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Bits en bytes, siden en sites - Neologismen en ICT-termen in het Frysk Hânwurdboek

In het Nederlands vertaalde en enigszins bewerkte tekst van een lezing gehouden op het symposium

ter gelegenheid van de presentatie van het Frysk Hânwurdboek, 19 januari 2009.

Door Hindrik Sijens

In 1979 verscheen de elpee Slow Train Coming van de Amerikaanse zanger Bob Dylan. Op dat

meesterwerk staat een nummer met dit refrein: Man gave names to all the animals / In the beginning,

long time ago. Die tekst is geïnspireerd op Genesis 2: 19-20, waar staat dat God alle wilde dieren bij

de mens bracht om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou

noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren .1

Je zou kunnen zeggen dat dit de eerste gerapporteerde neologismen zijn.

Nieuwe woorden - neologismen

Wanneer er sprake is van een nieuw begrip, iets nieuws, een nieuw verschijnsel, dan willen wij dat

benoemen. Er moet een woord komen om te verwijzen naar dat nieuwe concept. Dat was al zo in

vroeger tijden en dat gaat nog altijd door. Woorden die wij nu gewoon vinden, waren ooit nieuw. Te

denken valt aan folt (volt)  of fonograaf die 100 jaar geleden voor het eerst verschenen. Rond 19702

ontstonden woorden als ladyshave, kassettebân en videorecorder. En van de laatste jaren zijn

soarchtoerisme (zorgtoerisme), feilichheidshûs, pillerobot, robotapoteek en ynternetplysje

(internetpolitie).

Dan hebben we het over neologismen. De definitie van dat woord in het nieuwe Frysk Hânwurdboek is:

'in nij wurd of nije útdrukking; in besteand wurd mei in nije betsjutting.' Vooral op twee onderdelen van

die definitie: nieuwe woorden en bestaande woorden met een nieuwe betekenis, wordt in deze lezing

nader ingegaan.

‘Neologisms are the breath of language – they indicate that it is active and functioning,’ schrijven de

Amerikaanse lexicografen Robert and Clarence Barnhart (Barnhart en Barnhart 1990: 1159). Een taal

kan niet zonder vernieuwing, anders sterft hij. Dan is hij steeds m inder bruikbaar om als

communicatiemiddel voor alle domeinen te functioneren, er kan gewoon niet meer over alles

gesproken worden (Sijens 2004: 258). Iedere dag worden er weer nieuwe woorden gevormd, ontstaan

nieuwe betekenissen of uitdrukkingen, ook in het Fries. Het Fries is dus ook een taal die ademhaalt en

leeft.

De meeste neologismen in het Fries zijn ontleningen: woorden of betekenissen uit een andere taal die

in het Fries worden overgenomen (Sijens 2004: 285-286). Bij ontleningen wordt daarbij onderscheid

tussen leenwoorden en leenvertalingen gemaakt. Leenwoorden zijn - soms met kleine aanpassingen

aan het vocaal- of spellingsysteem - ontleend aan een andere taal. Daarbij valt te denken aan woorden

als snelferkear, sweatshirt en apartheid.

Bij leenvertalingen wordt de betekenis van een woord 'geleend' en vertaald in woorden die de eigen

taal tot zijn beschikking heeft, bijvoorbeeld hûnehúske dat gemaakt is van hondentoilet of de

taalkundige term tiidwurd dat een leenvertaling is op basis van het Duitse Zeitwort.

Bij betekenisuitbreiding krijgt een woord naast de reeds gangbare betekenis(sen) er een nieuw bij. Zo

is buis allereerst een lange holle cilinder van hard materiaal om vloeistoffen, gassen of kabels door te

leiden of om er iets in te bewaren. Maar een nieuwere betekenis daarbij is televyzje.

De nieuwe woorden die ontstaan, zijn lang niet altijd woorden die ruim en breed in een taal worden

opgenomen. De meeste nieuwe vondsten verdwijnen al snel weer omdat het gelegenheidswoorden

zijn die maar even te voorschijn komen en al snel weer weg zijn. Weet u bijvoorbeeld nog wat een

tongblierdûbeltsje (MKZ-dubbeltje) is? Of ninabrinke (ninabrinkt) u nog wel eens iemand? En wat te

zeggen van het Nederlandse duyvendakken, dat zoveel betekent als 'iemand afrekenen op zijn of haar
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Geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) van het Nederlands Bijbelgenootschap.
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In het Fries gestelde woorden en uitingen zijn vertaald wanneer voor het begrip nodig is.
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actieverleden' . Het zijn woorden die maar even in verband met een hype in de mode zijn. De meeste3

woorden uit de woord-van-het-jaar-verkiezingen kunnen bij deze afdeling ondergebracht worden. Ze

horen bij de incidentencultuur van tegenwoordig. En omdat iedereen elkaar napraat zijn ze een tijdje

actueel. In het Fries komt dit verschijnsel m inder voor omdat de Friestalige media m inder invloed

hebben op Friese taalvorming dan de Nederlandse media op de Nederlandse taalvorm ing.

Een bedacht Fries voorbeeld van zo'n gelegenheidswoord, zou kunnen zijn: van-den-bergje: als

prominent met veel bombarie iets poneren en dat later weer moeten herroepen. Ik heb het gevormd

naar aanleiding van een incident rond de jaarwisseling en het voorval waar het naar verwijs verliest

met de m inuut zijn actualiteit . Het is nu m isschien al onduidelijk waar het op slaat en wanneer het4

woord ontstaan zou zijn, zou het beslist niet ingeburgerd zijn geraakt.

Nieuwe woorden invoeren en in een taal opnemen is een zaak van conventie en norm. Acceptatie van

een woord hangt af van de behoefte om over de betreffende zaak te praten en of die zaak blijft

bestaan. Wanneer dat zo is, dan is er daarna ook een reden om het in een woordenboek op te nemen.

Naast dat een zaak aanhoudend benoemd wordt met een bepaald woord, moet het woord voor een

bepaalde zaak ook eigen kwaliteiten hebben. Het moet een geschikt woord zijn om als naam te

functioneren. Vooral begrijpelijkheid en doorzichtigheid spelen daarbij een rol (Van Santen 1996: 66-

69).

Neologismen in het Frysk Hânwurdboek

Het Fries-Nederlands woordenboek uit 1984 telt 55.000 woorden, het Frysk hânwurdboek bevat

70.000 worden. Het nieuwe woordenboek geeft naar de gangbare traditionele woordenschat ook veel

woorden die niet eerder in een Fries woordenboek stonden, Dat zijn vooral moderne ambtelijke

woorden en ict- en mediatermen, maar ook uit andere domeinen zijn nieuwe woorden opgenomen.

Voorbeelden van neologismen die niet in het oude maar wel in het nieuwe woordenboek staan zijn

boargerservicenûmer en miljeu-effektrapportaazje. Het verschil zit hem niet alleen in neologismen: al

langer bestaande woorden als presintatrise, akupunktuer en paprika zoekt men tevergeefs in het

woordenboek van 1984.

Om een idee te geven hoe de informatietechnologie in het woordenboek tot zijn recht komt, volgen hier

enkele cijfers: het woord kompjûter komt los of in samenstellingen 233 keer voor in de volledige tekst

van het woordenboek. Voor het woord digitaal met samenstellingen en afleidingen is dat cijfer 41. En

ynternet is ook goed voor 40 attestaties.

De IT-term inologie wordt ons meest aangereikt vanuit Amerika en daar heeft men er meestal ook al

een naam opgeplakt. Voor ons blijft er vaak niet veel meer over dan die Amerikaanse naam of

aanduiding te lenen. De ICT-term inologie in het woordenboek bestaat daarom voor een groot deel uit

Engelse leenwoorden. De meesten daarvan zijn zo overgenomen. Voorbeelden daarvan zijn terminal,

spam, batch, support en interface.

Spelling

Voor alle woorden in het woordenboek, dus ook voor de leenwoorden, gelden de spellingsregels voor

het Fries. Voor de Engelse leenwoorden levert dat problemen op want met de spellingsregels kan men

in dit geval twee kanten op: spellen volgens het Engelse of volgens het Friese systeem. Het gevolg is

dat Engelse leenwoorden als woordenboekingang op vier manieren voorkomen: alleen de Engelse

spelling, Engels en Fries, Fries en Engels of alleen de Friese spelling. Voorbeelden:
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http://woordvanhetjaar.vandale.nl/ (bezocht 21 januari 2009)
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http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_54968.aspx, http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_55107.aspx,

(bezocht 21-1-2009)
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alleen Engels

file

hardware

homepage

tag

batch

Engels en Fries

frame/freem

scanne/skenne

console/konsole

Fries en Engels

kompjûter/computer

piksel/pixel

alleen Fries

ynternet

kursor

moadem

Minder ingeburgerde, minder frequente woorden hebben vaker alleen de Engelse vorm. Ook wanneer

verfriesing een niet-eigen of onduidelijk woordbeeld oplevert, wordt er geen Friese vorm gegeven. Een

Friese spellingvorm bij woorden die alleen een Engelse spelling hebben, zou er zo uit zien :5

Engels Fries

file fail

hardware haardwêr, haadwêr

homepage hoompeedz, hoompeedzj

tag tek

batch bets, betsj

Lenen uit het Nederlands

Er zijn enkele ICT-leenwoorden die uit het Nederlands komen en in het Nederlands zijn het dan vaak

alweer leenvertalingen van oorspronkelijk Engelse woorden. Zo geeft het handwoordenboek

bijvoorbeeld probleemanalist, dat in het Nederlands een leenvertaling is van Engels problem analyst.

Andere voorbeelden zijn statusbalke en tekstferwurker, waar status bar en text processor de Engelse

onderliggende termen van zijn.

De Engelse leenwoorden nader bekeken

Woorden die hun oorsprong vinden in afkortingen, bijvoorbeeld letterwoorden, worden bijna alleen als

Engels leenwoord in het Fries opgenomen. Neem bijvoorbeeld jpeg, mp-3, pdf, ict of lcd. De uitspraak

van letterwoorden is echter wel Fries, we zeggen empeetrije. Het gaat hier om internationalismen die

niet verfriest worden omdat ze dan niet begrepen worden. ICT wordt dus niet YKT, dat voor

ynformaasje- en kommunikaasjetechnology staat, en sms niet kbt (koarteberjochtetsjinst

'korteberichtendienst'). 

In andere talen blijven dergelijke internationale afkortingen vaak ook staan. Een woord als aids

bijvoorbeeld is een letterwoord dat afgekort is van acquired immuno deficiency syndrome. In het

Nederlands is het ook aids, evenals in onder anderen het Grieks, Hongaars of het Bahasa

Indonesisch.

Woorden die een eenheid uitdrukken komen uitsluitend als leenwoord voor. Voorbeelden daarvan zijn

bit, byte en baud.

Er is een tendens waar te nemen om leenwoorden om te zetten naar leenvertalingen. Vertalers van

computerprogramma's, maar ook de doorsnee taalgebruikers zullen voor de frequentere ontleningen

ook meer Friese woorden gebruiken. In het nieuwe woordenboek staan flink wat nieuwe

computerbegrippen die en een Engelse leenwoordvorm en een Friese leenvertaling hebben:

5

De voorbeelden file, hardware en homepage volgens Oosterhaven 2000: 53, 64, 66. De voorbeelden tag en batch

volgens de systematiek gebruikt door Oosterhaven, op basis van de spellingregels voor vreemde woorden, zie

Oosterhaven 2000, 9.
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kursor blinker

file bestân

downloade  ynlade

software sêftguod

homepage hiemside, thússide, begjinside

spreadsheet rekkenblêd, wurkblêd

website webstee

Voor kursor wordt dus ook wel blinker gebruikt. Dat is geen specifiek Fries woord maar ook Nederlands

en Platduits. Voor software bestaat de vertaling sêftguod. Om een idee te krijgen van de frequentie heb

ik op het internet gezocht en daar kwam het meer dan 600 keer op voor. Het is niet duidelijk hoe de

verhouding tussen software en sêftguod precies ligt omdat het niet na te gaan is hoe vaak software in

Friese teksten voorkomt. Maar de balans zou nog wel kunnen uitslaan naar software.

Bij het leenwoord homepage zou het weleens zo kunnen zijn dat de leenvertalingen thússide en

begjinside in Friese teksten het meest worden gebruikt. Vooral thússide is in het Fries heel gangbaar;

op 5 januari kwam dat 14600 maal voor in de lijsten van Google. Ook hiemside doet het goed in het

Fries met 1300 hits.

Er zijn oorspronkelijk Engelse woorden die alleen maar als leenvertaling in het woordenboek

voorkomen, bijvoorbeeld arkbalke, staveringshifker, ûnthâld en webside.

Frysk Nederlânsk Ingelsk

arkbalke werkbalk toolbar

staveringshifker spellingcorrector spell checker

ûnthâld geheugen memory

webside webpagina webpage

De Engelse vorm is niet gangbaar of is niet als leenwoord in het Fries opgenomen en de Nederlandse

tussenversie wordt als gevolg van distantiëring vermeden. 

Het Frysk Hânwurdboek getuigt hier van de tendens om van leenwoorden leenvertalingen te maken.

Buiten het woordenboek om bestaan ook woordenlijst met verfriesingen of leenvertaling van

computerbegrippen. Die zijn vooral op internet te vinden. In die lijsten staan veelal leenvertalingen die

minder gebruikt worden. Voorbeelden :6

Engels Fries

dvd dûbelskiif

keyboard kaaiboerd

dialog window twaspraakfinster

De reden dat deze woorden het waarschijnlijk niet halen, is mogelijk dat ze niet heel doorzichtig zijn.

Ze staan soms te ver af van de reeds geijkte termen en er moet nog al wat context bij om helder te

krijgen bij welk begrip ze aansluiten. Een taalgebruiker A zal in doorsnee niet snel een taalgebruiker B

ontmoeten die hem begrijpt wanneer hij zegt dat hij zijn dochtertje van vijf een dûbelskiif van K3 voor

sinterklaas heeft gegeven. Te weinig taalgebruikers sluiten samen een akkoord om dergelijke nieuwe

termen gemeenschappelijk te gebruiken. Ook van woorden als reachmaster voor webmaster en

websneuper voor webbrowser moet nog blijken of ze het zullen halen.

Nieuwe betekenissen

Niet alleen nieuwe woorden, maar ook nieuwe betekenissen horen tot de neologismen in een taal. Er

ontstaan nieuwe betekenissen bij reeds bestaande Friese woorden. Een mûs is een zoogdier, maar in

een andere betekenis nu ook een apparaat om de cursor van een computer mee te besturen. Met de

mûs kan klikt (geklikt) worden, een nieuwe betekenis bij het werkwoord klikke, dat allereerst 'in koart,

frij heech, klappend lûd meitsje' (een kort, vrij hoog klappend geluid maken) betekent, maar
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http://members.chello.nl/~s.hiemstra/kompjtr.htm, bezocht op 16-1-2009.
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overdrachtelijk dus ook 'de mûs fan in kompjûter mei de finger yntoetse om in programma of funksje te

(de-)aktivearjen' (de muis van een computer met de vinger intoetsen om een programma of functie te

(de)activeren). Andere woorden die op die manier een extra betekenis gekregen hebben, zijn bestân,

adres, finster, map en menu.

Soms krijgen Engelse leenwoorden er een betekenis bij: frame was al bekend van bijvoorbeeld het

buizenstelsel van de fiets, mar heeft in het Fries ook betekenisuitbreiding gekregen en is nu ook 'finster

binnen it skerm fan in browser dêr't in apart dokumint yn toand wurdt' (venster binnen een scherm van

een browser waar een apart document in getoond wordt).

Bij het Friese woord printer in de betekenis 'immen dy't printwurk makket, benammen boeken printet'

(iemand die drukwerk vervaardigt, vooral boeken drukt) kon mooi als tweede betekenis 'apparaat om

digitale ynformaasje mei ôf te printsjen' (apparaat om digitale informatie mee af te drukken) worden

ondergebracht.

Bijzonder is wel de ontwikkeling van het leenwoord e-mail, dat staat voor 'electronic mail'. Een e-mail

verzenden is e-maile. Informeel is daarvoor het woord eamelje (mompelen, binnensmonds praten)

gangbaar geworden. Gedeeltelijk is dat een verbastering van e-maile. De verbinding van e-maile mei

eamelje kon ontstaan omdat het bij beide om 'zich uiten, communiceren' gaat. En er zit natuurlijk wat

humor bij.

Besluit

De namen die de mens van ouds aan de dieren gaf, vinden wij vandaag de dag niet meer nieuw. Een

mûs is voor ons een gewoon beestje en is een gewoon woord dat ontleend is aan het Latijn. Ook de

betekenis van mûs als 'onderste, vlezig deel van de duim' is op zijn minst al uit de Middeleeuwen. En

mûskes, het strooisel van anijszaad met een suikerlaagje, is op zijn m inst ook al weer 140 jaar oud. En

zelfs de kompjûtermûs wordt al wat grijs: in het Engels werd hij voor het eerst in 1965 al zo genoemd.

Maar omdat ook dit apparaatje een naam kreeg van de mens, blijft het gegeven uit Genesis actueel.

En een computer wordt soms ook als een dier behandeld. Toen in het begin, in de tijd van de trage

computers, dit computerbeest niet al te snel reageerde, spoorde de systeembeheerder van de Fryske

Akademy hem aan met de woorden toe dan beest!  Inderdaad: men gave name to al the animals, in the

beginning, long time ago.
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