- = Koperative Utjouwerij, + rige). Persintaazjes jaan binnen dy
29 wurden hat net safolle doel mear. By in grutter korpus sil grif wol mear sein
wurde kinne oer de ferhâldings tusken de typen.
Mei opset sin is it wurd 'twivel' taheakke oan de kategory 'eigen fynsten'.
By de yndieling fan de Fryske neologismen docht him nammentlik de swierrichheid foar dat lang net altyd út te meitsjen is wat oarspronklike Fryske
foarmen binne en wat net. De wurdskat fan it Frysk en fan it Nederlânsk binne
tige besibbe. Yn paragraaf 3 is beskreaun dat troch it taalkontakt it Nederlânsk
in hiele grutte ynfloed op it Frysk hat en dat in soad wurden hielendal of hast
gelyk binne. Dat is werom te finen yn de taalfernijing en taalútwreiding. Faak
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is it sa dat in neologisme al yn it Nederlânsk foarme is en as de Fryske tekst
formulearre wurdt, de Nederlânske foarm al foarhannen is. Benammen Fryske
nijsteksten as dy fan Omrop Fryslân wurde gauris redigearre op basis fan Nederlânske teksten dy't troch parseburo's oanlevere binne. Fraachpetearen mei
Nederlânsktaligen dy't in neologisme brûke leverje ek teksten op mei ûntlienings. Underfrege Frysktaligen brûke fansels ek wol neologismen, mar ek
dêrfan is it komôf gauris werom te bringen ta in Nederlânske kontekst. Foar it
Frysk bliuwt dan yndied oars net mear oer as lienen.
Foar de Fryske neologismen koenen faak Nederlânsktalige ekwivalinten
fïïn wurde en dan koe yn fierwei de measte gefallen fêststeld wurde dat it
yndied om ûntlienings gong. Yn dy gefallen dêr't gjin Nederlânske wjergader
fïïn is, is sjoen nei de kontekst en it domein. Wie dy regionaal of Frysk, dan is
keazen foar it skift 'eigen fynst'. By ûnwissichheid is it label 'twivel' taheakke
oan it neologisme, om't net wetterticht fêst te stellen wie oft der dochs net
earder in Nederlânske foarm west hat.
6.2.3 Lienwurden
In grut part fan de Fryske neologismen fait dus ûnder de lienwurden. Dúdlike gefallen dêrfan binne bygelyks: aidswees, headset, hobbyboer, ict-sektor,
knooppuntrûte, pestprotokol, poeierbrief, scootmobyl. It binne wurden dy't
identyk binne oan it net-Fryske orizjineel of dy't justjes oan it lûd- of staveringssysteem oanpast binne. By neologismen as magneetsweeftrein, aidswees,
eurogratifikaasje is it ek wol logysk dat der net folie feroare wurdt oan it
wurd. It binne gearstallings dy't foarme binne op basis fan wurden dy't sa
yn it Frysk ek foarkomme, dêr't it Frysk gjin oare wurden foar hat. Allinnich
stavering, lûding en morfology binne dan oan te passen.
Der binne yn it materiaal lienwurden dy't hielendal net oanpast binne. Dat
binne foaral dy wurden dy't noch as in soarte fan sitaat yn in stikje (nijs)tekst
steane. Faak mei oanhellingstekens en soms foarôfgien troch in markearring
as saneamd. In foarbyld is it wurd boaf-team yn in berjocht op Omrop Fryslân
ynternet:
Help foar ambulânsepersoniel, 22-5-2002 Ambulânsepersoniel krijt tenei help fan in saneamd BQAF-team. Dit 'Bedrijfsopvangteam Ambulancezorg', helpt de meiwurkers traumatyske ûngelokken te ferwurkjen.
Ambulânses komme faak as earste by slimme sitewaasjes. It team
bestiet út tolve persoanen. Dêryn sitte kollega's lykas sjauffeurs en ferpleechkundigen dy't kundich en op profesjonele wize help biede kinne
(www. omropfryslan.nl).
Neist de term boaf-team stiet ek nochris yn it Nederlânsk de útlis derby. De F
fan BOAF sil nei alle gedachten foar Fryslân/Friesland stean, want der bestiet
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ek in BOAG -team dat yn Grins operasjoneel is.
In oar foarbyld is it lienwurd velglintautomaat, dat yn it oanbelangjende
berjocht ek yn folslein Nederlânske stavering werjûn wurdt.
Wrâldprimeur foar Batavus, 25-4-2002 In 'velglint-automaat mei stabilisator', dat is de wrâldprimeur fan Batavus. It fytsefabryk op It Hearrenfean krijt de masine nije wike. De masine kin yn in oere folautomatysk
santich tsjillen foarsjen fan fellingen. De felling is belangryk om't it lekke
bannen tefoaren komt. It stabilisearjen keart it brekken fan spaken (sic) op.
Holland Mechanics ûntwikkele de masine. Nije masine is wrâldprimeur
foar it fytsefabryk (www.omropfryslan.nl).
By it werjaan fan it begryp yn it Nederlânsk spilet mei dat men begryplik
kommunisearje wol. In mear oanpast lienwurd soe de foavmfelling yn stee fan
felch yn him hân hawwe.
In leste foarbyld is thiiishotel dat ek as eigennamme beskôge wurde kin, sj.
dêrfoar de omtekst:
'Thuishotel' yn Snits, 2-5-2002 Hierders yn Snits hoege sels neat mear te
dwaan. Hierdersferieningen, thússoarch en in wensoarchgroep wurkje gear
ûnder de namme 'Thuishotel'. Tsjinsten as waskje, boadskipje of túnkje
wurde oanbean. Fan septimber ôf binne de tsjinsten beskikber foar de hierders yn Snits. Yn de rin fan takom jier moat it tagonklik wurde foar alle
Snitsers (www.omropfryslan.nl).
6.2.4 Twivel: lienwurd of lienoersetting
Der is twivel mooglik op de grins fan lienwurden en lienoersettings. By twivel
oangeande de yndieling fan soksoarte fan neologismen is dêrom mar in dübele
kategorynamme jûn. Soks jild foar 4% fan it korpus. In wurd as sûnensbûlevard is dúdlik in gefal fan ûntliening: it bestiet yn it Nederlânsk as gezondheidsboulevarden is yn it Frysk oernommen by berjochtjouwing oer it projekt
Sportstad Heerenveen. It selde kin sein wurde fan wurden as ferkearsâlder,
strjitrace, traapfjild.
6.3 Untliening oan it Ingelsk en Nederlânsk
Untliening is lykas beskreaun de grutste boarne foar neologismen yn it Frysk.
De measte ûntlienings komme út it Nederlânsk. Mar ek it Ingelsk is in boarne
dy't nije wurden opsmyt. Sa'n 70 (19%) fan 'e 364 neologismen binne of
folslein liend út it Ingelsk (bgl. chat, standstilî), of binne makke op basis fan
Ingelsk (bgl. q-liner, sms-se) of hawwe in Ingelsk elemint (bgl. selsscankassa,
strjitrace, scootmobyl). Dit sifer komt aardich oerien mei it sifer fan 'e lytse
stekproef op it INL-materiaal, dêr't ek al gau 20% Ingelsk yn siet. By dy 70
wurden sitte moai wat frekwinte moderne nijfoarmings dy't mei ICT en oare
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kompjûter- en kommunikaasjesaken te meitsjen hawwe, bgl. sms(-) (grûnwurd + fjouwer gearstallings en ôfliedings), ynternet- (sân gearstallings),
chat(-) (grûnwurd + ien gearstalling en ien ôflieding). Benammen foar dat domein is Ingelsk dus de taal fan fernijing. De ûnderwiisfernijing mei de ynfier
fan in mear Angelsaksysk stelsel yn it wittenskiplik ûnderwiis leveret ek Ingelske neologismen op as bachelor-masterstelsel, bachelor-masterstruktuer,
bachelordiploma.
Oare domeinen as soarch, lânbou en ekonomy binne minder Ingelsk: dokterswacht, jeugdsoarchloket, soarchbuorkerij, needfaksinaasje, bioboer, de
tongblier-wuráen, doarpssuper. Mar ek yn dy domeinen komt it Ingelsk wol
foar: tongblierskeaclaim, marker/aks in, kwaliteitsscan.
De measte ûntlienings oan it Ingelsk komme ek yn it Nederlânsk foar en
dêrom binne de Fryske ûntlienings mei in Ingelsk wurd eins lienwurden út
it Nederlânsk. Wurden as bachelor-masterstelsel, headset, kentekenscanner,
lasergun, longneckflesse, non-issue komme allegear yn it Nederlânsk foar,
faak ek as neologisme, bgl. yn de list fan it INL en dêryn dan gauris mei in
eardere datearring, wat wiist op eardere foarming yn it Nederlânsk as yn it
Frysk. Mei oare wurden: it Frysk lient fia it Nederlânsk de Ingelske wurden.
By it opmeitsjen fan in skriftlik stik komt de skriuwer faak foar de fraach
te sitten hokker wurd oft er brûke moat. In nij konsept dat beneamd wurde
moat, kin er beneame mei it al besteande Nederlânske of oarstalige (meast
Ingelske) wurd of hy kin kieze foar in Frysk alternatyf dat wat de morfologyske en leksikale regels oangiet hielendal oanslút by it Fryske systeem. Hy
beskikt oer kennis fan it Nederlânsk en wit dat syn lezer (harker) it Nederlânsk
ek behearsket. Omreden fan begryplike kommunikaasje en tiidsdruk kiest er
faak foar it Nederlânske alternatyf. Sa'n alternatyf wurdt meastal oanpast oan
'e stavering en útspraak, mar it bliuwt ûntliening, yn dit gefal in lienwurd.
De trochsneed hâlding fan Frysktaligen oangeande it brûken fan Nederlânske
ynterferinsjes yn it Frysk is negatyf (Breuker 1993: 102, 106-108). Men soe
konkludearje kinne, dat lienwurden en neologismen mei in liend elemint dus
ek mijd wurde. Dêrom wurdt dochs besocht om soksoarte fan wurden oan te
passen yn 'e rjochting fan lienoersettings.
Mei it Ingelsk giet it oars. It liket derop dat Ingelske ûntlienings mear as
lienwurd oernommen wurde, mei gjin of beheinde oanpassings. De Ingelske
stavering wurdt meast oanhâlden wylst de staveringsregels foar frjemde
wurden ferfrysking fan alle Ingelske wurden mooglik meitsje. Men kin jin
ôffreegje oft foar it Ingelsk oare noarmen jilde, dat der minder distansjearring
is as by foarmen út it Nederlânsk. Faaks wurdt it Ingelsk wol as modern en
'trendy' oanfield. Troch de Ingelske wurden op har Ingelsk te brûken lit men
fernimme, dat men fan 'dizze tiid' is en oan it moderne libben meidocht.
By ûntlienings oan it Nederlânsk wurdt, lykas sein, navenant mear flyt
dien op 'e fryskens fan 'e neologismen. Dochs binne der in oantal gefallen
dêr't in (letterlik) Nederlânsk elemint yn weromfûn wurde kin dat maklik
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te ferfryskjen west hie: hgnekultuer, Jongerenboat, horkeline, swartplasser.
spoedapoteek. snuffelheli. faksinaasjelijn, rampealtsje, kânsenkaart. In mooglike oarsaak dêrfoar kin tiidkrapte wêze. Sjoernalistyk is faak haastwurk: de
krante hat syn 'deadline' en de nijsberjochten hawwe har twingende útstjoerskema.
In soartgelikens ferskynsel binne de gearstallings op basis fan in ôfkoarting. De ôfkoartings binne yn it algemiene gebrûk sa gongber, dat ferfrysking
in ûnwerkenber gefal opleverje soe. Dêrom wurdt de ôfkoarting net oanpast,
mar oernommen yn in te foarmjen gearstalling. Foarbylden dêrfan binne
iet- (= informatie- en communicatietechnologie) dat yn it Frysk asykt- (ynformaasje- en kommimikaasjetechnology) foar de hearen komme soe (yn wat bgl.
wurde kinne soe ykt-netwurk, ykt-platfoarm, ykt-sektor, ykt-sintrum, ykt-stêd).
ld- (= instroom-doorstroom) wurdt yn it Frysk yt- (ynstream-trochstream). Yn
it materiaal is in pear kear de ôfkoarting mkz as earste lid fan in neologisme
fïïn, grif ek wer om pragmatyske reden. Mkz- is de ôfkoarting fan mond- en
klauwzeer, dat yn it Frysk tongblier is. Soe men dat ôfkoartsje dan wurdt it
tb-, mar dat is al in ôfkoarting foar in oare sykte en dus net brûkber: *tb-gefal,
*tb-slachtoffer.
Fierders is it sa dat Ingelske foarmen as sms- en gps- ek net ferfryske (en net
fernederlânske) wurde.
Foar it Frysk sjogge wy dus navenant in soad ûntliening oan ôf it dominante
Nederlânsk of (fia it Nederlânsk) oan it Ingelsk. Dat in taal yn sa'n situaasje
lient fan 'e dominante taal hoecht net by alle talen it gefal te wezen. Der binne
talen dy't mear liene as oaren. De fraach wêrom is neffens Thomason (2001)
in tige wichtige fraach, mar de hoop dat dy ea adekwaat beäntwurde wurde sil,
is lyts. Wêrom't de iene taalmienskip sels wurden betinkt en de oare wurden
lient, hat te krijen mei taalhâlding, mar dat is in breed begryp. It hat neffens
Thomason net te krijen mei de mjitte fan twataligens en taalbehearsking yn
sa'n mienskip. Foar de folslein twatalige Salish-yndianen út Montana yn
Noard-Amearika jildt: 'If a young learner asks for a word of a very modern
item, like a television set, the elders will make one up, always using native
morphemes' (Thomason 2001: 82).
Op de Faroer-eilannen wurdt in oan it lislânsk besibbe Germaanske taal
praat, dy't dêr neist it Deensk funksjonearret. Modernisearring fan 'e wurdskat wurdt stjoerd en fynt ek spontaan plak, om't op de eilannen oangeande de
eigen taal in sterke puristyske tradysje bestiet. Der wurdt besocht om nije begripen yn it Faroersk wer te jaan mei help fan eigentalige wurden en affiksen.
'Language planning is mainly concerned with everyday language, and many
neologisms are readily accepted by the general public if their implementation
is carried out diplomatically. If the mass media collaborate, such words are
readily accepted by the public' (Poulsen 1999: 150). It Faroersk brûkt dus de
eigen taal om ta neologismen te kommen. Der bestiet soms sels foarkar foar
it brûken fan eigen foarmen boppe (ynhâldlik soms krektere) ynternasjonalis-

280

wumkes.nl

Neologismen yn it Frysk

men: 'Jacobsen gives an example of radio amateurs who have discussed in
their newsletter about the problem of international terms and Faroese neologisms. They say that scientific precision versus linguistic purity is a dilemma.
Radio amateurs, however, consider international terms alien to the Faroese
language, because they differ so much from original Faroese words. Their
conclusion is that Faroese neologisms are better than global terms.' (út in
besprek fan in artikel 'Approaches to Faroese terminology' fan Jógvan i Lon
Jacobsen, te finen op http://www.tsk.fi/fi/ti/ti401_teksti.html (oerhelle jannewaris 2004)).
Yn it gefal fan it Frysk liket it as is mei sa'n soad ûntlienings oan neologismefoarming op regionaal nivo al neologismefoarming op lanlik of globaal nivo
foarôfgien. Foar it Frysk bliuwt dan faak net mear oer as it opnimmen fan
lienwurden. De komplekse taalsituaasje kin as ferklearring oanfierd wurde.
Mar de taalsituaasje op 'e Faroer-eilannen is likegoed kompleks. Mei generalisaasjes moat dus oppast wurde en mear ûndersyk by oare minderheidstalen
nei neologismefoarming soe dêrfoar in goed ding wêze.
7. Ferskillen Frysk materiaal en materiaal INL
7.1 Ferskillende sifers
De earste ferliking fan it Fryske materiaal mei dat fan it INL is neffens
wurdsoarten, feste ferbinings en nij gebrûk/nije betsjutting. De Fryske sifers
komme út it eigen materiaal, de sifers út de list fan it INL binne basearre op in
eigen stekproef op dat materiaal.
Frysk

Nederlânsk

wurdsoarte

oantal

persintaazje

oantal

persintaazje

haadwurd

338

92,9

479

83,6

tiidwurd

4

1,1

24

4,2

feste ferbining

8

2,2

51

8,9

eigenskipswurd

12

3,3

9

1,6

nij e betsjutting

2

0,5

10

1,7

totaal

364

100

573

100

It Fryske materiaal is yn alle kategoryen dy't it INL hat fertsjintwurdige, sels
yn de lytste Fryske kategory, dy fan nije betsjutting/nij gebrûk. De twa wurden
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mei in nije betsjutting binne befeiligingsring en protestfilm. In befeiligingsring is in ring yn in hegedrukpanne of yn in fentyl dy't in drukferskil opfangt.
De nije, mear figuerlike betsjutting is in ring om in evenemint hinne dêr't fanwege de feilichheid ekstra maatregels nommen binne. Protestfilm is nij, om't
it yn it oanbelangjende gefal gong om it feit dat de film as protest makke is en
net om mei de ynhâld fan de film te protestearjen:
Bernleffilm lukt 10.000 minsken , 14-1-2003 Der is noch hieltyd in soad
belangstelling foar de protestfilm 'De Kameleon sjocht yn it waar' fan studinteferiening Bernlef út Grins. De makkers ferwachtsje no tongersdei yn
Heech de 10.000ste besiker. It wurde der noch folie mear, want de toernee
lans doarpshuzen rint troch oant april. De produsinten fan 'e film meitsje
tiisdei yn Grins mei Pyt Paulusma opnames foar infideoklipfan it nûmer
'Pyt' fan Bombarje. (www.omropfryslan.nl).
De gefallen fan nije betsjutting/nij gebrûk yn 'e list fan it INL binne11: boemerang (fig.), carrousel, couveuse, cracker, dijkverbod, direct beschikbaar,
diva, gastenboek, grazer, grijs. By in oantal gefallen giet it om metonymyske
betsjuttingsútwreiding. Direct beschikbaar is in eufemisme dat yn de fêstguodsektor brûkt wurdt om it begryp 'leechstân' te behimmeljen. As gastenboek de digitale fariant fan it gewoane gastenboek as betsjutting hawwe soe,
dan komt dat grif ek yn dy betsjutting yn it Frysk foar. Mar de káns is grut dat
ek foar 2000 dy betsjutting al foarkaam.12 Dijkverbod stiet foar it ferbod foar
drugbrûkers om har yn in beskate buert te fertoanen en giet werom op it yn 'e
tachtiger jierren fan de foarrige ieu ynstelde ferbod foar drugbrûkers om op de
Zeedijk (strjitte yn Amsterdam) te ferskinen. De term is âlder as 2000.
By de fêste ferbinings is it ferskil mear as 6,5%. Fan de acht Fryske komme
fjouwer yn de list fan it INL foar: eigen rider (eigen rijder), grize stroom
(grijze stroom), griene stroom (groene stroom) en digitaal traapjjild (digitaal
trapveld). Der binne ek fjouwer dy't net by it INL foarkomme: grien oandiel,
digitale oanjefte, griene snein, blauwe kaart. De earste trije binne algemien
Nederlânske begripen, dy't mooglik ek yn Nederlânske boarnen foarkomme
dy't it INL net hat. It ûntbrekken yn de list-INL fan 'e léste foarm is miskien
te ferklearjen om't it in regionaal wurd is. In blauwe kaart is in kaart dy't by it
keatsen by in beskate oertrêding útdield wurdt, in term dy't mooglik allinnich
yn regionale boarnen dy't it INL net ekserpearre hat, brûkt wurdt.
Tusken haadwurden yn 'e Fryske list en yn 'e INL-list leit in ferskil fan 10%,
yn it foardiel fan it Frysk. De kategoryen tiidwurden en eigenskipswurden
lizze frij ticht byinoar. De ferskillende útkomsten moatte mei ferklearre wurde
troch de gearstalling fan it materiaal: by it INL ekserpearje se folie mear materiaal en binne se mei mear minsken oan it wurk. En yn it Nederlânsk hawwe
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se de beskikking oer in grutter ferskaat fan ûnderwerpen yn folie mear tekstmateriaal.
De ferskillen hawwe miskien ek te meitsjen mei it feit dat úteinlik mar 120
Fryske neologismen werom te finen binne yn 'e list-INL. Mei oare wurden: de
listen komme foar twatredde part net oerien. Yn 'e folgjende paragrafen wurdt
dêr neier op yngien.
7.2 Mear ferskillen Fryske list en list-INL
Yn paragraaf 3 haw ik útholden dat de taalsituaasje yn Fryslân sadanich is,
dat it Frysk tige beynfloede wurdt troch it Nederlânsk. It Frysk lient in fiks
part fan syn wurdskat benammen fan de dominante taal en de kulturele omjouwing is ek sa likernôch deselde as dy fan 'e rest fan Nederlân. Dan soe
men ferwachtsje kinne dat it Frysk ek fierhinne deselde neologismen hat as it
Nederlânsk. As men de 364 nije wurden fan it Frysk neist de list fan it INL leit,
docht bliken dat mar 120 Fryske oerienkomme mei wurden út de INL-list. Der
binne dus 244 Fryske neologismen dy't it INL net hat.
Der binne wol wat tendinzen te sjen yn it Fryske materiaal dat it INL net
hat. Yn 'e Fryske list komme neologismen foar dy't yn in spesifike Frysk-regionale kontekst ûntstien binne. Foarbylden dêrfan binne wurden as gelegenheidsfrysk, damalvestêdetocht, minderheidstalesongfestival en in ferbining
as blauwe kaart. Fan dit soarte fan wurden kinne guon as 'eigen fynsten'
rubrisearre wurde en dy binne yn paragraaf 6.4 fierder besprutsen.
Dêrnjonken komme yn 'e Fryske list neologismen foar dy't net daliks as
'eigen fynsten' te rubrisearjen binne, mar wol oan in regionale kontekst ferbûn
binne. Dat binne dan almeast lienwurden of lienoersettings (sj. de paragrafen
6.3 en 6.5). Foarbylden fan soksoarte gefallen binne de gearstallings mei
tongblier-. De tongblierkrisis spile him yn 2001 foar in part yn Fryslân ôf en
waard yntinsyf ferslein troch de media, ynklusyf Omrop Fryslân. Dat levere
42 Fryske neologismen op mei tongblier- as earste lid en ek noch seis mei
mkz-, dat net in Fryske ôfkoarting is. De list-INL telde fjirtjin wurden mei
mkz- (ynklusyf de ôfkoarting mkz), ien wurd mei mond-en-klauwzeer folút
{mond-en-klauwzeermiljonair) en gjin neologismen mei tongblaar-. It tsjinoerstelde is ek wier: as it nijs yn 'e regio net spilet, wurdt der minder of net oer
skreaun en wurde der minder neologismen foarme. Sa wie der bygelyks yn 'e
earste helte fan 2003 sprake fan in fûgelpestepidemy yn Midden- en Súd-Nederlân en net yn it noarden. De fûgelpest smiet dêrom by Omrop Fryslân mar
ien neologisme op: fûgelpestfertinking. Dêrfoaroer stiet dat it Nederlânsk wol
neologismen hie mei vogelpest- as earste lid: vogelpestvirus (INL), vogelpestverdenking, vogelpestvrij, vogelpestregel (léste trije fûn op ynternet).
Dan binne der fansels gelegenheidswurden dy't foar ynsidintele gefallen
makke binne, faak yn it Nederlânsk en dan ferfryske. Se binne net fuortdaliks
typysk Frysk of regionaal, mar hjir wol foarme en út boarnen dy't mooglik
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net by it INL neigien wurde. Foarbylden: befeiligingsring,
skysimulaasjemasine,
hjerstfakânsjeüsbaan,firusbouwer.

sinesappelkanon,

De ferskillen kinne ek ûntstean om't it yn de boarnen foar it Fryske materiaal
giet oer regionale Onderwerpen lykas lânbou, lokaal bestjoer, regionale en
Fryske kultuer. It Haachsk-politike en bûtenlânsk nijs binne net faak ûnderwerp fan nijsberjochten en út dy domeinen binne dan ek folie minder of gjin
neologismen fûn. Ek yntemasjonale feilichheid is gjin 'topic' dêr't yn it Frysk
in soad oer skreaun wurdt. Sûnt septimber 2001 hat yntemasjonale feilichheid
de lanlike media knap yn 'e besnijing en makket terrorisme de foarsiden fan
kranten ûnfeilich. It resultaat is dat it INL 31 neologismen hat mei terreur- of
terror- as earste lid. Yn de Fryske list komt gjin inkeld wurd mei terreur- of
terror- foar.
Wat ek bydrage kin ta ferskil is it tekoart oan hifkingsmateriaal. Fan net alle
244 Fryske neologismen dy't it INL net hat kin neigien wurde oft se âlder as
2000 binne. Der is gjin korpus mei Frysk fan de jierren 1994-2000. En lykas
al neamd is yn paragraaf 2 binne der gjin opinoar folgjende edysjes fan Fryske
wurdboeken dêr't neologismen oan hifke wurde kinne. Mooglik hat de Fryske
list dus wurden dy't fan foar 2000 binne en dêrom net yn de list-lNL steane.
Oarsom is nammers ek wol ris it gefal: it INL hat wurden dêr't op syn minst
oan twivele wurde kin oft se fan de jierren 2000-2002 binne. Wurden as accuboormachine, afslankpil, dieselrijder en karaoke binne moai wis al fan foar
2000. u
7.3 Foarsprong List-INL op it Frysk?
De list-INL telt mear as 13.000 wurden en de Fryske list komt 'mar' oan 364
neologismen ta. By it neistinoar-lizzen fan dy sifers soe men konkludearje
kinne dat it Fryske leksikon him amper troch neologismefoarming fernijt. Dat
is in te hastige konklúzje. Lykas al oantoand is, lient it Frysk mear as 60%
fan syn neologismen út it Nederlânsk (en fia it Nederlânsk út it Ingelsk). Dat
lienen is konstatearre yn it ekserpearre materiaal. Fan dat materiaal is sein dat
it beheind is en him op in beheind tal maatskiplike domeinen beweecht. As der
mear yn it Frysk en yn it Frysk oer mear ûnderwerpen skreaun wurdt, sil der
mear ferlet wêze fan wurden dy't nije begripen of konsepten beneame. Om't
yn it Nederlânsk mear skreaun wurdt oer mear ûnderwerpen binne dêr folie
mear neologismen foar hannen. De konklúzje kin dus wêze dat it Frysk út it
reservoir fan it Nederlânsk syn neologismen liene kin. Derby moat ek noch
opmurken wurde dat dit ûndersyk him basearret op wat oan skriftlik materiaal
beskikber is. Yn it mûnlinge taalgebrûk is likegoed sprake fan neologismefoarming en ûntlienen. By de 364 Fryske neologismen sit bygelyks it wurd
mainport net, wylst it wol yn de list fan it INL foarkomt. Mar dat wol net sizze
dat twa Frysktalige amtners fan 'e gemeente Harns it wurd mainport net brûke
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kinne as se har haven mei dy fan Rotterdam ferlykje. En as yn Frysktalige
stikken skreaun wurdt oer in magneetsweeßaan, dat wol yn 'e list foarkomt,
dan kin ek skreaun wurde oer magneettreintechnyk, dat net yn de Fryske list
foarkomt mar wol wer by it INL. Frysktaligen kinne oeral oer prate. Hawwe
se in nij wurd nedich, dan liene se it gewoan (en se hoege it net werom te
bringen ...).
8. Gearfetting en konklúzje
Yn de ynlieding binne fragen steld dy't as begjinpunt foar it ûndersyk nei
Fryske neologismen tsjinje moasten. Yn dizze paragraaf wurdt koart gearfette
hoe't dy fragen besprutsen binne yn 'e foargeande paragrafen.
De earste fraach wie wat Fryske neologismen binne. It die bliken dat de
gongbere definysje fan it begryp neologisme ekbrûkber is foar de Fryske taalsituaasje. Der moast lykwols ien kanttekening by makke wurde, nammentlik
it noch net foarkommen fan in neologisme yn in wurdboek, wat as antwurd op
'e twadde fraach ûndersocht waard. Der binne gjin resinte Fryske wurdboeken
om neffens te hifkjen. De foarstelde oplossing om Nederlânske wurdboeken
te brûken kin in ein hinne dat beswier ûnderfange. It wurkjen mei de léste
edysje fan Van Dale follet it tekoart aardich op. It rieplachtsjen fan in grutter
en better tagonklik makke korpus Nijfrysk en it oanwêzige Frysk op ynternet
kin oanfoljend wurkje.
De tredde fraach, dy nei de foarming fan Fryske neologismen, liet in apart
byld sjen. Yn fergeliking mei Nederlânske en Ingelske neologismen telt it
Frysk folie mear ûntlienings. Dy beide talen meitsje it meast gebrûk fan
gearstalling en ôflieding by nijfoarmings, it Frysk ûntlient mear as 60% fan
syn neologismen oan it Nederlânsk en fia it Nederlânsk ek oan it Ingelsk.
Eigen foarmen meitsje sa'n 35% fan 'e neologismen út. Dêrfan nimme de lienoersettings in grut part foar har rekken. Oare eigen foarmingen komme wol
foar, mar dan giet it mar om 8%. En fan dy foarmen kin fan in oantal ek noch
net mei wissichheid sein wurde oft it wier wol eigen foarmen binne.
Dan komme wy by de fjirde fraach: Wat is de relaasje mei neologismen
yn it Nederlânsk? Dy relaasje is dúdlik: it Nederlânsk is boarnetaal foar de
measte Fryske neologismen. De oarsaak dêrfan leit yn 'e taalkontaktsituaasje
fan Fryslân. It Nederlânsk is funksjoneel yn hast alle domeinen. Yn domeinen
dêr't it Frysk amper of net yn funksjonearret, sil it Nederlânsk earder in nij
wurd hawwe as it Frysk. By de produksje fan Frysktalige uterings sil, as men
in nij konsept beneame wol, al gau liend wurde út it Nederlânsk. Feitlik jildt
dat ek foar de situaasje yn it Nederlânske taalgebiet: as in nij konsept ynternasjonaal is, is de káns grut dat in ynternasjonalisme brûkt wurdt om it nije
te beneamen. En om't de Angelsaksyske wrâld yn sokke situaasjes de measte
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nije konsepten opleveret, sil dat Ingelske neologismen opsmite. Dêrút folget
dat de káns dat nije konsepten in oarspronklik Frysk neologisme krije it grutst
is as dy nijichheden yn Fryslân ûntsteane yn in omjouwing dêr't it Nederlânsk
net dominant is.
It antwurd op 'e léste fraach, oft der typysk Fryske, 'eigen' neologismen
besteane, heakket by dy konstatearring oan. De neologismen dy't it skaaimerk
'eigen fynst' meikrigen hawwe, binne yndied meast wurden dy't te meitsjen
hawwe mei de eigen, regionale of Frysk-kulturele omjouwing.
Dy regionale, Fryske omjouwing leveret nammers net allinnich eigen
Fryske neologismen op, mar ek wol Nederlânske. De reden dêrfan is fansels
dat it Nederlânsk folie mear brûkt wurdt as it Frysk. Troch ûntliening ferskine
dy Nederlânske neologismen ek wol wer yn it Frysk. De measte fan soksoarte
neologismen komme net foar yn it materiaal fan it INL.
Beslút
Yn it begjin fan paragraaf 2 waard in sitaat út Ahmad (2000: 711) oanhelle:
'neologism are an interesting phenomenon in that their emergence demonstrates the capability of language to undergo and sustain change, and its capability of defiecting negative intrusion from other languages and culture'.
Dat troch neologismefoarming de taal feroaret, is dúdlik. Mei de útkomst
dat fan 'e neologismen yn it Frysk mear as 60% lienwurden binne, liket my
ek dúdlik dat de neologismefoarming yn Frysk troch de taalkontaktsituaasje
beynfloede wurdt. Foar it Frysk jildt dus: 'wat wy net hawwe, dat liene wy'.
Yn 'e ynlieding waard in sitaat út Barnhart & Barnhart (1990: 1159) oanhelle:
'Neologismen binne de siken fan in taal - se litte sjen dat in taal aktyf is en
funksjonearret'. It Frysk is aktyf en it funksjonearret, mar de siken dy't it
ynkriget wurde meast ynblaasd troch it Nederlânsk.

No aten
1.

2.

3.
4.
5.

Dit artikel is in bewurking fan myn doktoraalskripsje Fryske taal- en letterkunde.
Foar it kritysk bekommentariearjen fan in eardere ferzje fan dit artikel wol ik
Willem Visser tank sizze.
Op 'e Fryske Akademy wurdt wurke oan in nij ferklearjend ientalich Frysk
hânwurdboek, dat nei 2005 it ljocht sjen sil en dan as nij standertleksikon foar it
Frysk sjoen wurde kin.
Hugo Brandt Corstius, oanhelle yn Van Santen (1996: 64).
Sj. Breuker (1993) en Breuker (2001).
Mei tank oan Jarich Hoekstra, Oebele Vries, Henk Wolf, Willem Visser, Wytske
Rypma, Piter Boersma foar de foarbylden.
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6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Mei tank oan Arjen Versloot foar dit foarbyld.
It materiaal út 2003 is net brûkt, om't it ûndersyk him beheinde ta de jierren
2000-2002.
Net alles is mei de sykmasinen te trappearjen en om't it ynternet dynamysk is
binne der net folie Fryske teksten fan foar 2000 mear te finen.
De list fan it INL is nei myn ûndersyk opskjinne. Neffens in meidieling fan INLmeiwurker Rob Tempelaars hâldt dat yn dat wurden en útdrukkings dy't gjin
neologisme binne, opromme binne. Ek alle wurden dy't yn 'e selde betsjutting yn
'e Woordenlijst Nederlandse taal (griene boekje) fan 1995 stienen, binne skrast.
De list is dêrtroch aardich ynkoarte.
Der sitte frijwat ferskillen tusken de trije boarnen fan Algeo. Dêr kin by opmurken wurde, dat Among the New Words in sinjalearringsrubryk fan neologismen is mei hiel oare opnamekritearia as de beide wurdboeken.
It giet hjir om de gefallen dy't yn 'e stekproef sieten.
Sjoch yn ferbân mei de twivel by datearrings yn de list fan it INL de opmerking
yn noat 9.
Sjoch noat 9.
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Bylage: list fan neologismen
De list is alfabetisearre op neologismen. As der in Nederlânske fariant bestiet, of as
dy wierskynlik is, is dy yn 'e twadde kolom set. Gjin fariant is oanjûn troch in x yn dy
kolom. De tredde kolom jout de boarne, de fjirde it type. It foarkommen op de list fan
it INL is yn 'e léste kolom oanjûn.
Yn 'e list brûkte ôfkoartings
a. boarnen:
FD = Friesch Dagblad
LC = Leeuwarder Courant
LCf = Leeuwarder Courant Fryske edysje, 12-6-2001
OFy = Omrop Fryslân ynternet
OFr = Omrop Fryslân radio
b. types:
lw = lienwurd
lo = lienoersetting
eft = eigen fynsten en twivel
lw/lo = lienwurden/lienoersettings
neologisme
abortusboat
agekey
agrinutribedriuw
agrotoeristysk
aidswees

oersetting
abortusboot
agekey
X

agrotoeristisch
aidswees
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boarne
LCf
OFy
OFy
OFy
OFy

type
lw
lw
eft
lw
lw

list INL
ja
ja
nee
nee
ja
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neologisme
alvestêdetochtkluner
ama
ambunet
antyfandaalpasta
antyfandalismebus
asfaltsiler
asylswalker
bachelordiploma
bachelor-masterstelsel
bachelor-masterstruktuer
bakkersastma
bankbus
beachdamme
bearenburchmuseum
bearenburchwinkel
befeiligingsring
bernefeestjeburo
bernehotel
bernekeunstbosk
bioboer
boafteam
boekettetsjinst
boerderette
boerekeurmerk
bolfoto
bollebroeier
boltsjeslokker
brânwachtles
breedbân
breedbânynternet
breedbânproef
bse-besmet
bse-boer
bse-molke
bse-pleats
bse-risikomateriaal
bse-útbraak
bumperkleve
bumperklever
caretimer
chat
chatsesje

oersetting
x
ama
ambunet
antivandaalpasta
antivandalismebus
asfaltzeiler
asielzwerver
bachelordiploma
bachelor-masterstelsel
bachelor-masterstructuur
bakkersastma
bankbus
beachdammen
x
x
beveiligingsring
kinderfeestjesbureau
kinderhotel
x
bioboer
boafteam
x
boerderette
x
bolfoto
bollenbroeier
bolletsjesslikker
brandweerles
breedband
breedbandinternet
breedbandproef
bse-besmet
bse-boer
bse-melk
bse-boerderij
bse-risicomateriaal
bse-uitbraak
bumperkleven
bumperklever
caretimer
chat
chatsessie
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boarne
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFr
LCf
OFy
OFy
OFy
OFy
ynternet
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
FD
FD
OFr
OFy
LC
OFy
OFr
OFy
OFy
OFy
OFr
OFy
OFy
OFy
OFr
OFr
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy

type list IN
nee
eft
lw
ja
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lo
nee
nee
lo
lw
ja
lw
ja
lw
ja
lw
nee
lw
ja
lw
nee
eft
nee
eft
nee
lw
nee
lo
nee
lo
ja
eft
nee
lw
ja
lw
nee
eft
nee
lw
ja
nee
eft
nee
lw
lw
nee
lo
ja
lo
nee
lw
nee
lw
ja
lw
ja
lw
nee
nee
lw
lo
nee
lo
nee
lw
nee
nee
lw
lw
ja
lw
ja
lw
nee
lw
ja
lw
ja
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neologisme
chatte
cityring
clinic
cold-caseundersyk
crimeteam
damalvestêdetocht
deititel
diederprofyl
diftar
diftarsysteem
doarpsspegel
doarpssuper
dokterswacht
dokurige
dominosetter
draaidoarkrimineel
earstewurden-wedstriid
ekoboer
ekogolfbaan
eko-iten
ekomolke
ekotsiis
endosuite
entertainmentmanagement
ergobad
eurobiljet
eurogratifikaasje
eurokalkulator
eurokit
eurokollekte
eurolân
euromonitor
eurosône
eurowikselwike
faksinaasjelijn
faunabeheari enheid
feebank
felchlintautomaat
ferbetteringstraj ekt
ferkearsâlder
ferkearsmerk
ferkearsplak

oersetting
chatten
cityring
clinic
cold-caseonderzoek
crimeteam
damelfstedentocht
dagtitel
daderprofiel
diftar
diftarsysteem
dorpsspiegel
dorpssuper
dokterswacht

boarne
OFy
OFy
OFr
OFy
OFr
OFy
LC
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy/OFr
X
ynternet
X
OFy
OFy/OFr
draaideurcrimineel
eerste-woordenwedstrij d OFy
ecoboer
OFy
OFy
ecogolfbaan
OFy
ecovoedsel
ecomelk
OFy
ecokaas
OFy
endosuite
OFy
entertainmentmanagementOFy
OFy
ergobad
eurobiljet
OFy
eurogratificatie
OFy
eurocalculator
OFy
eurokit
OFy
eurocollecte
OFy
euroland
LCf
OFy
euromonitor
eurozone
LCf
eurowisselweek
OFy
vaccinatielijn
OFy
faunabeheereenheid
OFy
veebank
OFy
velglintautomaat
OFy
verbeteringstraj eet
ynternet
verkeersouder
OFy/OFr
verkeersmarkt
OFr
verkeersplaats/-plek
OFy

type list INL
lw
ja
lw
ja
lw
ja
lw
nee
lw
nee
lo
nee
lo
nee
lo
ja
lw
ja
lw
ja
lo
nee
lo
ja
lw
nee
eft
nee
eft
nee
lw
ja
lw
nee
lw
ja
lw
nee
lo
ja
lo
ja
lo
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
ja
lw
nee
lw
ja
lw
ja
lw
nee
lo
ja
lw
nee
lw
nee
lo
nee
lw
nee
lw
nee
lw
ja
lw
nee
lo
nee
lo
ja
lo
nee
lo
nee
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neologisme
fideobrief
firusbouwer
firusmakker
fiskhevel
fjoerwurkkonsintraasjegebiet
flitsapparaat
flitspeal
foarljochtingsbuorkerij
Fortuijneffekt
Fortuijnsite
Fortuijnsk
Fortuijnwebside
freegje-in-bus-systeem
gedoochkultuer
gefoelsynfiaasje
gelegenheidsfrysk
GHB
GHB-drug
GHB-pil
GHB-saak
glêsfezelringwei
glêstriedkabelynfrastruktuer
gljurkpoppe
gPS
gps-apparaat
gps-kuier
guozzeynformaasjesintrum
hanekultuer
hânstomer
headset
herjefloat
hiemside
hygiëneslûs
himmelrobot
hingboat
hynsteklinyk
hynstesikehûs
hjerstfakânsje-iisbaan
hobbyboer
horkeline
hûnehúske
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oersetting
videobrief
virusbouwer
virusmaker
vishevel
vuurwerkconcentratiegebied
flitsapparaat
flitspaal

boarne
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy

OFy
OFy
X
OFy
Fortuijneffect
OFr
Fortuijnsite
OFy
X
LC
Fortuijnwebpagina
OFy
busmeldingssysteem
ynternet
gedoogcultuur
ynternet
gevoelsinflatie
OFr
X
Fside
GHB
OFy
GHB-drug
OFy
GHB-pil
OFy
GHB-zaak
OFy
X
OFy
X
OFy
gluurpop
OFy
OFy
gps
gps-apparaat
OFy/OFr
gps-wandeling
OFy
ganzeninformatiecentrum OFy
hanencultuur
FD
handstomer
ynternet
headset
LC
X
ynternet
homepage
ynternet
hygiënesluis
OFy
OFy
schoonmaakrobot
hangboot
OFy
paardenkliniek
OFy
paardenziekenhuis
OFy
X
OFy
hobbyboer
OFy
horkenlijn
OFy
hondentoilet
FD/OFy
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lw
ja
Iw
nee
lw
ja
lw
nee
lw/lo nee
lw
lo
eft
lw
lw
eft
lo
lo
lw
lw
eft
lw
lw
lw
lw
eft
eft
lo
lw
lw
lo
lo
lw
lw
lw
eft
lo
lw
lo
lw/lo
lo
eft
eft
lw
lw
lo

nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
nee

Ja

nee
ja
nee
nee
nee
nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
nee
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neologisme
ICT-bedriuw
ICT-feriening
ICT-gebou
ICT-netwurk
ICT-platfoarm
ICT-sektor
ICT-sintrum
ICT-stêd
ICT-systeem
ID-baan
IDF-wente
i-mode
yntemetakademy
ynternetambassadeur
ynternetbibleteek
ynternetbyb
ynternetenkête
ynternetfryslân
ynternettakke
yntemetûndernimmer
jeugdsoarchloket
jongerenboat
jop-plak
jubileumkofje
juniorklasse
kaart (blauwe)
kano-alvestêdetocht
kânsenkaart
kartelpolysje
kenniskampus
kentekenscanner
Kyotopot
klúnwedstriid
knooppuntrûte
koepelkonvenant
komboecha
komboecha-tee
kompasjild
kompj ûterfirusmakker
kuorbalclinic
kwaliteitsscan
lasergun

oersetting
ICT-bedrijf
ICT-vereniging
ICT-gebouw
ICT-netwerk
ICT-platform
ICT-sector
ICT-centrum
ICT-stad
ICT-systeem
ID-baan
IDF-woning
i-mode
internetacademie
internetambassadeur
internetbibliotheek
internetbieb
internetenquête
internetfriesland
internettak
internetondernemer
jeugdzorgloket
jongerenboot
jop-plaats
jubileumkoffie
juniorklas
blauwe kaart
kano-elfstedentocht
kânsenkaart
kartelpolitie
kenniscampus
kentekenscanner
Kyotopot
kluunwedstrijd
knooppuntroute
koepelconvenant
komboecha
komboecha-thee
kompasgeld
computervirusmaker
korfbalclinic
kwaliteitsscan
lasergun
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OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
ynternet
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFr
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
ynternet
OFy
OFy
OFy
ynternet
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFr
OFy
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lw
ja
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
ja
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
ja
Iw/lo
nee
lw
ja
lw
nee
lw
ja
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
ja
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
ja
lw
ja
lw
nee
lw
nee
eft
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lo
nee
lw
nee
lw/lo nee
lw
nee
lw
ja
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neologisme
lasershield
legeflierbus
liederspak
lockpicke
loketkritearium
longneckflesse
LSD-podde
magneetsweefbaan
magneetsweeftrein
mandemailtsje
markerfaksin
masteroplieding
melkeriaan
minderheidstalesjongfestival
minyproses-ferbaal
mitselrobot
MKZ-boete
MKZ-bylage
MKZ-needfûns
MKZ-rapport
MKZ-skea
MKZ-stipepunt
multykultysintrum
multysportkompleks
museumhaven
natuergolfbaan
needfaksinaasje
needpylder
nijssite
nonfaksinaasj ebelied
non-issue
oandiel (grien -)
oanjefte (digitale -)
oanjeiteam
omstikkerje
opropwrotter
opstelfek
PAN-keurmerk
parkeardek
parkmanagement
pepperspray

oersetting
lasershield
lagevloerbus
leiderspak
lockpicken
loketcriterium
longneckfles
LSD-pad
magneetzweefbaan
magneetzweeftrein
groepsmail/groeps-e-mail
markervaccin
masteropleiding
melkertier
minderheidstalensongfestival
miniproces-verbaal
metselrobot
MKZ-boete
MKZ-bijlage
MKZ-noodfonds
MKZ-rapport
MKZ-schade
MKZ-steunpunt
multiculticentrum
multisportcomplex
museumhaven
natuurgolfbaan
noodvaccinatie
noodzuil
nieuwssite
non-vaccinatiebeleid
non-issue
groen aandeel
digitale aangifte
aanjaagteam
omstickeren
oproepkracht
opstelvak
PAN-keurmerk
parkeerdek
parkmanagement
pepperspray
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boarne
OFy
OFr
OFy
OFr
ynternet
OFy
OFy
OFy
OFy
fa
OFy
OFy
OFr
OFy

type list INL
lw
ja
lo
ja
nee
lw/lo
lw
nee
lw
nee
nee
lw
nee
lw/lo
lw
ja
lw
ja
lo
ja
lw
ja
lw
ja
lo
nee
eft
nee

OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy/OFr
LC
OFy
OFy
OFy
OFy
FD
OFy
OFy
OFy/OFr
OFy
OFr
ynternet
OFr
OFy
OFr
OFy

lw
lw
lw
lw
lo
lw
lo
lo
lw
lw
lw
lw
lw/lo
lo
lo
lw
lw
lw
lo
lo
lw
lo
lw
lw
lw
lw
lw

nee
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nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja
nee
nee
ja
nee
nee
nee
nee
ja
nee
ja

Neologismen yn it Frysk

neologisme
pestprotokol
pilot
pilotprojekt
piskrús
plasmaskerm
plattelânsalliânsje
ploechjesile
poeierbrief
pompeblêdbibel
priisfjochtsje
prinsclauslook
protestfilm
q-liner
quad
rampealtsje
rânebehear
regiotaksy
rider (eigen -)
riedsgriffier
ringfaksinaasje
risikokaart
risikoplaat
risikoslib
risikoûntfanger
ruftestoartplak
sari-winkel
satellytkompas
satellytkuierder
satellytpaadwizer
satellytrinner
scootmobyl
seeflabel
seksdrugssaak
selsscankassa
senioarekompleks
sydsichtkamera
sydynstreamer
sinesappelkanon
sitekoördinator
skeetkessen
skysimulaasjemasine
skûmfeest

oersetting
pestprotocol
pilot
pilotproject
plaskruis
plasmascherm
plattelandsalliantie
x
poederbrief
x
prijsvechten
x
protestfilm
q-liner
quad
rampaaltje
randbeheer
regiotaxi
eigen rijder
raadsgriffier
ringvaccinatie
risicokaart
x
risicoslib
risico-ontvanger
luierstortplaats
sari-winkel
satellietkompas
satellietwandelaar
satellietnavigator?
satellietwandelaar
scootmobiel
seef-label
seksdrugszaak
zelfscankassa
seniorencomplex
zijzichtcamera
zijinstromer
sinaasappelkanon
sitecoördinator
scheetkussen
skisimulatiemachine
schuimfeest

boarne
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy/OFr
OFy
OFy
LC
LC
OFy
OFy
OFy
OFy
OFr
OFr
OFy
ynternet
OFy
OFy
OFy/OFr
OFr
ynternet
OFy
OFy/OFr
LCf
LCf
LCf
LCf
OFr
OFr
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFr
OFy
OFy
OFr

type list I]\
lw
nee
lw
ja
lw
ja
lo
ja
lw
ja
lw
nee
eft
nee
lw
ja
eft
nee
lo
nee
eft
nee
eft
nee
lw
nee
lw
ja
lw
ja
lw
nee
lw
nee
lw
ja
lw
ja
lw
ja
lw
ja
eft
nee
lw
nee
lw
nee
lo
nee
lw
nee
lw
nee
lo
nee
lo
nee
lo
nee
lw
ja
lw
nee
lw
nee
lw
ja
lw
ja
lw
nee
lo
ja
lw
nee
lw
nee
lw
nee
eft
nee
lw
nee
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neologisme
skûmparty
smookstikker
sms
sms-berjocht
sms-boadskip
sms-oprop
sms-se
sms-service
snein (griene-)
snuffelheli
snuteboek
soarchbuorkerij
soarchkantoar
soarchlokaasje
soarchsintrale
soarchstifting
soarchstipepunt
spekuladeletter
spoedapoteek
standstill
stand up-comedy
stiploket
strjitrace (s.)
strjitrace (v.)
stroom (griene -)
stroom (grize -)
sûkerbôlebokaal
sûnensbûlevard
sûnensservicesintrum
suveldrank
swartplasser
sweefbaan
sweefferbining
sweeftrein
taskforce
tatoeaazj ekonvinsj e
tatookonvinsje
tegeltsjebrêge
thuishotel
thúsbaarne
thúskweker
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oersetting
schuimparty
rooksticker
sms
sms-bericht
sms-boodschap
sms-oproep
sms'sen
sms-service
groene zondag
snuffelheli
snoetenboek
zorgboerderij
zorgkantoor
zorglocatie
zorgcentrale
zorgstichting
zorgsteunpunt
speculadeletter
spoedapotheek
standstill
stand-up comedy
stiploket
straatrace
straatracen
groene stroom
grijze stroom
x
gezondheidsboulevard
gezondheidsservicecentrum
zuiveldrank
x
zweefbaan
zweefverbinding
zweeftrein
taskforce
tatoeageconventie
tatooconventie
tegeltjesbrug
thuishotel
thuisbranden
thuiskweker
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boarne
OFy/OFr
OFy
OFy
ynternet
ynternet
OFy
ynternet
OFy
OFr
OFr
ynternet
OFy
OFr
OFy
OFy/OFr
OFy
OFy
LCf
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy

type list INL
lw
ja
lo
nee
lw
ja
lw
ja
lw
nee
lw
nee
lw
ja
lw
ja
lo
nee
lw
nee
lo
ja
lw/lo ja
lw
ja
lw
nee
lw
ja
lo
ja
lo
nee
lw
nee
nee
lw
lw
ja
lw
nee
lw
nee
lw/lo ja
lw/lo ja
lw
ja
lw
ja
eft
nee
lw/lo ja
lw/lo
nee

OFy
LC
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy/FD
OFy
LC
OFy

lw
eft
lw
lw
lw
lw
lw
lw
eft
lw
lo
lw

ja
nee
ja
ja
nee
ja
nee
nee
nee
nee
ja
ja

Neologismen yn it Fry.:

neologisme
tongblieraksje
tongblierbelied
tongblierbenefyt
tongblierbewaking
tongblierboek
tongblierboer
tongblierdraaiboek
tongblierdûbeltsje
tongblieredysje
tongblierfee
tongblierferklearring
tongblierfrij
tongblierfîms
tongbliergebiet
tongbliergefal
tongbliergemeente
tongblierinting
tongblierintsje
tongblierintstof
tongblierkadaver
tongblierkonsert
tongblierkontrôle
tongblierkrisis
tongblierloket
tongbliermaatregel
tongblierneedfûns
tongbliernijs
tongblieroerlis
tongblierôffal
tongblierprotest
tongblierrapport
tongblierregeling
tongblierskea
tongblierskeaclaim
tongblierskeafergoeding
tongblierskeafflns
tongblierslachtoffer
tongbliersône
tongblierstipepunt
tongbliertaslach
tongbliertest
tongblierútbraak

oersetting
MKZ-actie
MKZ-beleid
MKZ-benefiet
MKZ-bewaking
MKZ-boek
MKZ-boer
MKZ-draaiboek
MKZ-dubbeltje
MKZ-editie
MKZ-vee
MKZ-verklaring
MKZ-vrij
MKZ-fonds
MKZ-gebied
MKZ-geval
MKZ-gemeente
MKZ-enting
MKZ-enten
MICZ-entstof
MKZ-kadaver
MKZ-concert
MKZ-controle
MKZ-crisis
MKZ-loket
MKZ-maatregel
MKZ-noodfonds
MKZ-nieuws
MKZ-overleg
MKZ-afval
MKZ-protest
MKZ-rapport
MKZ-regeling
MKZ-schade
MKZ-claim
MKZ-schadevergoeding
MKZ-schadefonds
MKZ-slachtoffer
MKZ-zone
MKZ-steunpunt
MKZ-toeslag
MKZ-test
MKZ-uitbraak
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boarne
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy

type list INL
nee
lo
lo
nee
nee
lo
lo
nee
nee
lo
lo
ja
lo
nee
nee
lo
lo
nee
lo
nee
nee
lo
lo
ja
lo
ja
nee
lo
lo
ja
lo
nee
lo
nee
lo
nee
lo
nee
nee
lo
nee
lo
nee
lo
lo
ja
lo
nee
lo
ja
nee
lo
nee
lo
lo
nee
nee
lo
lo
nee
lo
nee
lo
nee
lo
nee
nee
lo
nee
lo
lo
nee
nee
lo
nee
lo
lo
nee
lo
nee
nee
lo
nee
lo
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neologisme
toskedoktersside
traapfjild (digitaal -)
trajektkontrôle
trajektkontrôlesysteera
traumakeamer
túnpjut
veejay
wachtkeamerenkête
wachtlistbemiddeling
waskhal
weblog
wetterberm
wetterdatabank
wetterfabryk
wetteruniversiteit
wykpanel
wykrestaurant
wikselwike
wintersile
WIW-baan
WIW-er
wjirmfirus
wjukkelbunder
woonservicezone
wrâldmoadesaak
wurkster (wite -)

oersetting
tandartssite
digitaal trapveld
trajectcontrole
trajectcontrolesysteem
traumakamer
X

veejay
wachtkamerenquête
wachtlij stbemiddeling
washal
weblog
waterberm
waterdatabank
waterfabriek
wateruniversiteit
wijkpanel
wijkrestaurant
wisselweek
winterzeilen
wiw-baan
wiw'er
wormvirus
vliegende hectare
woonservicezone
wereldmodezaak
witte werkster
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boarne
OFy
OFr
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy
OFy/OFr
OFy
OFr
ynternet
OFr
OFy
OFr
OFy
OFy
OFy
OFr
OFy
OFy
OFy
OFy
LCf
OFy
OFr
LC

type list INL
lo
nee
lw/lo ja
lw
ja
lw
nee
lw
nee
eft
nee
lw
ja
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
ja
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
nee
lw
ja
lw
nee
lw
ja
lo
nee
lw
nee
lo
nee
lo
nee

