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FRIES IN HET WNT

Door Frits van der Kuip

In alle zaken is een onzeker waarom

Deze wijsheid staat als spreekwoord vermeld in kolom 371 van deel XXIV van het WNT. Na het hekje
volgt een citaat uit het spreekwoordenboek van P.J. Harrebomée (1870) en de datum 1614. De
betekenis van het spreekwoord ontbreekt echter, maar kan wel geraden worden uit de betekenis van
het erboven geciteerde 17 -eeuwse spreekwoord Alle ding heeft een waarom, t.w. alles heeft eende

(verborgen) beweegreden. De bron waarnaar het WNT verwijst, is de Nederlandse vertaling die Eelco
Verwijs op verzoek van Harrebomée gemaakt heeft van een verzameling Friese spreekwoorden
(Harrebomée 1870:clvix-clxxxvii).

Deze spreekwoorden komen uit twee voor een deel parallel lopende handschriften. Het eerste
handschrift, het zogenaamde hs. B, is gedateerd op 1614 en wordt toegeschreven aan de Friese
edelman Georg van Burmania. Verwijs heeft een afschrift gebruikt van de Franeker hoogleraar
Everwinus Wassenbergh. Het tweede handschrift, het zogenaamde hs. G, is van rond 1675 en
afkomstig van Simon Abbes Gabbema, historieschrijver van Friesland. Verwijs heeft een afschrift
gebruikt van de 18 -eeuwse Leeuwarder drukker en uitgever J.A. de Chalmot (Harreboméede

1870:clviii). De samenstelling van hs. G behoeft enige toelichting. In hs. G is niet alleen hs. B
verwerkt, maar ook een gedrukte versie daarvan uit 1641. Verder heeft Gabbema voor zijn
verzameling gegrasduind in diverse andere bronnen (zie ed. Feitsma 1956). Als historieschrijver had
hij een grote verzameling boeken, documenten en oude handschriften tot zijn beschikking (Eekhoff
1868:278).

Kijken we nu naar de bronvermelding bij het WNT-citaat, HARREB. 3, clxxix a [1614]. In Harrebomée
(1870:clxxix a) staat onder noot 16 een verwijzing naar v.Burmania-Verwijs bl. 187. Wie nu
Harrebomée's aanwijzingen op p. clviii goed leest, kan daar uit afleiden dat het hier om het afschrift
van hs. G van rond 1675 gaat en niet om dat van hs. B uit 1614. Het spreekwoord komt bovendien ook
niet in hs. B voor. Kijken we vervolgens naar hs. G zelf, dan staat daar, let wel, in het Oudfries: 'In alle
zekem iz ther en mislik hwerhumbe' (ed. Feitsma 1956:48). Of Gabbema nu een werkelijke Oudfriese
bron citeert of in een archaïserende stijl een variant van een 17 -eeuws spreekwoord geeft, of andersde

gezegd, onvervalst of vervalst Oudfries schrijft, laat ik hier verder in het midden. In plaats daarvan
vraag ik mij af welke (verborgen) beweegreden de redacteur van het WNT gehad heeft om een
dergelijk uit het Fries vertaald spreekwoord in het toch al zo grote Nederlandse woordenboek in te
lijven, en of zulke gevallen zich meer voordoen in het WNT.

Fries op vier wijzen

Uit een kleine inventarisatie die gemaakt is met behulp van de zoekfunctie op de CD-rom van het
WNT (2000), blijkt, dat in het WNT op vier wijzen citaten uit Friese bronnen voorkomen, namelijk uit
het Fries vertaald in het Nederlands, met of zonder een ondersteunende functie in de bewijsvoering
(wijze 1 en 3) of, idem, direct in het Fries geciteerd (wijze 2 en 4). Gezocht is op de auteursnamen
Dykstra, Halbertsma, Scheltema en Wassenbergh en op de paginanummers clix tot en met clxxxii (de
pagina's in Harrebomée met de door Verwijs vertaalde Friese spreekwoorden). Deze inventarisatie
heeft niet de pretentie volledig te zijn. Hier volgen enkele voorbeelden.

Wijze 1: uit het Fries vertaalde citaten die als Nederlandstalige bewijsplaatsen gelden, kan men onder
anderen vinden in kolom 3265 van deel VII,ii en in kolom 73 van deel XVII,iii. De eigennaam Klaas
wordt wel gebruikt om er een trage wijze van eten mee aan te duiden. Het WNT (VII,ii,3265) geeft
naast Nederlandstalige citaten uit 1726 en 1927 ook een citaat uit Harrebomée (1870:clxxi): 'Klaas,
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Klaas! gaat er de mond,' een vertaling uit het eerdergenoemde hs. G (ca.1675). "Overigens is deze
vertaling van Verwijs onjuist. In hs. G staat: 'Klaas, Klaas, giet her dy muule.' Dat is: Klaas, Klaas, gaat
haar de mond." Eén van de citaten in het WNT (XVII,iii,73) bij betekenis 2b van uilenoog, te weten,
grote, verbaasd kijkende of starende ogen, is ook weer uit Harrebomée (1870:clxxv): 'Zij zag mij met
uilenoogen aan' en is een vertaling uit de eerdergenoemde hss. B (1614) en G (ca.1675).

Wijze 2: in het Fries gestelde citaten worden opgevoerd om (extra?) bewijskracht te geven aan de
voorgestelde betekenis van Nederlandse woorden of uitdrukkingen. Zo staan in kolom 3511 van deel
VII,ii na het hekje bij betekenis 6 van klarigheid (= opheldering) tussen Nederlandstalige citaten uit
1609 en 1668 drie citaten uit het Friesch Woordenboek van W. Dykstra (1900-1911). Hieruit haalt het
WNT in het zuiverste Fries een woordenboekcitaat en twee gewone bewijsplaatsen aldus aan:
'Klearrichheit, klaarheid, verklaring, opheldering, Friesch Wdb. Ik scil jo dêr ris klearrichheit fen jaen (..)
Biwys of klearrichheit kaem er net (..).' Een ander voorbeeld kan men vinden in kolom 2254 van deel
XII,i. De betekenis van de zegswijze Van de plank vallen, de plank mis zijn (en varianten) wordt met
vier Nederlandstalige citaten uit de 17 , 18  en 19  eeuw en met een Friestalig citaat uit Dykstrade de de

(1896:382) onderbouwd. Ik citeer het WNT: 'Hy is de planke mis, hij is de loopplank misgeloopen, hij
dwaalt.'

Wijze 3: bij uit het Fries vertaald idioom wordt alleen verwezen naar Friese bronnen. Als voorbeeld
geldt niet alleen de behandeling van het bovengenoemde Oudfriese spreekwoord, maar ook die van
een uit het Fries vertaald gezegde in kolom 2063 van deel XXIV. Daar staat: 'Het is weer als te
Wartena, het is zeer slecht, zo genoemd naar het stadje Wartena dat door storm en watervloeden is
verwoest.' Het WNT citeert hier de Nederlandse vertaling van een Fries gezegde uit Scheltema
(1831:38). Naast Scheltema geeft het WNT als bron Harrebomée (1861:443), die zich weer op
Scheltema baseert. Scheltema (1831:38-39) leidt het gezegde af uit een plaatselijke legende: het dorp
Warten/Wartena, in de Middeleeuwen een welvarend koopmansstadje aan de toen nog niet
ingepolderde Middelzee, zou rond 1220 door stormvloeden geheel weggespoeld zijn. We hebben hier
te maken met een gezegde dat door de lokale situering mij geen wijde bekendheid (door orale
overlevering) beschoren lijkt te zijn. Het WNT haalt ook geen citaten uit Nederlandstalige bronnen aan
met hetzelfde gezegde of een variant daarvan, die het opnemen van de citaten uit de Friese bronnen
zouden kunnen rechtvaardigen. Kortom: dit gezegde heeft in het Nederlands geen bestaansrecht.

Wijze 4: een uitdrukking of spreekwoord wordt eigenlijk alleen met Friestalige bewijsplaatsen
opgevoerd. In kolom 2062 van deel XXIV staat: 'Als de kwade wijven ontbeten hebben, wordt het mooi
weer, het ochtendhumeur van een booze vrouw verdwijnt wel na het ontbijt.' Na het hekje volgen
Friestalige citaten van Halbertsma (1834:31) en Wassenbergh (1838:100), die zich beide baseren op
het eerdergenoemde hs. B uit 1614. Ik citeer het WNT: 'Ont de quae wiwen ontbiten hawwen wirt it
moai waer' respectievelijk 'Ont de quae wyven ontbyten habbe wirtet môy weer.' Daarna volgt
weliswaar een Nederlandstalig citaat uit Harrebomée (1861:443), maar die baseert zich weer op
Halbertsma en Wassenbergh. Een duidelijker voorbeeld kan men vinden in kolom 159 van deel XXVI.
In een opsomming van Nederlandstalige spreekwoorden waarin vrouwen op leeftijd gerelateerd worden
aan verscheidene weersomstandigheden, bevindt zich ook een Friestalig spreekwoord. Het WNT
citeert aldus uit Dykstra (1896:281): 'De âlde wiven binne oan 't bêdskodsjen, de fearren stouwe der
nei. De oude wijven schudden hare bedden, de veêren stuiven eruit (wanneer 't sneeuwt).' Dit
spreekwoord staat hier op zichzelf, er worden geen Nederlandstalige equivalenten of varianten van
gegeven.

Slotopmerkingen

Op zichzelf kan men geen bezwaar hebben tegen het opnemen in het WNT van vertalingen uit het
Fries. Zuiver formeel geredeneerd zijn vertalingen in het Nederlands immers onderdeel van de
Nederlandse woordenschat. Verder dient opgemerkt te worden dat in de bovengenoemde voorbeelden
het meestal idioom betreft en idioom is mondeling nu eenmaal vaak wijder verspreid dan het
schriftelijk is overgeleverd. Wanneer het WNT in vertaling idioom opneemt dat alleen in Friese
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bronnen voorkomt, wil het dan ook, naar ik aanneem, suggereren dat dat idioom ook in het Nederlands
op schrift had kunnen bestaan. Wanneer het WNT echter in het Fries begint te citeren - en dat valt
vooral in de letter w echt op, dan lijkt het Fries dezelfde functie te hebben als zij tot in de 19  eeuwde

gehad heeft in de taalkunde, namelijk als taalbron bij de bestudering van het Nederlands (Feitsma
1999:11-19). En als het WNT daarbij dan ook alleen naar Friese bronnen verwijst, gaat men zich
afvragen hoe Nederlands het WNT daar nog is.
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