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1. Inleiding 

1.1 Introductie en vraagstelling 

De overgeleverde Oudfriese handschriften geven ons een schat van informatie over de oudere 

taalstadia van het Fries. Een van de zaken die een onderzoeker van deze handschriften snel zal 

opmerken is dat de taal ervan veel sporen van invloed vertoont van de buurtalen van het Oudfries: het 

Middelnederlands en Middelnederduits. Ook vandaag de dag staat het Fries onder grote druk van het 

Nederlands en ontleent het veel woorden, syntax en morfologie aan die taal, maar het Oudfries toont 

dat dit taalcontact een proces is dat al eeuwen aan de gang is. Kortom, de grote invloed die het 

Nederlands heden ten dage uitoefent op het Fries is niets nieuws, maar is al zichtbaar vanaf het prille 

begin van Friese verschriftelijking in de late middeleeuwen.1  

 De Nederlandse en Nederduitse ontleningen in het Oudfries zijn soms verregaand. Niet alleen 

inhoudswoorden werden ontleend, maar ook grammaticale elementen zoals functiewoorden en 

flexionele morfologie. Om twee voorbeelden te geven: de Oudfriese conjunctie and(e) (‘en’) is rond 

het jaar 1400 vervangen door het Middelnederlandse (of Middelnederduitse) ende (Versloot 2008: 70-

71), en ook het meervoudssuffix -an (nom./acc.) voor bepaalde klassen van zelfstandige 

naamwoorden, dat men vooral aantreft in westelijke Oudfriese teksten, wordt doorgaans gezien als een 

Middelnederlandse ontlening (Versloot 2014: 94; Bremmer 2011: 60). Taalkundigen als Thomason en 

Kaufman (1988) wijzen erop dat dergelijke grammaticale ontleningen het gevolg zijn van vrij intensief 

contact tussen de betrokken talen. Een taal leent makkelijk lexicale elementen uit een andere taal, maar 

het ontlenen van grammaticale en structurele elementen vereist intensiever contact tussen twee 

taalgemeenschappen en hun talen. Het Oudfries moet dus onder druk hebben gestaan van haar 

buurtalen. 

 De aangrenzende talen hebben dus een aanzienlijke invloed gehad op het Oudfries, maar 

wanneer zijn deze talen begonnen een dergelijke druk uit te oefenen? Een nauwkeurig antwoord op 

deze vraag is nog niet gegeven. Voor Westerlauwers Friesland, ongeveer het gebied van de huidige 

Nederlandse provincie Fryslân, zijn er aanwijzingen dat het taalcontact met het Middelnederlands pas 

vanaf de 15e eeuw echt intensief is geworden. Ten eerste ziet Arjen Versloot rond 1400 een grote 

taalverandering in het Oudfries, waarbij ook de Middelnederlandse vormen ende ‘en’ en dat ‘dat’2 aan 

terrein wonnen ten koste van hun Friese tegenhangers and(e) en thet. Deze veranderingen zijn volgens 

hem groot genoeg om van het begin van een nieuw taalstadium te spreken: Versloot laat rond het jaar 

1400 de Middelfriese periode ingaan (Versloot 2004; Versloot 2008: 70-72, 7-9). Ten tweede 

                                                           
1 De Protofriese runeninscripties laat ik hier even buiten beschouwing. De laatmiddeleeuwse ontwikkeling van 

een Friestalige schrijfcultuur wordt uitvoerig besproken in Bremmer 2004. 
2 Versloot noemt de Middelnederlandse herkomst van dat hier niet, maar doet dit wel in een ander werk 

(Jonkman en Versloot 2013: 120). Ook Bremmer bestempelt het woord in een Oudfriese woordenlijst als van 

Middelnederlandse (of -nederduitse) origine (Bremmer 2011: 187, 213). 
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verandert er in dezelfde periode veel op het gebied van de orthografie van het Oudfries. Er vindt een 

wisseling plaats van een op het Latijn gebaseerde spelling naar een meer op de buurtalen 

Middelnederlands en Middelnederduits gebaseerde spelling, waarbij bijvoorbeeld klinkerlengte wordt 

aangegeven (bijv. <baem> ‘boom’ i.p.v. ouder <bam>) (Bremmer 2011: 114). Tenslotte is het Fries 

vanaf ca. 1500 verdrongen als schrijftaal door het Nederlands, waarbij politieke veranderingen een 

grote rol hebben gespeeld. Buitenlandse leenheren, beginnende met Albrecht van Saksen in 1498, 

stelden bijvoorbeeld het Nederlands in als officiële schrijftaal (Vries 1993: 183-189). Deze drie 

aanwijzingen duiden op een groeiende invloed van het Middelnederlands vanaf de 15e eeuw, maar 

behalve een paar terloopse opmerkingen3 is het chronologische verloop van de Middelnederlandse 

invloed op het Oudfries niet onderzocht of besproken. 

 De meest archaïsche Westerlauwerse tekst van enige omvang is het Oud Schoutenrecht. De 

taal van deze tekst, zoals overgeleverd in Codex Unia, valt te dateren op ca. 1300 (Versloot 2008: 70-

75), ver voor de groeiende politieke macht van buitenlandse leenheren (Vries 1986: 28-36). Vanwege 

de sterke en wellicht groeiende Nederlandse invloed vanaf de 15e eeuw is het interessant om te 

bekijken hoeveel Middelnederlandse invloeden deze tekst van rond 1300 al vertoont. In hoeverre is er 

Middelnederlandse invloed te bespeuren in deze zeer archaïsche Westerlauwers Friese tekst? Bij het 

beantwoorden van deze vraag ga ik ook in op het karakter van de Middelnederlandse invloeden in 

deze tekst: Zijn het daadwerkelijke ontleningen in de Oudfriese taal of enkel incidentele, puur 

schriftelijke interferenties? Vinden we alleen lexicale ontleningen of ook meer verregaande 

grammaticale ontleningen? Het beantwoorden van deze vragen kan ons meer inzicht geven in hoeverre 

Middelnederlandse invloed al vóór de 15e eeuw in de Westerlauwerse Oudfriese taal aanwezig was. 

 Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een gelemmatiseerde versie van het Oud 

Schoutenrecht. Dit is een digitale editie waarbij elk woord gekoppeld is aan het bijbehorende lemma. 

In een dergelijke gelemmatiseerde tekst kunnen verschillende vormen en varianten van een woord 

gemakkelijk verzameld worden voor onderzoek. Deze gelemmatiseerde tekst, door mij vervaardigd 

tijdens een stage aan de Fryske Akademy, is op het moment (nog) niet online beschikbaar. De 

diplomatische editie waar de lemmatisering op gebaseerd is, is wel online raadpleegbaar. Dit is de 

digitale editie van Johanneke Sytsema op de Taaldatabank van de Fryske Akademy (TDB: Codex 

Unia). Voor meer informatie, zie paragraaf 2.3 (‘methode en bronnen’). 

 De structuur van deze thesis is als volgt: Als tweede onderdeel van deze inleiding bespreek ik 

hierna nog de terminologie en afbakening van de betrokken talen en taalvarianten. De daaropvolgende 

                                                           
3 Bijvoorbeeld: ‘The late Ofr., or Post-Classical, period from c. 1400-1550 is especially marked by […] (3) a 

growing penetration of LG to the east, and of Du. to the west of the Lauwers respectively’ (Bremmer 2001: 602). 

Of, sprekend over de Westerlauwerse (Oudwestfriese) manuscripten van ca. 1450-1525 in vergelijking met 

oudere Oosterlauwerse manuscripten: ‘Not only did Middle Dutch and Low German spelling conventions 

influence Old West Frisian, the written language itself is marked by an increasing usage of loan words from 

these neighbouring languages’ (Bremmer 2011: 114). 
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hoofdtekst is ingedeeld in drie delen: achtergrond en methode, inventarisatie, en analyse. In het eerste 

deel, achtergrond en methode, bespreek ik de informatie die noodzakelijk is voor (het uitvoeren en) het 

begrijpen van het eigenlijke onderzoek. Hieronder valt eerdere literatuur over dit onderwerp, de 

overlevering en datering van het Oud Schoutenrecht en het handschrift (Codex Unia) dat deze tekst 

bevat, en een bespreking van de methodologie en bronnen. Dit tekstdeel kadert het daaropvolgende 

onderzoek in, en zorgt ervoor dat de lezer op de hoogte is van alle relevante complexiteiten en nuances 

met betrekking tot het onderzoek. In het tweede hoofddeel van mijn thesis inventariseer ik de 

potentiële Nederlandse invloeden in het Oud Schoutenrecht. Ik bespreek de gevonden vormen 

etymologisch, om zo te beredeneren of er daadwerkelijk sprake is van een Middelnederlandse 

oorsprong. Ik heb hier ook kort aandacht voor enkele frequente Middelnederlandse invloeden die niet 

aanwezig zijn in het Oud Schoutenrecht. In het laatste tekstdeel analyseer ik de gevonden 

Middelnederlandse invloeden om erachter te komen met wat voor soort taalinvloeden we te maken 

hebben. Lijken het eerder ingeburgerde leenwoorden of incidentele interferenties op schriftelijk vlak te 

zijn? Hoe consequent worden de Nederlandse vormen gebruikt en hoe zijn ze over de tekst verspreid? 

Zijn deze invloeden typerend voor meer of minder intensief taalcontact? 

 

1.2 Afbakening en terminologie 

Het Oudfries werd gesproken langs de Noordzeekust, van Holland tot voorbij de Wezermonding in 

Duitsland, en daarnaast in een stuk kustgebied ten zuiden van de huidige Deens-Duitse grens. Zie 

hiervoor ook kaart 1 (uit Bremmer 2011: 110). Het Hollandse Fries was in de late middeleeuwen al op 

zijn retour. Hiervan zijn dan ook geen tekstgetuigenissen overgeleverd. Het overige taalgebied is op te 

delen in het Oudwestfries, Oudoostfries en Oudnoordfries. Het Oudwestfries is de variant die werd 

gesproken in het gebied tussen de Lauwers en het Vlie, een gebied dat ongeveer overeenkomt met de 

tegenwoordige provincie Fryslân. Dit gebied wordt ook wel Westerlauwers Friesland genoemd. Het 

Oudoostfries werd ten oosten van de Lauwers gesproken, en kan weer worden onderverdeeld in het 

Oudeemsfries en het Oudwezerfries. Deze namen slaan op de riviermondingen waar deze dialecten 

rond gesproken werden, die van de Eems en de Wezer. Tenslotte is er nog het Oudnoordfries, 

gesproken in het westelijke kustgebied ten zuiden van de huidige Deens-Duitse grens. Deze groep 

Friese dialecten is hier terechtgekomen door twee migratiegolven vanuit het Friese kerngebied, een 

eerste golf in de 7e of 8e eeuw en een tweede tussen ca. 1000 en 1200. Van het Noordfries zijn geen 

middeleeuwse bronnen bekend (Bremmer 2011: xii, 6, 8-9, 109-110). 
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Kaart 1: verspreiding van het Fries rond het jaar 1300 (Bremmer 2011: 110). 

 

 Onze bronnen voor het Oudfries komen dus uit het taalgebied van het Oudwestfries en het 

Oudoostfries. Uit deze streken is Oudfries overgeleverd in losse woorden vanaf ca. 1100-1125 

(Langbroek 2015) en in substantiële teksten vanaf de late 13e eeuw (Bremmer 2011: 13). Vanaf de 14e 

eeuw begon een bloeiperiode van de Oudfriese schrijftaal, waarin het Fries steeds meer geschreven 

werd en zich met name ontwikkelde tot de taal van het geschreven recht. Een monopolie op de 

geschreven taal kreeg het Fries echter absoluut niet. Ook het Middelnederlands en het 

Middelnederduits werden gebruikt in niet-Latijnse teksten uit de Friese landen (Vries 1993: passim; 

Bremmer 2011: 6-8). Een groot deel van het Oudfriese tekstcorpus wordt gevormd door meer dan 

duizend oorkonden en ca. 15 à 20 handschriften (en een 15e-eeuwse incunabel) gevuld met vooral 

rechtsteksten (Vries 2001; Bremmer 2011: 6-8). Hierbij moet opgemerkt worden dat de Oudwestfriese 

handschriften over het algemeen jonger zijn (ca. 1450-1525) dan de Oudoostfriese (ca. 1300-1450) 

(Bremmer 2001: 604). Zoals al eerder vermeld drong de Middelnederlandse schrijftaal vanaf het eind 

van de 15e eeuw het gebruik van het geschreven Fries in Westerlauwers Friesland weer terug. In de 

periode na 1550 werd het Fries als schrijftaal bijna alleen nog maar incidenteel gebruikt door een 



 

5 
 

oudere generatie in privéteksten (Vries 1993: 181-182). Dit jaartal wordt dan ook vaak gebruikt als 

grens tussen het Oudfries en het Middelfries (Bremmer 2001: 602).4 

 Het Oud Schoutenrecht, de tekst die in deze thesis centraal staat, is een Westerlauwers Friese 

tekst, en is dus geschreven in het Oudwestfries. Daarom zal ik mij in deze thesis hoofdzakelijk 

toespitsen op Westerlauwers Friesland en de Oudwestfriese taal. Hier en daar kunnen parallellen 

worden getrokken met ontwikkelingen ten oosten van de Lauwers, maar dit gebeurt alleen om de 

(socio)linguïstische situatie in Westerlauwers Friesland te verhelderen. Kortom, Westerlauwers 

Friesland vormt het geografisch kader van deze thesis. 

 Tenslotte wil ik nog een methodologische opmerking maken over de afbakening van het 

Middelnederlands en het Middelnederduits. Deze benamingen wekken de indruk dat het hier gaat om 

twee duidelijk van elkaar te scheiden talen, terwijl er in werkelijkheid sprake was van één 

dialectcontinuüm dat liep van Vlaanderen tot het Oostzeegebied. Weliswaar zijn er bepaalde 

kenmerken te vinden die Middelnederduitse dialecten van Middelnederlandse dialecten onderscheiden, 

maar de grens tussen beide talen is allerminst duidelijk. Ook zagen tijdgenoten dit gehele 

dialectcontinuüm als één taal met hoogstens een aantal dialectale verschillen (Jonkman en Versloot 

2013: 47-50). Bij niet-Friese vormen in het Oudfries is het meestal onmogelijk om uit te maken of een 

invloed uit het Middelnederlands of het Middelnederduits stamt. In beide hoeken van het Friese gebied 

zien we bovendien een gelijksoortige beïnvloeding van het Fries door de buurtaal. Vaak laat men de 

exacte herkomst in het midden en noemt men het Nederlands en Nederduits in één adem (Bremmer 

2011: 60, 187; Munske 2001: 636; Versloot 2004: 282), of gaat men uit van Middelnederlandse 

invloed in Westerlauwers Friesland en Middelnederduitse invloed in Oosterlauwers Friesland, wellicht 

vanwege geografische nabijheid en/of politieke invloedssferen (Bremmer 2001: 602). Om deze 

redenen spreek ik in het komende stuk over Middelnederlandse invloeden (of: neerlandismen)5, 

waarbij ik de precieze geografische oorsprong in het midden laat. Ik ga er hierbij vanuit dat het 

Middelnederlands (d.w.z.:  de taal in het gebied van de Lage Landen) de meest voor de hand liggende 

bron van deze invloeden is, maar het is niet mijn bedoeling hiermee een hard standpunt in te nemen. 

  

                                                           
4 Voor een afwijkende periodisering, zie Versloot 2004. 
5 Ik gebruik de term neerlandisme als een wat korter, handzamer alternatief voor “(Middel)nederlandse invloed”. 

Ik ben me ervan bewust dat termen als neerlandisme/hollandisme/anglicisme enz. negatieve connotaties kunnen 

hebben. In deze thesis is het echter als een neutrale term bedoeld. Ik wil ermee geen waardeoordeel uiten over 

het gebruik van een Middelnederlandse invloed.  
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2. Achtergrond en methodologie 

2.1 Literatuur 

2.1.1 Literatuur: taalcontact in middeleeuws Friesland 

Over Middelnederlandse en Middelnederduitse invloed op het Oudfries is al het een en ander 

geschreven. In Oosterlauwers Friesland is het Fries geleidelijk als spreektaal vervangen door het 

Nederduits. Dit was een eeuwenlang proces dat rond 1400 moet zijn begonnen in de Groninger 

Ommelanden, en zich daarna oostwaarts heeft verspreid. Deze taalshift is onderzocht en besproken 

door Niebaum (2001) en Versloot (2001). Versloot heeft het verdwijnen van het Fries in deze streken 

in kaart gebracht aan de hand van de laatste tekstgetuigenissen en de laatste vermeldingen van het 

bestaan van deze taal in historische bronnen uit verschillende Oosterlauwerse gebieden. Op deze 

momenten was de bijna uitgestorven Friese taal een curiosum geworden in het betreffende gebied, en 

vond men het daarom de moeite waard om het bestaan van deze taal te noemen in deze historische 

bronnen. 

In Westerlauwers Friesland is het Fries blijven bestaan, maar ook hier hebben zich in 

beperktere mate taalshifts voorgedaan. De al eerder genoemde schrijftaalwissel in Westerlauwers 

Friesland is uitvoerig onderzocht aan de hand van geschreven bronnen van allerlei genres door Vries 

(1993). Volgens Vries heeft deze schrijftaalwissel zich tussen ca. 1498 en 1580 voltrokken en was een 

belangrijke aanleiding hiervoor de incorporatie van Westerlauwers Friesland eerst in het rijk van 

Albrecht, hertog van Saksen (vanaf 1498), en vervolgens het graafschap Holland. Hierbij werd het 

Nederlands als officiële schrijftaal ingesteld en won deze taal vervolgens geleidelijk aan terrein in 

verschillende domeinen van de schrijftaal (Vries 1993: 110-112, 180-189). Naast deze taalwissel in de 

schrijftaal heeft zich op bepaalde plaatsen in Westerlauwers Friesland ook een wissel van de 

spreektaal voorgedaan. In een aantal van de grotere Friese steden is in de loop van de 16e eeuw het 

Fries vervangen door het zogenaamde Stadsfries, een Nederlands dialect met een Fries substraat. Het 

ontstaan van deze taal met een wat misleidende naam (het is immers geen Fries maar een Nederlands 

dialect) is het onderwerp van Van Bree en Versloot (2008). Het Bildts, een ander dialect met een 

gemengd Nederlands-Fries karakter, is ontstaan in een gebied dat in de vroege 16e eeuw ingepolderd 

en gekoloniseerd werd door met name Zuid-Hollanders. Recentelijk is de oorsprong van deze taal 

onderzocht en besproken door Van Sluis, Hoekstra en Van de Velde (2016). 

Bovenstaande studies bespreken enkel het verdwijnen van het Fries in verschillende gebieden 

en domeinen onder druk van het Nederlands en Nederduits. In een aantal andere studies, voornamelijk 

van Rolf Bremmer, is daarnaast ook gekeken naar Nederlandse invloed op de Oudfriese taal zelf, met 

name op het gebied van leenwoorden. Zowel Bremmer (1997) als Blom (2007) hebben het grote aantal 

Nederduitse en/of Nederlandse invloeden in de Oudfriese Baseler Huwelijkstoespraken bestudeerd, 
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waarbij Bremmer de sterk door het Nederlands of Nederduits beïnvloede taal van deze tekst 

beschouwt als een getuigenis van de taalwissel die zich in grote delen van het Friese gebied afspeelde, 

terwijl Blom juist stelt dat deze taalvermenging enkel een kenmerk was van een literair-schriftelijk 

stijlregister van het Fries. Overigens kan hier nog genoemd worden dat Bremmer (1997: 376) de niet-

Friese invloeden zonder verdere argumenten als Nederduits beschouwt, terwijl Blom (2007: 11-14) na 

een nauwkeurige beschouwing concludeert dat er zowel Nederlandse als Nederduitse kenmerken 

aanwezig zijn die mogelijk typerend zijn voor het overgangsdialect tussen beide talen in wat nu Oost-

Nederland is, het centrum van de Devotio Moderna-beweging waar de auteur van de Baseler 

Huwelijkstoespraken connecties mee had. 

Dat Nederlandse of Nederduitse invloed voor ca. 1400 zeker niet ondenkbaar is, blijkt uit een 

ander artikel van Bremmer (2008). Hierin bespreekt hij de taal van de Oudfriese handschriften uit 

Riustringen, een gouw in het oosten van het Oudfriese taalgebied. Ondanks de ouderdom van deze 

Oudoostfriese handschriften (ca. 1300 en 1327) en het feit dat het Riustringer Oudfries in het verleden 

door Frisisten wel geroemd werd als ‘puur’, blijkt de taal van deze werken een aantal Nederduitse 

leenwoorden te bevatten. Deze leenwoorden beperken zich veelal tot bepaalde lexicale domeinen 

(titels en staatsbestuur: bijv. keiser ‘keizer’, hertoga ‘hertog’, riddere ‘ridder’, tins ‘belasting’; handel 

en waarde: cona ‘marter(vel)’, reth ‘wiel’, stiga ‘twintigtal’, sigun ‘zeven’, nigun ‘negen’; religie: 

Drochten ‘Heer’, Peder ‘Peter’, en volgens Bremmer (2008: 201) mogelijk ook êthma6 ‘adem’). Toch 

zijn hier ook al sporen van meer verregaande invloed te zien. Ten eerste behoren sommige lexicale 

ontleningen tot de basiswoordenschat, een type woordenschat dat minder gauw vervangen wordt door 

leenwoorden (Van Coetsem 1988: 38; Thomason en Kaufman 1988: 74). Denk hierbij aan sigun 

‘zeven’ en nigun ‘negen’, of kind ‘kind’ en felo ‘veel’. Ten tweede betoogt Bremmer (2008: 198-199) 

dat het betrekkelijk voornaamwoord the ‘die’, dat alleen in het Riustringer Oudfries voorkomt, een 

ontlening uit het Nederduits is. Hij sluit wat deze grammaticale ontlening betreft niet uit dat het hier 

gaat om een eigenheid van de taal van de tweede schrijver van het Eerste Riustringer Handschrift, 

maar desondanks wijzen deze ontleningen op de mogelijkheid van vrij verregaande Nederduitse of 

Nederlandse invloed vóór de 15e eeuw. Het is interessant om te zien of het Oud Schoutenrecht uit 

Codex Unia, dat immers uit dezelfde tijd stamt als de Riustringer handschriften, gelijksoortige invloed 

uit het Nederlands laat zien.  

Erg opvallend is de grote afwezigheid van het Middelnederlands in de belangrijkste 

monografie over lees- en schrijfcultuur in het Friesland van de late middeleeuwen, Hir is eskriven van 

Rolf Bremmer (2004). In dit werk geeft Bremmer een uitgebreid overzicht van het ontstaan van een 

schriftcultuur in middeleeuws Friesland tezamen met de groei van het kloosterwezen en kerkelijke 

                                                           
6 Bremmer noemt ook de mogelijkheid dat êthma een zeldzaam relictwoord is, maar geeft de voorkeur aan een 

interpretatie als Saksisch leenwoord (Oudsaksisch.: âthum, Middelnederduits: adem). Bij deze interpretatie heeft 

overigens wel de Friese fronting van /a:/ plaatsgevonden, en is bovendien gebruik gemaakt van een inheems 

Fries suffix -ma (Bremmer 2008: 193-194). 
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scholen. Hij bespreekt hierbij uitvoerig de positie van het Latijn en het Fries in deze lees- en 

schrijfcultuur, maar de rol van het Nederlands blijft hier zo goed als volledig buiten beschouwing. De 

enige keer dat Bremmer verwijst naar de aanwezigheid van het Middelnederlands in de middeleeuwse 

Friese lees- en schrijfcultuur is in een terloopse alinea over de taal van de Oudfriese tekst Fon Alra 

Fresena Fridome, die veel Middelnederlandse woordvormen bevat (Bremmer 2004: 133-134). Oebele 

Vries (1993: 24-26, 183) wijst er daarentegen in zijn monografie over de ondergang van de Oudfriese 

schrijftaal op dat er al vanaf 1370 Nederlandstalige stukken vervaardigd werden in Westerlauwers 

Friesland, tegelijk met de opkomst van het Oudfries als schrijftaal van oorkonden en brieven. Het 

Nederlands werd als oorkonde- en brieftaal vooral gebruikt voor ontvangers buiten Friesland, wat 

bovendien op zichzelf al aangeeft dat er veel contact met Nederlandstalige gebieden was. Dit wijst 

erop dat geleerde Friese schrijvers, doorgaans geestelijken (Bremmer 2004: passim), ook in de 14e 

eeuw waarschijnlijk al goed bekend waren met de Middelnederlandse schrijftaal.  

Het is tenslotte nog interessant om wat dieper in te gaan op het hierboven genoemde Fon Alra 

Fresena Fridome. Dit dichtwerk is overgeleverd in de (twee praktisch identieke) Oosterlauwerse 

Hunsingoër Handschriften van ca. 1350. Ondanks de Oosterlauwerse herkomst van deze handschriften 

is de taal van Fon Alra Fresena Fridome Oudwestfries, en moet de tekst dus zijn oorsprong hebben 

ten westen van de Lauwers. De tekst bevat een groot aantal niet-Friese woordvormen, vaak in 

rijmpositie. Rolf Bremmer geeft het volgende voorbeeld: 

 

 ‘Wepin scolde hi thereffter drega alle scone 

 And sine scelde moste hi melia tha keninglika crona. 

 ‘Een heraldisch wapen moest hij daarna dragen heel schoon, 

 Op zijn schild mocht hij schilderen de koninklijke kroon.’’  

(Bremmer 2004: 133) 

 

Het woord scone is geen Oudfries, maar Middelnederlands. Het Oudfriese woord zou scene of skene 

zijn. Om het gedicht te laten rijmen is hier echter gekozen voor een Middelnederlandse vorm: skene 

rijmt immers slecht op crona. Iets vergelijkbaars is gebeurd in het rijmpaar forstan ‘verstaan’ en gedan 

‘gedaan’, waarbij de laatste vorm geen Oudfries is, maar Middelnederlands. De Oudfriese vorm zou 

den of eden zijn. Beide rijmparen kwamen voor in Middelnederlandse rijmepiek. Bremmer 

concludeert dan ook dat de auteur van Fon Alra Fresena Fridome inspiratie heeft opgedaan in 

Middelnederlandse teksten van dit genre, en dat deze Middelnederlandse inspiratiebronnen en 

voorbeelden sporen nagelaten hebben in de taal van de tekst (Bremmer 2004: 133-134). Ook andere 
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teksten binnen dit genre (teksten over de legendarische geschiedenis van Friesland) bevatten een 

aanzienlijke hoeveelheid Nederlandse vormen, zoals Thet Freske Riim (Blom 2007: 17-21) en Karel 

en Redbad uit Codex Unia (TDB: Karel en Redbad).7 Het lijkt erop dat hier invloed vanuit het genre 

een rol heeft gespeeld. Nijdam en Knottnerus hebben onlangs betoogd dat Oudfriese teksten van dit 

genre deel uitmaakten van een bredere literaire cultuur in Europa (Nijdam en Knottnerus, in 

voorbereiding). Deze literaire invloed zou dus een belangrijke oorzaak kunnen zijn van de vele 

neerlandismen in deze teksten. 

 

2.1.2 Literatuur: taalcontact en typen van interferenties 

Taalkundig onderzoek naar taalcontact heeft laten zien dat de ene ontlening de andere niet is: intensief 

contact leidt tot andere soorten ontleningen dan oppervlakkig contact tussen twee talen. Een belangrijk 

werk op het gebied van taalcontact is Thomason en Kaufman 1988. Thomason en Kaufman (1988: 35-

109) wijzen op een belangrijk onderscheid tussen twee typen van interference (dat wil zeggen: het 

verschijnen van elementen uit de ene taal in een andere taal), namelijk borrowing en interference 

through shift. Van borrowing, oftewel ontlening, is sprake als sprekers van een bepaalde taal 

elementen uit een andere taal incorporeren in hun eigen taal. Interference through shift duidt juist op 

de situatie dat sprekers van een bepaalde taal (taal A) een andere taal (taal B) leren, en hierbij 

elementen uit hun eigen taal (A) overdragen op de nieuw verworven taal (B). Interference through 

shift ontstaat dus doordat de tweede taal (B) niet perfect geleerd wordt. Als er genoeg sprekers 

overstappen op deze tweede taal (B), kunnen interferenties uit de eerste taal (A) verspreid raken over 

de gehele tweede taal (B), en blijven ze niet enkel beperkt tot het ‘imperfecte’ taalgebruik van de 

groep sprekers bij wie de shift oorspronkelijk plaatsvond. 

 Borrowing (ontlening) en interference through shift verschillen sterk van elkaar in het type 

elementen dat overdragen wordt van de ene naar de andere taal. Bij ontlening zal het eerst en het 

gemakkelijkst het lexicon ontleend worden, en pas later meer structurele, grammaticale kenmerken 

zoals fonologie en (morfo)syntaxis. Bij interference through shift zijn het juist deze meer structurele 

kenmerken die het gemakkelijkst overgedragen worden op de ontvangende taal. Dit is logisch als men 

bedenkt dat deze tweedetaalverwervers zich waarschijnlijk het eerst richten op het lexicon bij het leren 

van een taal (met name in een niet-schoolse situatie) en dit lexicon dan ook beter zullen verwerven. 

Meer structurele kenmerken zoals het ‘accent’ (fonologie en fonetiek) en bepaalde syntactische 

constructies lopen een grotere kans om imperfect geleerd te worden, en het is dan ook op deze vlakken 

                                                           
7 Een selectie van Nederlands aandoende vormen uit Karel en Redbad is: slotena ‘gesloten’, edan ‘gedaan’, 

andera ´andere´, uns ´ons´. Oudfries zou zijn: sletena, (e)den, o(the)ra, us. In de laatste twee gevallen is in het 

Fries de /n/ voor fricatief weggevallen (Bremmer 2011: 25-27), in de eerste twee gevallen is er een verschil in 

stamklinker tussen beide talen (Bremmer 2011: 73, 83, 187, 193). 
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dat de oorspronkelijke taal het makkelijkst doorschemert in de verworven taal (Thomason en Kaufman 

1988: 35-109). 

 Dit onderscheid tussen ontlening en interference through shift is ook duidelijk terug te vinden 

in de taalcontactheorie van Van Coetsem (1988). Van Coetsem (1988: 1-46) maakt een onderscheid 

tussen source language agentivity en recipient language agentivity, afhankelijk van welke van de twee 

betrokken talen de actieve rol speelt bij de overdracht van een talig kenmerk. In het geval van 

recipient language activity is het de ontvangende taal die de actieve rol speelt: sprekers van deze taal 

lenen actief elementen uit een andere taal. Dit correspondeert dus met het begrip borrowing van 

Thomason en Kaufman. Bij source language agentivity zijn het juist sprekers van de brontaal die een 

actieve rol spelen door kenmerken van hun taalgebruik over te dragen op een andere taal. Bij het leren 

van een vreemde taal zullen zij die kenmerken uit hun eigen taal toepassen op de nieuwe taal die ze 

niet perfect beheersen in deze nieuwe taal. Dit vertoont grote overeenkomsten met het idee van 

interference through shift door Thomason en Kaufman.8 Van Coetsem wijst daarnaast net als 

Thomason en Kaufman op het feit dat bij recipient language agentivity andere taalkenmerken 

overgedragen worden dan bij source language agentivity. Van Coetsem linkt dit aan stabiliteit: 

elementen uit stabielere domeinen zoals grammatica (morfologie en syntax) en fonologie zullen niet 

snel vervangen worden door een spreker, terwijl instabiele domeinen (vocabulaire) makkelijker 

invloeden ondergaan van andere talen. Omdat sprekers stabiele domeinen behouden, zal een 

taalgebruiker bij recipient language activity vooral de instabiele woordenschat ontlenen, terwijl het 

zijn stabiele syntax, morfologie en fonologie behoudt. Bij source language agentivity behoudt een 

spreker ook de stabiele onderdelen van zijn taal als hij een andere taal leert spreken, maar dit heeft de 

tegenovergestelde uitwerking op de ontvangende taal, namelijk dat deze spreker de stabiele syntax, 

morfologie en fonologie van zijn moedertaal het snelst zal meenemen bij het spreken van deze tweede, 

ontvangende taal. Wat betreft de woordenschat moet nog een onderscheid gemaakt worden tussen de 

meest instabiele secundaire woordenschat, oftewel de niet-basiswoordenschat, en de wat stabielere 

primaire woordenschat, waartoe frequente basiswoordenschat en functiewoorden behoren. Bij 

ontlening oftewel recipient language agentivity zal het makkelijkst instabiele secundaire woordenschat 

uit specifieke semantische domeinen ontleend worden, waarbij het ook een rol speelt binnen welke 

semantische domeinen het taalcontact vooral plaatsvindt (bijvoorbeeld: ‘overheid’, ‘economie/handel’, 

‘religie’, enzovoorts). 

 In het laatmiddeleeuwse Friesland is ontlening, oftewel recipient language agentivity, 

verreweg het aannemelijkst. Er zijn geen aanwijzingen die erop wijzen dat een relatief grote groep 

Nederlandssprekenden overgestapt is op het Fries in deze periode. Vries (1993: 12-14) noemt 

                                                           
8 Een verschil is dat Van Coetsem zich vooral richt op de taal van (een) spreker(s) voor wie de ontvangende taal 

niet de moedertaal is (bijvoorbeeld: Van Coetsem 1988: 11), terwijl Thomason en Kaufman ook kijken naar de 

effecten die dergelijk taalgebruik heeft op de taalgemeenschap in zijn geheel (dus inclusief de sprekers voor wie 

deze ontvangende taal wel de moedertaal is) (bijvoorbeeld: Thomason en Kaufman 1988: 38-39). 
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bijvoorbeeld een paar anekdotische bewijzen voor de aanwezigheid van niet-Friezen in 

laatmiddeleeuws Westerlauwers Friesland, maar kan zich toch niet aan de indruk onttrekken dat ‘het 

aantal niet-Friese bewoners van Westerlauwers Friesland ten tijde van de Friese vrijheid9 gering was’ 

(Vries 1993: 13). Er zullen dan ook bij lange na niet genoeg Nederlandssprekenden het Fries hebben 

geleerd dat de Nederlandse interferenties in hun verworven Fries een stempel hebben gedrukt op de 

Friese taal als geheel. De verhoudingen tussen het Fries en het Nederlands waren eerder andersom: in 

de late middeleeuwen en daaropvolgende eeuwen is het Fries als schrijf- én spreektaal verdwenen in 

grote delen van het Friese taalgebied, voornamelijk ten oosten van de Lauwers. Dit impliceert zeer 

grootschalige Nederlandse taalverwerving door sprekers van het Fries. Samenvattend is er dus geen 

reden om aan te nemen dat grote groepen Nederlanders het Fries imperfect leerden, en dat dit 

(interference through shift, source language agentivity) Middelnederlandse vormen in het Oudfries 

verklaart. Deze neerlandismen moeten eerder gezien worden als ontleningen (borrowing, recipient 

language agentivity).  

Thomason en Kaufman (1988: 74-76) hebben een borrowing scale opgesteld waarbij steeds 

intensiever contact tussen twee talen leidt tot ontlening in steeds meer domeinen van de taal. 

Oppervlakkig contact tussen twee talen leidt enkel tot ontlening van inhoudswoorden, waarbij de 

basiswoordenschat wat resistenter is voor ontlening dan woorden die niet tot de basiswoordenschat 

behoren. Als het contact tussen talen minder oppervlakkig is, worden ook bepaalde functiewoorden 

ontleend, en in beperkte mate ook structurele kenmerken die makkelijk inpasbaar zijn in de bestaande 

grammaticale structuren van de taal. Naarmate het contact steeds intenser wordt, kunnen steeds meer 

grammaticale en structurele kenmerken ontleend worden. Ook vormt de mate van inpasbaarheid in de 

grammaticale structuur van de ontvangende taal steeds minder een obstakel: als het contact intenser is, 

kunnen ook die structurele en grammaticale kenmerken ontleend worden waarvoor niet al structuren 

bestaan in de ontlenende taal.10 De intensiteit van het taalcontact wordt gevormd door verschillende 

factoren, zoals een langere duur (en grotere omvang) van een situatie van meertaligheid in de 

taalgemeenschap van de ontlenende taal (want het zijn meertalige taalgebruikers die, als ‘brug’ tussen 

de talen, het ontlenen mogelijk maken) 11, een numeriek overwicht van de sprekers van de brontaal ten 

opzichte van de ontlenende taal, en ofwel een sociopolitieke dominantie van de sprekers van de 

brontaal, ofwel intiemer contact in sociaal opzicht (bijvoorbeeld gemengde huwelijken) (Thomason en 

Kaufman 1988: 72). 

                                                           
9 Deze term verwijst naar de afwezigheid van een sterk landsheerlijk gezag. De eeuwen die in deze thesis 

centraal staan (de 14e en 15e) maken deel uit van deze periode van ‘Friese vrijheid’. 1498, het jaar waarin 

Albrecht van Saksen de heerschappij over Friesland won, wordt gezien als het einde van de Friese vrijheid in 

Westerlauwers Friesland (Vries 1993: 6). 
10 Denk bijvoorbeeld aan een uitsluitend suffigerende taal die prefixen ontleent, of een oorspronkelijk niet-

ergatieve taal die ergatieve morfosyntaxis ontleent (Thomason en Kaufman 1988: 75-76). 

‘11 Thomason en Kaufman wijzen erop dat bij minder verregaand taalcontact enkel schriftelijke beheersing van 

de brontaal volstaat om ontlening mogelijk te maken (Thomason en Kaufman 1988: 66-67). 
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Deze borrowing scale kan gebruikt worden om de aard van de ontleningen in het Oud 

Schoutenrecht te onderzoeken. Als deze tekst enkel neerlandismen bevat in de secundaire 

woordenschat van specifieke lexicale domeinen, dan duidt dit op minder intens taalcontact dan 

wanneer we ontleningen van basiswoordenschat, functiewoorden of morfologie vinden. In andere 

woorden: op welk type taalcontact wijst de taal van het Oud Schoutenrecht? Is deze tekst, of de taal 

waarin het geschreven is, ontstaan in een situatie van nauw contact tussen de Friese en de Nederlandse 

taalgemeenschappen? Wat kan dit ons vertellen over de mate van Nederlands-Fries taalcontact in het 

Westerlauwers Friesland van de 14e eeuw? 

 

2.2 Bespreking en datering van het Oud Schoutenrecht en Codex Unia 

2.2.1 De overlevering van Codex Unia 

De versie van het Oud Schoutenrecht die in deze thesis centraal staat komt uit de zogenaamde Codex 

Unia. Dit middeleeuwse handschrift is verdwenen en enkel nog bekend via kopieën gemaakt door de 

17e-eeuwse geleerde en filoloog Franciscus Junius (1591-1677). Over de feitelijke 

ontstaansgeschiedenis van dit handschrift weten we weinig, op een vermelding in de tekst na dat ene 

Sydzo Unia het handschrift in 1475 heeft geschreven. Zo is het onbekend of Codex Unia een 

regelrechte kopie van een eerder handschrift was, of dat Sydzo Unia dit handschrift zelf heeft 

samengesteld uit verschillende bronnen. In ieder geval bevat het met name rechtsteksten die ook uit 

andere Oudfriese handschriften bekend zijn (Sytsema z.j.; Bremmer 2011: 15; TDB: Codex Unia: 

Index). 

 In de 17e eeuw was Codex Unia in handen van Simon Abbes Gabbema (1628-1688), die door 

de Staten van Friesland officieel was aangesteld als ‘landshistorieschrijver’ van Friesland (Nijdam, in 

voorbereiding). Gabbema had een grote collectie met boeken van waarde voor de Friese geschiedenis, 

waaronder Codex Unia. Franciscus Junius, een filoloog met interesse in oudere Germaanse talen, 

kwam dit handschrift op het spoor en leende het van Gabbema. Junius kopieerde grote delen van dit 

handschrift voor eigen gebruik. Het merendeel kwam terecht in een afschrift dat nu bekend staat als 

ms. Junius 49 (ook bekend als Apographa). Een kleiner deel collationeerde hij in zijn exemplaar van 

de Oudfriese druk Freeska Landriucht (dit is ms. Junius 109). Dit deed hij door de tekst van Codex 

Unia interlineair en in de marge te noteren bij de corresponderende tekstversies uit Freeska 

Landriucht, een incunabel die versies van veel van dezelfde teksten bevat als Codex Unia, waaronder 

een andere versie van het Oud Schoutenrecht. Deze glossen in ms. Junius 109 staan ook wel bekend 

als Collationes (Sytsema z.j.; Nijdam, in voorbereiding). 
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2.2.2 Inhoud en ontstaan van het Oud Schoutenrecht 

Het Oud Schoutenrecht is een van een paar tiental kleinere en grotere teksten die via Codex Unia zijn 

overgeleverd (TDB: Codex Unia: Index). Het is een verzameling wetten en rechtsuitspraken, 

bestaande uit 61 rechtsartikelen.12 Deze rechtsartikelen gaan over verschillende thema’s, zoals het 

correcte verloop van een rechtsprocedure of een godsoordeel, of de rol van het landsheerlijk gezag in 

Westerlauwers Friesland. Naar alle waarschijnlijkheid is het een jurisprudentieverzameling die in de 

loop der jaren gegroeid is. Daarom stelt Nikolaas Egbert Algra dat we de rechtsverzameling in het Oud 

Schoutenrecht niet kunnen vastpinnen op één ontstaansdatum, maar dat we rekening moeten houden 

met een ontstaansperiode van circa anderhalve eeuw, tussen 1086 en het midden van de 13e eeuw 

(Algra 1991). Hierbij zijn telkens nieuwe wetten aan de wetsverzameling toegevoegd, en zijn oude 

wetten aangepast of uitgebreid.  

 Algra komt tot deze datering van het Oud Schoutenrecht door de inhoud van de rechtsartikelen 

te vergelijken met wat we weten over de bestuurlijke organisatie en de vorm van landsheerlijk gezag 

in middeleeuws Westerlauwers Friesland. Aan de hand van de genoemde functionarissen en 

rechtsprocedures in de tekst deelt hij de rechtsartikelen in verschillende ontstaansperiodes in:  

- een periode van gezag door de Utrechtse bisschop (1086-1165) 

- twee perioden waarin de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht samen in 

Westerlauwers Friesland regeerden op basis van het zogenaamde Condominiumverdrag 

(1165-1196 en 1204-1212) 

- een korte periode met Willem I van Holland als inwonende graaf (1196-1203) 

- een periode van hegemonie van de graven van Holland (1212-1270) 

 We moeten overigens niet uit het oog verliezen dat deze ontstaansperiode van de inhoud 

tussen 1086 en het midden van de 13e eeuw niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als de periode waarin 

de tekst genoteerd is die aan de basis staat van de versie uit Codex Unia. Tussen het ontstaan van de 

inhoud en het noteren van de tekst rond 1300 (zie 2.2.3) zit een relatief lange periode waarin de inhoud 

al op de een of andere manier gecirculeerd moet hebben. In hoeverre dit een mondelinge of 

schriftelijke circulatie was, of een combinatie hiervan, is moeilijk te achterhalen.  

 

2.2.3 Datering van het Oud Schoutenrecht in Codex Unia 

Het Oud Schoutenrecht en de andere teksten in Codex Unia stammen uit een vroegere periode dan de 

periode waarin het handschrift zelf is ontstaan, de late 15e eeuw. Dit blijkt uit een taalkundige analyse 

                                                           
12 De artikelnummering die in deze thesis gebruikt is, is van de gelemmatiseerde XML-versie die ik gemaakt heb 

tijdens een stage aan de Fryske Akademy. Een tabel met de artikelindeling van de tekst is aan het eind van de 

thesis toegevoegd als bijlage. 
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door Arjen Versloot (2008: 70-75). De teksten die Sydzo Unia in 1475 kopieerde waren dus al veel 

langer schriftelijk in omloop. Codex Unia bevat verschillende ‘taallagen’: sommige teksten en 

tekstdelen zijn ouder dan andere. Door de taal van de verschillende teksten uit Codex Unia te 

vergelijken met de taal van een corpus van gedateerde Oudfriese oorkonden heeft Versloot bepaald 

welke teksten uit welke periode stammen. Hierbij werd het gebruik van een aantal oudere en jongere 

taalvormen in de oorkonden en teksten vergeleken. De verhouding oude vormen versus jonge vormen 

maakt het mogelijk om een tekst in een bepaalde periode te plaatsen. Door de vergelijking met 

gedateerde oorkonden leidt deze analyse dus niet alleen tot een relatieve datering van de teksten, maar 

ook tot een absolute datering. De gebruikte taalkundige criteria zijn: 

Tabel 1: taalkundige criteria voor de datering van de teksten uit Codex Unia, gebruikt door Versloot 

(2008: 70-75). 

 

Uit de analyse van Versloot blijkt dat het grootste deel van Codex Unia zijn talige karakter 

heeft gekregen in de 14e eeuw (of het eerste decennium van de 15e eeuw). Deze groep loopt wat de 

bovenstaande taalkundige criteria betreft ongeveer gelijk op met de oudste Oudfriese oorkonde uit 

1329. De overige delen van de tekst vertonen een duidelijk 15e-eeuwse taal. Versloot houdt rekening 

met de mogelijkheid dat ook deze teksten ouder zijn, maar het talige karakter wijst in elk geval op een 

opschriftstelling of grondige herwerking in de 15e eeuw.  

 oude vorm jonge vorm betekenis opmerkingen 

1 and(e) ende  ‘en’ ende is een Middelnederlandse ontlening 

2 hine him/hem ‘hem’: accusatief 

van het mannelijk 

persoonlijk 

voornaamwoord. 

him was oorspronkelijk alleen de 

datiefvorm, maar neemt in de loop van 

de Oudfriese periode ook de functie van 

de accusatief over ten koste van hine. 

3 thet/that dat ‘dat’ of ‘het’ zowel conjunctie als aanwijzend 

voornaamwoord en onzijdig lidwoord. 

4 him/hine hem/hene ‘hem’: accusatief 

en datief van het 

mannelijk 

persoonlijk 

voornaamwoord 

hene komt nauwelijks voor vanwege de 

ontwikkeling in punt 2: de 

accusatiefvorm wordt verdrongen door 

de datiefvorm him/hem 

5 -um -em/-im uitgang van de 

datief meervoud 

van naamwoorden 
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 Binnen de oudere tekstgroep van Codex Unia is nog een verder onderscheid in ouderdom te 

ontdekken, iets wat Versloot laat zien door weer andere taalkundige criteria in te zetten. Het Oud 

Schoutenrecht is volgens hem taalkundig gezien de meest archaïsche tekst in Codex Unia. De taal van 

dit handschrift is ouder dan de oudste oorkonde uit 1329. Versloot schat de ouderdom van deze tekst 

op ca. 1300. De archaïsche criteria die Versloot gebruikt om aan te tonen dat deze tekst ouder is dan 

andere 14e-eeuwse delen van Codex Unia zijn: 

1) Het relatief vaak voorkomen van de oudere vorm ande ‘en’ versus het gereduceerde and. 

2) Het consequent gebruik van de oudere vorm other ‘ander’ in plaats van het jongere o(e)r. 

3) Het voorkomen van werkwoordsvormen zonder syncope: <deled>, <kumith>, <havith>, 

versus bijvoorbeeld <deld>, <comt>, <hat>13. 

 

2.2.4 Ouderdom van het Oud Schoutenrecht en het kopieerproces: een conserverende 

overlevering 

Het onderzoek van Versloot maakt aannemelijk dat een taalkundig onderzoek naar het Oud 

Schoutenrecht in Codex Unia een taalkundig onderzoek is naar het Oudfries van rond 1300. Toch 

moet men op zijn hoede zijn: tussen het ontstaan van deze tekst rond 1300 en de afschriften van Junius 

zitten vele stappen die allemaal tot verbastering en vernieuwing van de taal kunnen hebben geleid. 

Elke kopiist heeft mogelijk iets van zijn eigen taal aan de tekst toegevoegd, of maakte fouten. 

Gelukkig blijkt de taal van het Oud Schoutenrecht zeer consequent 14e-eeuws te zijn. Elk artikel en 

elke passage heeft qua taal een 14e-eeuws karakter. Dit wijst er in elk geval op dat kopiisten na de 14e 

eeuw met een conserverende, letterlijke kopieerstijl te werk zijn gegaan. Eventuele fouten, 

verbasteringen en aanpassingen zijn dan ook hoogstens incidenteel te verwachten in de tekst. In de 

regel hebben kopiisten de 14e-eeuwse taal van de tekst uitzonderlijk goed bewaard. 

In alle artikelen en subartikelen komen taalcriteria voor die Versloot (2008: 70-75) bij zijn 

taalkundige datering van de tekst als archaïsch (14e-eeuws) heeft aangemerkt. Het zeer frequente 

voegwoord ande (‘en’) komt bijvoorbeeld uitsluitend voor met een <a> (and of ande), zoals blijkt uit 

een zoekopdracht in de gelemmatiseerde tekst. Dit woord, dat in de oudste Oudfriese oorkonde uit 

1329 ook nog uitsluitend met een <a> voorkomt, wordt in de late 14e en vroege 15e eeuw vervangen 

door de Middelnederlandse vorm ende. Volgens onderzoek van Versloot komt in Friestalige 

oorkonden tussen 1379 en 1405 nog in 42% van de gevallen een vorm met <a> voor, maar is dit tussen 

1405 en 1430 nog maar 4%. <and> of <ande> is in oorkonden na 1418 niet meer overgeleverd 

(Versloot 2008: 70-71). Een vergelijkbaar archaïsme in het Oud Schoutenrecht zijn de dentale 

                                                           
13 In de transcriptie van Sytsema van het Oud Schoutenrecht in zowel Apographa als Collationes vind ik geen 

enkele keer <havith>, mogelijk een slordigheidje van Versloot. Wel komt tweemaal <havit> voor, dat evengoed 

een vorm zonder syncope is (TDB: Manuscript Junius 49, Manuscript Junius 109). 
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fricatieven [θ] en [ð], in de spelling weergeven door <th>, die nog vrijwel algemeen gebruikt worden 

in de tekst, vooral in de frequente lidwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, conjuncties en 

bijwoorden.14 Deze dentale fricatieven waren nog consequent aanwezig in het klassieke Oudfries (tot 

ca. 1400), maar werden in het postklassieke Oudfries (of in de terminologie van Versloot (2004): 

Middelfries) gaandeweg vervangen door <t> en <d>, hoewel Versloot ook in de vroege 15e eeuw nog 

bewijzen voor het bestaan van dentale fricatieven in de uitspraak vindt in de Westerlauwerse 

oorkonden (Versloot 2004: 278). Als men een blik werpt op de laat-15e-eeuwse versies van het Oud 

Schoutenrecht in de incunabel Freeska Landriucht (Tresoar: Freeska Landriucht: 29-61) en het 

handschrift Jus Municipale Frisonum (Vries 2007: 300-365) wordt het verschil onmiddellijk duidelijk: 

hier vindt men <d>-spellingen in de bovengenoemde groep van functiewoorden waar de versie van 

Codex Unia vrijwel uitsluitend <th>-gebruikt. Het kleine aantal uitzonderingen in de versie van Codex 

Unia zijn ofwel enclitische vormen na een voorzetsel, zoals <etta>15 (et + thâ) of <an da>16 en 

<anda>17 (an + thâ), of vergelijkbare assimilaties (al + thêr = <alder>), ofwel een klein aantal 

incidentele uitzonderingen in voor de rest compleet archaïsche zinnen, zoals <dar> voor thêr (zie 

3.1.7):  

 

so ach thi grewa of hi dar is thenne asega ti bannane thet hi riucht dele (art. 40). 

 

Let in dit voorbeeld op het naast dar consequent voorkomen van <th>-spellingen in de lidwoorden en 

voegwoorden, op een manier die representatief is voor deze tekst in het algemeen. Samenvattend 

moeten we dus concluderen dat alle artikelen en subartikelen hun oorsprong hebben in de 14e eeuw.18 

Er zijn géén substantiële toevoegingen of herwerkingen na de 14e eeuw in de tekst te vinden. Hieruit 

kunnen we concluderen dat de focus van latere kopiisten lag op het conserveren van de tekst in zijn 

14e-eeuwse staat, en niet op het herwerken en vernieuwen ervan. Het onderzoek naar het Oud 

Schoutenrecht is dus een onderzoek naar de taal van de 14e eeuw. Uiteraard houd ik in dit onderzoek 

wel rekening met het eventuele voorkomen van incidentele kopieerfouten en mutaties uit latere 

perioden, waaronder mogelijk ook neerlandismen, maar typerend voor de tekst zijn deze eventuele 

veranderingen absoluut niet. 

                                                           
14 Dit geldt met name voor de anlaut. In minder beklemtoonde positie (inlaut, auslaut) zien we soms <d> of <t>, 

overigens in een context op zinsniveau met consequent gebruik van <th> in de anlaut. Voorbeelden zijn fardera, 

in thet thi fria Fresa ni thor fardera herefird fara (art. 2), of mit, in so ach he thet beta mit festa also hi se mith 

sinre hand forslagen hede. 
15 Bijvoorbeeld in art. 31b. 
16 Bijvoorbeeld in art. 44b. 
17 In art. 55. 
18 Twee ingevoegde passages die geen deel uit lijken te maken van het Oud Schoutenrecht zijn hierbij (en elders 

in dit onderzoek) niet meegerekend. Zie het artikeloverzicht in de bijlage. 
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2.2.5 Andere tekstgetuigenissen van het Oud Schoutenrecht 

Het Oud Schoutenrecht is nog in een aantal andere handschriften en een incunabel overgeleverd. Naar 

de versie in de incunabel Freeska Landriucht is al even verwezen: het is namelijk bij deze versie dat 

Junius een aantal rechtsartikelen uit Codex Unia noteerde die niet in Apographa te vinden zijn. 

Freeska Landriucht is het eerste gedrukte Friestalige boek en is vervaardigd rond 1485. Net als vrijwel 

alle Oudfriese handschriften bevat het voornamelijk rechtsteksten. Een andere versie van het Oud 

Schoutenrecht is te vinden in het zogenaamde Jus Municipale Frisonum, een handschrift dat 

omstreeks 1530 geschreven is, deels gekopieerd uit een ouder handschrift uit 1464. Een incomplete 

versie van het Oud Schoutenrecht is overgeleverd in Codex Roorda, gedateerd op de periode 1480-

1485 (Johnston 2001: 572, 575-577, 579; Bremmer 2011: 13-16). Naast deze Oudwestfriese versies 

bestaan er ook nog tekstgetuigenissen in andere talen. Een Middelnederlandse versie die bekend staat 

als Landrecht der Vriesne (in hs. Dousa) is in de late 16e eeuw gekopieerd op basis van een 

waarschijnlijk 14e-eeuwse Vorlage (Breuker 1996: 9-11, 76). Daarnaast is een deel van de artikelen uit 

het Oud Schoutenrecht overgeleverd in de Middelnederduitse tekstverzameling Rechten ende 

Wilkoeren, overgeleverd in meerdere handschriften (Meijering en Nijdam, in voorbereiding; Johnston 

2001: 579). Aan een editie van deze tekstversie van het Oud Schoutenrecht (en andere Ommelandse 

Middelnederduitse vertalingen van Oudfries recht) wordt op dit moment gewerkt door Meijering en 

Nijdam (in voorbereiding). De versie uit Codex Unia is qua taalgebruik het meest archaïsch van de 

Friestalige tekstgetuigenissen. De opschriftstellingen in Jus Municipale Frisonum, Codex Roorda en 

Freeska Landriucht laten een modernere, 15e-eeuwse taal zien (Versloot 2008: 6-7). 

 

2.3 Methode en bronnen 

2.3.1 Methode 

Voor deze thesis ben ik op zoek gegaan naar Middelnederlandse invloeden in het Oud Schoutenrecht 

uit Codex Unia. Daarvoor is gebruik gemaakt van de transcriptie en editie door Johanneke Sytsema. 

Deze editie is online te vinden op de Taaldatabank van de Fryske Akademy, en bevat zowel de tekst 

van ms. Junius 49 (Apographa) als ms. Junius 109 (Collationes) (TDB: Codex Unia). Dit is een 

diplomatische editie, maar bevat daarnaast ook correcties en commentaar. Daarnaast zijn bij elke 

pagina fotokopieën van het handschrift toegevoegd, zodat ook de oorspronkelijke tekst van Junius zelf 

kan worden geraadpleegd. 

In het kader van mijn stage voor de masteropleiding Historische Taal- en Letterkunde heb ik 

voor de Fryske Akademy het Oud Schoutenrecht uit deze transcriptie van Johanneke Sytsema 
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gelemmatiseerd.19 Dat wil zeggen: voor elk woord in de tekst is het bijpassende woordenboeklemma 

uit het Altfriesisches Handwörterbuch (Popkema en Hofmann 2008) toegevoegd in het XML-bestand 

dat ten grondslag ligt aan de online transcriptie op de Taaldatabank. Op die manier wordt de tekst 

doorzoekbaar op lemma en zijn alle varianten en verbuigings- en vervoegingsvormen van een woord 

gemakkelijk op te zoeken en naast elkaar te zetten. Deze gelemmatiseerde versie van het Oud 

Schoutenrecht heb ik in deze thesis gebruikt om makkelijker te kunnen zoeken in de tekst. Middels 

een zoekfunctie op het lemma skela ‘moeten/zullen’ kan men bijvoorbeeld makkelijk uitzoeken wat de 

verhouding is van de Oudfriese derde persoon enkelvoud scel of scil ten opzichte van de 

Middelnederlandse invloed sal. Alle voorkomende varianten kunnen makkelijk geteld en vergeleken 

worden in een dergelijke gelemmatiseerde tekst.  

 Met behulp van deze gelemmatiseerde tekst ben ik op zoek gegaan naar potentiële 

neerlandismen in het Oud Schoutenrecht. In een aantal andere werken (Blom 2007: 6-10, 18-20; 

Bremmer 2008; Bremmer 2011: 187-219) worden lijsten genoemd met Nederlandse en Nederduitse 

woordvormen die de auteurs in andere Oudfriese teksten hebben gevonden. Deze lijsten kunnen 

dienen als houvast bij het zoeken naar neerlandismen in het Oud Schoutenrecht. Ik beperk me echter 

niet tot enkel deze woordvormen, maar doorzoek ook zelf de tekst op vormen die etymologisch gezien 

eerder Nederlands aandoen dan Fries. Om te kunnen beredeneren of een vorm Nederlands van 

oorsprong is, en niet Fries, maak ik gebruik van kennis van de klankontwikkelingen die het Oudfries 

en het Middelnederlands van elkaar scheiden (Bremmer 2011: 21-51; Van Loon 2014). Daarnaast 

vergelijk ik de vormen in het Oud Schoutenrecht ook met de corresponderende Middelnederlandse 

woorden.  

In mijn inventarisatie bespreek ik zowel de vormen waarbij een Nederlandse herkomst 

aannemelijk is, als de vormen die eerder genoemd zijn als Nederlandse of Nederduitse invloed of die 

op het eerste gezicht neerlandismen lijken, maar waarvoor er in mijn ogen geen dwingende 

klankwettige of etymologische reden is om dit als een leenwoord te zien. Bij het inventariseren van 

deze potentiële neerlandismen zal ik etymologisch beredeneren waarom de betreffende vorm al dan 

niet gezien moet worden als een Middelnederlandse ontlening of interferentie. In sommige gevallen 

zal ik kort ingaan op de frequentie en verspreiding in de tekst, en de aanwezigheid van eventuele 

inheems Oudfriese tegenhangers. Dit komt vervolgens uitgebreider aan bod in paragraaf 4 (‘analyse’). 

Het zou overigens kunnen dat ik een aantal neerlandismen over het hoofd heb gezien, niet in 

de laatste plaats omdat het niet haalbaar is om van elk woord in de tekst de etymologie te achterhalen 

en te beredeneren of dit al dan niet Oudfries kan zijn. Toch denk ik dat ik een gedetailleerde en 

representatieve selectie van Nederlandse vormen uit het Oud Schoutenrecht heb kunnen halen met 

                                                           
19 Deze gelemmatiseerde tekst omvat het Apographa-deel van het Oud Schoutenrecht (op drie na alle artikelen). 

In de drie artikelen uit Collationes heb ik handmatig gezocht. 
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behulp waarvan ik iets kan zeggen over de mate en het type van Middelnederlandse invloed in de tekst 

en het sociolinguïstische karakter van deze invloed.  

Na de inventarisatie zal ik het gebruik van deze neerlandismen nader onder de loep nemen 

door te kijken naar hoe consequent deze Nederlandse vormen gebruikt worden, wat de 

corresponderende vormen in de andere tekstgetuigenissen zijn, om welk type van ontlening het gaat 

binnen de theorieën van Thomason en Kaufman (1988) en Van Coetsem (1988), en op welke manier 

de ontleningen over de tekst verdeeld zijn. Deze analyses hebben als doel om beter in kaart te kunnen 

brengen om wat voor ontleningen het gaat: zijn het consequent toegepaste ontleningen die ook in de 

andere tekstgetuigenissen te vinden zijn, of juist incidentele interferenties in het schrijfproces die eigen 

zijn aan de tekstversie uit Codex Unia en voorkomen naast vele Oudfriese tegenhangers. Op dit 

onderscheid tussen ontleningen en schriftelijke interferenties wil ik in de komende deelparagraaf 

dieper ingaan. 

 

2.3.2 Methodologische overwegingen: schriftelijke interferenties versus ontleningen 

Bij het onderzoeken van Nederlandse invloeden in Oudfriese handschriften moeten we rekening 

houden met een belangrijk onderscheid: ontleningen versus schriftelijke interferenties. De ideeën van 

Van Coetsem en Thomason en Kaufman zijn van toepassing op de levende, ook gesproken taal, terwijl 

wij in dit geval te maken hebben met een geschreven tekst. Het is onzeker in hoeverre de taal die we 

terugvinden in het Oud Schoutenrecht representatief is voor het bredere Oudfries, d.w.z.: het Fries 

zoals het gebruikt werd door op zijn minst een groep sprekers. De vraag is dan ook in hoeverre we bij 

Middelnederlandse vormen te maken hebben met daadwerkelijke ontleningen. Mogelijk weerspiegelt 

het Oud Schoutenrecht namelijk ten dele een schrijftaal waarbij gemakkelijk gebruik gemaakt werd 

van spellingsvormen of woorden uit buurtalen, zonder dat dit representatief was voor de 

daadwerkelijke Oudfriese taal. Zoals ik hierna zal bespreken zien we dit vaker in Oudfriese teksten. 

Dit onderscheid tussen ontleningen (die deel uitmaakten van het bredere Oudfries) en incidentele 

schriftelijke interferenties is niet altijd gemakkelijk te maken en blijft tot op een bepaalde hoogte 

onzeker, maar wel kunnen en moeten we rekening houden met dit verschil bij het bespreken van de 

Nederlandse invloeden die we in deze tekst terugvinden. 

 Het belang van dit onderscheid kan goed duidelijk gemaakt worden aan de hand van een 

voorbeeld, namelijk de al even genoemde artikelen van Bremmer (1997) en Blom (2007) over de 

zogenaamde Baseler Huwelijkstoespraken. Deze huwelijkstoespraken zijn drie teksten die weliswaar 

geschreven zijn in het Oudfries, maar opvallend veel Nederduitse of Nederlandse invloeden vertonen. 

Bremmer (1997) bespreekt zowel de taal van deze huwelijkstoespraken als die van het Nederduitse 

Leven van St. Hubertus, dat door dezelfde persoon (Bernard van Roordahuzum) in hetzelfde 
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manuscript was opgeschreven. Deze Nederduitse tekst vertoont op zijn beurt vele Friese invloeden op 

het gebied van woordkeuze en fonologie (of beter: letterkeuze). Bremmer concludeert dat de taal van 

Bernard van Roordahuzum typisch is voor een semilingual, iemand die meertalig is maar elk van deze 

talen imperfect spreekt. Volgens Bremmer is de taal van de auteur van deze teksten een getuigenis van 

het taalverlies dat zich afspeelde in delen van middeleeuws Friesland. Blom (2007) kijkt anders naar 

de taal van de Huwelijkstoespraken. Hij betoogt dat de uitheemse taalkenmerken in deze teksten 

typisch waren voor een geschreven literair register van het Oudfries, waarin vrijelijk gebruik gemaakt 

kon worden van woorden en spellingsvariëteiten uit naburige talen met een meer ontwikkelde literaire 

cultuur. Een gelijksoortige taalvermenging ziet hij in de Oudfriese tekst Thet Freske Riim. Deze 

taalvermenging was niet noodzakelijkerwijs representatief voor de gesproken taal. Blom bouwt met dit 

artikel voort op observaties van Campbell, die al in de jaren ’50 opmerkte dat zowel Thet Freske Riim 

als de Baseler Huwelijkstoespraken een opvallende taalvermenging bevatten. Bremmer en Blom 

verschillen dus sterk van mening wat betreft de representativiteit van deze teksten voor de Friese taal 

in zijn geheel. Blom wijst erop dat een dergelijke taalvermenging niets hoeft te zeggen over de staat 

van de eigenlijke Friese taal, maar ook enkel een kenmerk kan zijn van een bepaalde manier of stijl 

van schrijven. Met deze mogelijkheid moet ook rekening gehouden worden bij het Oud Schoutenrecht. 

Van een aantal teksten (Fon Alra Fresena Fridome, Thet Freske Riim en Karel en Redbad) is 

al vastgesteld dat genre-specifieke invloeden uit Middelnederlandse literatuur een belangrijke rol 

kunnen hebben gespeeld bij het voorkomen van een groot aantal Middelnederlandse vormen in deze 

teksten (zie 2.1.1). Ook dit wijst er op dat taalvermenging niet per se iets hoeft te zeggen over de 

daadwerkelijke Oudfriese taal zoals die gesproken werd in Friesland, maar eerder een kenmerk is van 

een Oudfriese schrijftaal die onder invloed staat van haar buurtalen met een hoger cultureel en literair 

prestige. 

 Een dergelijke schriftelijke invloed van het Middelnederlands is niet vreemd gezien de 

culturele en literaire invloed van deze taal in Friesland. Er zijn sterke aanwijzingen dat geletterde 

Friezen veel in aanraking kwamen met de Middelnederlandse schrijftaal. Versloot (2008: 21) stelt 

zelfs dat geletterde Friezen in eerste instantie het Latijn en het Nederlands leerden schrijven, en 

eventueel daarna pas het Fries. Ook benadrukt hij dat hoogopgeleide Friezen in de late middeleeuwen 

vaak (deels) buiten Friesland opgeleid waren. De afwezigheid van een centraal bestuur in Friesland 

zorgde ervoor dat er geen leidend schrijfcentrum kon ontstaan, terwijl ook de afwezigheid van een 

feodale adel de ontwikkeling van een literair klimaat in de weg zat. Veel tekstsoorten waren niet of 

nauwelijks beschikbaar in het Fries, bijvoorbeeld literaire teksten of religieuze werken zoals 

getijdenboeken en Bijbels. Friezen consumeerden deze teksten dan ook in het Nederlands en 

Nederduits (naast het Latijn) (Vries 1993: 61-66; Versloot 2008: 21). Het is daarom dat Vries stelt: 
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‘Het Friese taalgebied moet zich dan ook op het gebied van de cultuur tegenover de 

aangrenzende niet-Friese gebieden (Holland, Oost-Nederland, Noord-Duitsland) in de positie 

van ontvangende partij hebben bevonden.’ (Vries 1993: 65) 

 

Om opnieuw Vries te citeren: ‘Het is (…) duidelijk dat de geletterden onder de Westerlauwerse 

Friezen veelal Middelnederlandse werken onder ogen hebben gekregen’ (Vries 1993: 66). In Friesland 

werd bovendien ook veelvuldig in het Nederlands geschreven (Vries 1993: 24-26, 66-69, 183).  

De gemengde taal van de Baseler Huwelijkstoespraken, Thet Freske Riim, Fon Alra Fresena 

Fridome en Karel en Redbad toont ons dat deze literair-culturele invloed van het Middelnederlands en 

Middelnederduits zijn sporen naliet op de schrijftaal van Oudfriese teksten. Zoals uit deze thesis zal 

blijken is ook het Oud Schoutenrecht niet vrij van Middelnederlandse schriftelijke interferenties, zoals 

de vervanging van een Friese klinker door een Nederlandse (bijv. thêr gespeld als <thar> (Mnl. dâr 

<daer>), zie 3.1.7). We mogen dergelijke klankaanpassingen op schrift absoluut niet verwarren met 

fonologische ontleningen. Fonologische ontleningen vinden plaats in het domein van de gesproken 

taal en kunnen het klanksysteem beïnvloeden, terwijl een schriftelijke verwisseling van een Oudfriese 

met een Middelnederlandse spellingsvorm enkel plaatsvindt op het niveau van de orthografie. We 

zouden dus eerder moeten spreken van een leengrafeem. Dergelijke schriftelijke interferenties houden 

zich niet aan de restricties en hiërarchieën die een rol spelen bij ontlening in de theorieën van Van 

Coetsem en Thomason en Kaufman, omdat in schrijftaal overwegingen als stabiliteit en het 

onderscheid tussen structureel en lexicaal anders functioneren. Een klankaanpassing door taalcontact 

in een functiewoord is in de gesproken taal verregaand, omdat het ofwel een ingreep is in het 

structurele domein van de fonologie, ofwel een ontlening van lexicale fonologie (d.w.z.: de klanken 

van een individueel woord) binnen de grammaticale woordenschat. Op schrift is deze letteraanpassing 

enkel een oppervlaktefenomeen en dus niet ingrijpender dan elke andere orthografische interferentie in 

een tekst.  

 Een manier om schriftelijke interferenties van daadwerkelijke ontleningen te scheiden in 

Oudfriese teksten is niet voorhanden. Wel kunnen we proberen om op een aantal manieren rekening te 

houden met dit onderscheid. Bij gebrek aan een waterdichte methode is dit gebaseerd op een aantal 

aannames. Ten eerste ga ik ervanuit dat ontleningen in de Friese taal tot op zekere hoogte systematisch 

en consequent zijn. Natuurlijk is er variatie mogelijk per spreker en dialect, maar van een feitelijk 

leenwoord verwacht ik dat deze op zijn minst regelmatig en in verschillende bronnen gebruikt wordt. 

Mocht een Nederlandse vorm echter maar één of twee keer voorkomen naast honderd keer een min of 

meer gelijkende Oudfriese vorm, dan lijkt dit eerder een incidentele interferentie die geen vaste plaats 

heeft in het taalsysteem van de schrijver. In dit geval zou ik geneigd zijn een dergelijk neerlandisme 

toe te schrijven aan de grillen van spelling en schrijftaal, net zoals inheems Oudfriese woorden in de 
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tekst vaak op zeer veel verschillende manieren geschreven worden.20 Zowel de grote spellingsvariatie 

in het Oud Schoutenrecht als het feit dat andere Oudfriese teksten zoals de Baseler 

Huwelijkstoespraken en Fon Alra Fresena Fridome verregaande schriftelijke invloeden vanuit het 

Nederlands vertonen, wijzen er in mijn ogen op dat de spelling en schrijftaal redelijk openstonden 

voor afwijkende vormen, en dat incidenteel andere woorden en spellingsvarianten gebruikt konden 

worden. Als er incidenteel zulke spellingsvarianten gebruikt worden die geen bekende Oudfriese 

vormen weerspiegelen, maar die wel overeenkomsten vertonen met een Middelnederlandse vorm, 

wijst dit er sterk op dat deze woorden in hun spelling invloed vanuit het Middelnederlands vertonen. 

Antecedenten voor zulke Middelnederlandse schriftelijke invloeden zijn er genoeg, zoals ik hierboven 

al heb besproken. Mocht een Middelnederlandse vorm echter consequent, of in elk geval zeer 

regelmatig, voorkomen in de tekst, dan lijkt dit een systematisch deel uit te maken van de taal van de 

schrijver. Om alvast een voorbeeld te noemen: het woord voor ‘koning’ verschijnt consequent met 

Middelnederlandse klinker, <koning>, en niet als het Oudfriese <kening>. Dit duidt in mijn ogen op 

een daadwerkelijke Nederlandse ontlening in de Oudfriese taal, en niet simpelweg op een schriftelijke 

interferentie. 

 Het onderscheid tussen incidenteel en consequent gebruik kan ook doorgetrokken worden naar 

de andere tekstversies van het Oud Schoutenrecht. Als in de corresponderende passages in Jus 

Municipale Frisonum  ̧ Freeska Landriucht en Codex Roorda ook de Middelnederlandse vorm 

gebruikt wordt, lijkt deze vorm redelijk goed ingeburgerd te zijn of zich in elk geval niet beperkt te 

hebben tot de schrijfactie van één kopiist. Mochten de andere tekstgetuigenissen juist Oudfriese 

tegenhangers laten zien waar Codex Unia een Nederlands aandoende vorm heeft, dan hebben we een 

extra aanleiding om deze vorm te zien als een gevolg van het schrijfproces van een enkele kopiist dat 

de staat van de Friese taal in het algemeen niet weerspiegelt.  

 Een ander teken dat we mogelijk met een schriftelijke interferentie te maken hebben is een 

hybride spelling. Het eerder genoemde <thar> voor Oudfries thêr combineert bijvoorbeeld de 

Oudfriese <th> met de Middelnederlandse <a>. Waar in de spreektaal voornamelijk op woordniveau 

geleend wordt (lexicale ontleningen zijn immers het laagdrempeligst), zullen schriftelijke 

interferenties zich minstens even gemakkelijk op letterniveau voordoen. Een letter is immers zo 

omgewisseld. Een klankaanpassing als ontlening in de spreektaal ligt minder voor de hand, en 

dergelijke hybride vormen zijn in gesproken taal meestal onnodig omdat het woord in kwestie 

                                                           
20 Om maar een paar van de vele voorbeelden te noemen van woord- en spellingsvarianten die door elkaar in de 

hele tekst gebruikt worden: <riucht> versus <riocht>, wel- en niet-gepalataliseerde spellingen van /ɡ/ voor een 

voorklinker (dus respectievelijk <j> en <g>, zie 3.2.7), <wolle> versus <welle> (een subjunctief, zie Bremmer 

2011: 82), <scelta> versus <sculta>, <god> versus <goed> (overduidelijk een spellingsverschil, en geen 

dialectverschil, omdat beide spellingen dezelfde uitspraak, namelijk [ɡo:d], weegeven. Sommige Oudfriese 

teksten geven klinkerlengte niet aan in de spelling, terwijl andere (met name jongere) teksten dit wel doen door 

middel van een klinkerverdubbeling of een op de klinker volgende <e> (Boutkan 2001: 615-617)). 
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(bijvoorbeeld Mnl. dâr) vaak ook zonder problemen als geheel in het Oudfriese fonologische systeem 

past. 

Een laatste criterium om ontleningen in de Oudfriese taal van schriftelijke interferenties te 

scheiden is compatibiliteit met de theorieën van Van Coetsem en Thomason en Kaufman. Deze 

theorieën wijzen erop dat bij ontlening specifieke niet-basiswoordenschat als eerste ontleend wordt, 

daarna meer basale woordenschat, en pas bij intensiever taalcontact grammaticale en systematische 

onderdelen van de taal als functiewoorden en morfologie. Ik verwees al naar het feit dat deze 

hiërarchieën niet toepasbaar zijn op schriftelijke invloeden, omdat deze hiërarchieën gebaseerd zijn op 

factoren (stabiliteit of hoe structureel een onderdeel van de taal is) die niet op dezelfde manier 

functioneren in schrijftaal. Veel schriftelijke interferenties in het Oud Schoutenrecht komen voor bij 

functiewoorden die ongetwijfeld tot de hoogfrequente woorden van het Oudfries en het 

Middelnederlands behoren. Waar dit in de spreektaal redelijk stabiele, gesloten woordklassen zijn en 

de frequentie van de vorm er wellicht voor zorgt dat de Oudfriese vorm stevig verankerd is in het 

taalsysteem van de spreker, zou dezelfde frequentie er in de schrijftaal voor kunnen zorgen dat 

orthografische aspecten van de frequente Middelnederlandse vorm het gemakkelijkst in de Oudfriese 

tekst sluipen. Als een bepaalde Middelnederlandse vorm slecht inpasbaar is in de theorieën van Van 

Coetsem en Thomason & Kaufman, dan is dit een aanwijzing dat we te maken hebben met een puur 

schriftelijke interferentie. De compatibiliteit met ontleningshiërarchieën kan overigens enkel secundair 

gebruikt worden bij het analyseren van het soort ontleningen, omdat we anders risico lopen op 

cirkelredeneringen. Men zou zich bijvoorbeeld kunnen laten verleiden om enkele grammaticale 

taalinvloeden te zien als schriftelijke interferenties omdat dergelijke ontleningen minder gebruikelijk 

zijn, om vervolgens te concluderen dat het taalcontact oppervlakkig was. Dit is natuurlijk niet de 

bedoeling. Daarom zal de compatibiliteit met deze ontleningshiërarchieën in deze thesis enkel gebruikt 

worden als corroboratie van de andere analyses.   

 De hierboven genoemde vuistregels zijn onafhankelijk van elkaar niet waterdicht genoeg om 

conclusies mee te trekken, maar gezamenlijk winnen ze aan kracht. In deze thesis zal duidelijk worden 

dat deze aspecten doorgaans in dezelfde richting wijzen. Als een neerlandisme maar incidenteel 

voorkomt binnen de tekst, ook in de corresponderende passages van andere tekstgetuigenissen niet 

voorkomt, daarnaast in de spelling zowel Friese als Nederlandse kenmerken vertoont, en bovendien 

niet lijkt te stroken met algemene hiërarchieën van ontlening in vergelijking met de andere invloeden 

in de tekst, dan is de conclusie dat we met een schriftelijke interferentie te maken hebben al veel 

reëler.  
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2.3.3 Bronnen 

Voordat ik begin aan de inventarisatie van potentiële neerlandismen in het Oud Schoutenrecht wil ik 

kort noemen welke bronnen en edities zijn gebruikt bij het onderzoeken van deze tekst. Naast 

Sytsema’s transcriptie van Codex Unia (TDB: Codex Unia) en de hierop gebaseerde gelemmatiseerde 

tekst van het Oud Schoutenrecht heb ik gebruik gemaakt van de editie en vertaling van Sydney 

Fairbanks (1939), gebaseerd op een eerdere synthetische editie van Steller (Fairbanks 1939: 9-10). 

Deze editie heb ik met name voor de vertalingen gebruikt. Naar passages uit het Oud Schoutenrecht in 

Codex Unia verwijs ik overigens doorgaans met de artikelnummers. Zie hiervoor de bijlage aan het 

eind van deze thesis. In sommige gevallen, voornamelijk als andere teksten uit Codex Unia bij het 

onderzoek betrokken worden of wanneer ik verwijs naar fotokopieën in de digitale editie van dit 

handschrift, verwijs ik naar de tekst met foliumnummers. Deze kunnen gemakkelijk gevonden worden 

in de online editie van Sytsema. 

Voor enkele delen van deze thesis heb ik gebruik gemaakt van edities, fotokopieën en 

vertalingen van andere tekstgetuigenissen van de tekst. Voor de versie uit Jus Municipale Frisonum 

heb ik gebruik gemaakt van Vries 2007 (300-365), met daarin ook een vertaling naar het Nederlands 

en het Fries. Fotokopieën van een exemplaar van Freeska Landriucht zijn digitaal beschikbaar op de 

website van het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar (Tresoar: Freeska Landriucht). 

Codex Roorda is eveneens in facsimileformaat beschikbaar op de website van Tresoar (Tresoar: Codex 

Roorda). De 19e-eeuwse editie van Codex Roorda door De Haan Hettema (1834-1835) is overigens 

incompleet en bevat de tekst van het Oud Schoutenrecht niet. Als ondersteuning bij het lezen van de 

facsimile heb ik gebruik kunnen maken van een helaas ongepubliceerde transcriptie door Bram 

Jagersma uit 2003.21 Het Middelnederlandse Landrecht der Vriesne is met vertaling en uitvoerig 

commentaar verschenen in een diplomatische editie door Breuker (1996). Voor de Middelnederduitse 

vertaling van het Oud Schoutenrecht is de nog te verschijnen editie door Meijering en Nijdam (in 

voorbereiding) geraadpleegd.  

Tenslotte zijn ook nog een aantal woordboeken geraadpleegd. Voor het Oudfries heb ik 

gebruik gemaakt van het Altfriesisches Handwörterbuch (Popkema en Hofmann 2008), met 

aanvullende morfologische informatie beschikbaar op de Taaldatabank (TDB: Lemmalist). Gebruikte 

etymologische woordenboeken zijn Boutkan en Siebinga 2005 voor het Fries, Kroonen 2013 voor het 

Protogermaans, en Philippa e.a. 2003-2009 voor het Nederlands (de laatste via 

www.etymologiebank.nl). Voor Oud- en Middelnederlandse vormen zijn het Oudnederlands 

Woordenboek (ONW), Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) en Middelnederlandsch 

                                                           
21 Deze transcriptie is mij door de Fryske Akademy ter beschikking gesteld tijdens mijn stage. 

http://www.etymologiebank.nl/
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Woordenboek (MNW) geraadpleegd, beschikbaar op de online Geïntegreerde Taalbank van het 

Instituut voor Nederlandse Lexicologie22 (http://gtb.inl.nl/).  

  

                                                           
22 Inmiddels omgedoopt tot het Instituut voor de Nederlandse Taal. 

http://gtb.inl.nl/
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3. Inventarisatie en bespreking van (potentiële) Middelnederlandse invloeden  

In deze paragraaf volgt een inventarisatie van alle Middelnederlandse vormen die ik gevonden heb in 

het Oud Schoutenrecht uit Codex Unia. Deze vormen bespreek ik etymologisch, en daarnaast heb ik 

ook aandacht voor de verspreiding van de vormen in de tekst en het voorkomen van Oudfriese 

tegenhangers. Tevens volgen er een aantal woordvormen die door eerdere onderzoekers wel als 

Middelnederlandse of Middelnederduitse invloeden werden gezien, of die dat op het eerste gezicht 

lijken te zijn, maar waarvoor ik geen dwingend bewijs zie om het als niet-Friese vormen te 

beschouwen. Tenslotte sta ik nog stil bij een aantal neerlandismen die vaak voorkomen in Oudfriese 

teksten, maar afwezig zijn in het Oud Schoutenrecht van Codex Unia. 

 

3.1 Middelnederlandse invloeden in het Oud Schoutenrecht 

3.1.1 Kind ‘kind’ 

Het woord kind ‘kind’, dat eenmaal voorkomt in het Oud Schoutenrecht (art. 36), is geen 

oorspronkelijk Oudfries. Rolf Bremmer (2008: 195) stelt dat kind een Hoogduits leenwoord is dat via 

het Middelnederlands en/of Middelnederduits in het Fries terecht is gekomen. Dat het woord kind geen 

Oudfriese etymologie heeft, is te zien aan het feit dat het woord geen palatalisatie van de /k/ voor een 

voorvocaal heeft ondergaan, een proces dat volgens Bremmer in de anlaut al in de late 7e eeuw 

voltooid moet zijn geweest. In het Oud Schoutenrecht wordt deze gepalataliseerde /k/ voor een 

voorvocaal weliswaar meestal wel met een <k> geschreven (zie 3.2.7), maar uit het feit dat het woord 

kind ook elders in het Oud- en later Fries een /k/ behoudt blijkt dat dit woord geen palatalisering heeft 

doorgemaakt.23 Als men daarnaast de etymologie van het Etymologisch Woordenboek van het 

Nederlands zou volgen, waarbij het woord afstamt van het Protogermaanse *kinþa- (Etymologiebank: 

‘kind’), dan zouden we bij een oorspronkelijk Fries woord bovendien ook een verlies van de nasaal 

voor de dentale fricatief verwachten (Bremmer 2011: 25-27). In het woord kind zijn dus twee sterke 

aanwijzingen voor een niet-Friese herkomst te vinden. 

 Als tegenhanger van dit leenwoord zijn meerdere Oudfriese vormen aan te wijzen in het Oud 

Schoutenrecht. Het oorspronkelijk Friese woord bern wordt eenmaal gebruikt in de tekst (art. 55), 

maar frequenter is het woord berde. De betekenis van dit laatste woord is volgens het Altfriesisches 

Handwörterbuch ‘1) Geburt; 2) das Kind im Mutterleib, Leibesfrucht, Foetus’ (TDB: Lemmalist: 

‘berde’). Het gaat hier in dit geval dus specifiek om het ongeboren kind, bijvoorbeeld: thet hiu ene 

                                                           
23 In het Altfriesisches Handwörterbuch worden alleen de varianten kind en kin genoemd, van *tzind is geen 

sprake (TDB: Lemmalist: ‘kind’). In het moderne Fries komt kyn voor in de samenstelling huorrekyn 

‘hoerenkind’, naast het gebruikelijke bern (Etymologiebank: ‘kind’). Ook in het hedendaagse Fries is dus sprake 

van een ongepalataliseerde vorm, en niet van *tsjyn of *tsyn. 
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berde an hire habbe ‘dat ze een kind in zich heeft’ (art. 36). Echter, een paar van de voorkomsten in 

artikel 36 lijken eerder te slaan op een pasgeboren kind. Bijvoorbeeld:  

 

Nu scen ta fif that god niathan unthiu berde birekenath is, thet thiu berde libbande an tha 

wrald kome. (art. 36) 

‘Dan zullen de vijf het goed benutten totdat de geboorte aangetoond is, dat de pasgeborene 

levend ter wereld kwam.’ 

Vertaling Fairbanks: ‘And these five shall have the usufruct of the property until it is shown 

that the child came living into the world.’ (1939: 99) 

 

Kortom, berde slaat in deze tekst op een ongeboren of pasgeboren kind, en in deze betekenis komt het 

tussen de vier en de acht keer voor (in vier gevallen is het ook mogelijk het woord als ‘geboorte’ te 

interpreteren).24 Kind lijkt in de tekst vooral een alternatief voor berde in deze betekenis van ‘de 

pasgeborene’ te zijn: 

 

jef that wif queth ther fan thes noma [lees: erfnoma]25 halem warade thet thet kind naut 

libbande an tha wrald ni kome 

‘als de vrouw zegt die namens de erfgenaam toezicht hield dat het kind niet levend ter wereld 

kwam’ 

Vertaling Fairbanks: ‘If [...] the woman who kept watch on behalf of the heir says that the 

child came stillborn into the world’ (1939: 99) 

 

Als men kijkt naar deze betekenis lijkt het woord kind dus eerder in het lexicale vaarwater te zitten van 

berde dan van bern. Bern, in artikel 55, slaat namelijk op een ouder kind dat al kan praten.26 Deze 

observatie moet echter genuanceerd worden als men ook kijkt naar de rest van Apographa, het 

afschrift van Junius waar het grootste deel van Codex Unia in is overgeschreven. In Apographa komt 

het woord kind 49 keer voor, en daarbij beperkt het zich niet tot de betekenis van pas- of ongeboren 

                                                           
24 Alle acht keer in art. 36, waarvan in vier gevallen de interpretatie ‘geboorte’ ook goed mogelijk is, 

bijvoorbeeld: Jef hia umbe tha berde sennat: ‘Als ze strijden over de geboorte’. Fairbanks: ‘if there is a dispute 

about the birth’ (1939: 99). Daarnaast komt berde nog eenmaal voor in art. 1, waar het enkel als ‘geboorte’ 

vertaald kan worden. 
25 Een correctie van Sytsema in haar digitale editie (TDB: Manuscript Junius 49). 
26 jef tha bern quet that hit that sin seld have (art. 55): ‘als het kind zegt dat het het zijne verkocht heeft’. 
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kind, maar slaat het ook op ‘kind’ in het algemeen.27 Samenvattend kunnen we dus stellen dat zowel 

berde als bern lexicaal functioneren als een inheems Friese tegenhanger van kind. Dit is van belang 

wanneer de verhouding van Oudfriese en Middelnederlandse vormen besproken zal worden (in 

paragraaf 4.1). 

 

3.1.2 Koning ‘koning’ 

In het Oud Schoutenrecht komt dit woord consequent voor als koning, in plaats van het oorspronkelijk 

Oudfriese kening. Dat kening Oudfries is, is te zien aan het feit dat de oorspronkelijke /u/ (in een 

eerder *kuning) door i-umlaut gepalataliseerd is en vervolgens ontrond tot een /e/ (Bremmer 2011: 32-

33). Ook andere achterklinkers hebben dit proces ondergaan, waarbij de uitkomst (eventueel na 

ontronding) altijd /e/ of /e:/ is. Ditzelfde proces heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan in woorden als 

hêra ‘horen’ en nêd ‘nood’, ontstaan uit de Protogermaanse vormen *hauzjan- en *naudi- 

(Etymologiebank: ‘horen1’,‘nood’; Bremmer 2011: 24, 32-33). Het gebrek aan i-umlaut en ontronding 

in de vorm koning wijst erop dat we hier te maken hebben met een leenwoord. Het Middelnederlands 

ligt voor de hand als bron van dit leenwoord, aangezien de Middelnederlandse vorm (coni(n)c, 

coni(n)g(h)) wel een /o:/ als vocaal heeft (of mogelijk /ø:/: gepalataliseerd maar niet ontrond (Van 

Loon 2014: 208-210)) (Etymologiebank: ‘koning’; VMNW: ‘coninc’). 

 Dat koning in deze vorm zonder i-umlaut en ontronding voorkomt in het Oud Schoutenrecht is 

ongebruikelijk. Immers, andere woorden vertonen wel consequent deze ontwikkeling. Een selectie van 

lemma’s waar men i-umlaut (en wanneer dit leidt tot geronde klinkers ook ontronding) zou 

verwachten is opgezocht in de tekst. De meeste van deze lemma’s komen consequent met i-umlaut en 

eventuele ontronding voor: hêra ‘horen’ 4x, nêd ‘nood’ 7x28, epen ‘open’ 1x, hêde ‘huid’ 2x, rêk 

‘rook’ 1x, kere ‘keuze’ 1x (vgl. Mnl. ‘kore’ (Etymologiebank: ‘keur’)). Uitzonderingen zijn de twee 

verwante woorden sende ‘zonde’ en sendich ‘zondig’, die beide eenmaal verschijnen als sunda 

(meervoud) en sundich zonder i-umlaut. Deze ontlening zal onder het volgende kopje behandeld 

worden.  

 Dat voor de betekenis ‘koning’ een leenwoord is gebruikt hoeft niet te verwonderen: dit is een 

statuswoord dat verbonden is met de bestuurlijke hiërarchie waarin de Friezen zich bevonden, en 

waarin Nederlandssprekende leenheren een belangrijke rol speelden als schakel tussen de Friezen en 

de ‘koning’ (Fairbanks 1939: 27) van het Heilige Romeinse Rijk. Het woord koning is dus 

waarschijnlijk via het landsheerlijk bestuur in het Fries terecht gekomen. Het feit dat het landsheerlijk 

gezag in deze periode (de 14e eeuw) er niet of nauwelijks in slaagde reële macht uit te oefenen in 

                                                           
27 Kind is te vinden op ff. 28r, 31r (3x), 32v (10x), 33r (3x), 35r, 41r, 43v (2x), 50r, 50v (2x), 51v, 53v, 54r, 67v 

(2x), 69r, 69v (4x), 70r (5x), 71r, 72v, 73r (7x) en 73v. 
28 Waarvan 1x als onderdeel van het lemma nêdrâf ‘gewelddadige beroving’ (TDB: Lemmalist: ‘nêdrâf’). 
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Friesland (Vries 1986: 28-36) hoeft dit niet tegen te spreken: dan nog verwees het woord koning voor 

Friezen naar een niet-Fries waar men voornamelijk via Nederlandssprekende leenheren mee in contact 

kwam. Het Oud Schoutenrecht is daarnaast ook nog eens een rechtstekst die op verschillende plaatsen 

de relatie tussen de landsheer en de Friezen vastlegt. De tekst zelf behoort dus tot het domein van het 

landsheerlijke bestuur in Friesland en is derhalve een van de eerste plekken waar men een dergelijke 

ontlening zou verwachten.  

 

3.1.3 Sunda ‘zonden’ / sundich ‘zondig’ 

Net als koning is de vorm sunde of sonde een Middelnederlandse ontlening waarbij i-umlaut met 

daaropvolgende ontronding ontbreekt (Blom 2007: 7, 19). De Oudfriese vorm is sende, en gaat terug 

op een Protogermaans *sundiô met duidelijke umlautsfactor (Boutkan en Siebinga 2005: 335). In het 

Oud Schoutenrecht komt dit woord eenmaal voor als sunda, een meervoudsvorm, in artikel 27. Eerder 

in dezelfde zin vinden we de vorm sundich ‘zondig’ in plaats van het verwachte sendich. Het 

Middelnederlandse woord dat correspondeerde met het Oudfriese sende was sunde of sonde 

(Etymologiebank: ‘zonde’), en is dus een zeer waarschijnlijke bron van deze ontlening.  

 Net als het woord koning waren de woorden sunde en sundich woorden die een zekere status 

hadden en die tot een kader behoorden dat de Friese grenzen overschreed. Het zijn immers woorden 

die een grote rol spelen in de Christelijke religie, en ze zullen dan ook via de kerkelijke hiërarchie in 

Friesland terecht zijn gekomen. Westerlauwers Friesland behoorde tot de diocese van Utrecht 

(Bremmer 2011: 109-110) en het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat de taal van die contreien een 

invloed heeft uitgeoefend op het religieuze jargon in Friesland.  

 

3.1.4 Van ‘van’ 

In het Oudfries is er bij de klanken [f] en [v] sprake van allofonie: [f] is te vinden in de anlaut, de 

auslaut, en naast stemloze medeklinkers, [v] komt voor in de inlaut tussen klinkers of naast 

stemhebbende medeklinkers. In de loop van de 13e eeuw wordt deze [v] daarnaast steeds meer 

uitgesproken als een halfvocaal [w], of verdwijnt soms zelfs (bijvoorbeeld: stera naast sterva 

‘sterven’) (Bremmer 2011: 49). In het Nederlands hebben de labiodentale fricatieven een andere 

ontwikkeling doorgemaakt: hier is de Germaanse initiële [f] in de loop van de 10e en 11e eeuw 

stemhebbend geworden: [v] (Van Loon 2014: 193-194). 
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 Om deze reden duidt de vorm van, in plaats van het Oudfriese fan of fon, op 

Middelnederlandse invloed. In het Oud Schoutenrecht is van eenmaal te vinden, naast zes keer fan.29 

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat we hier te maken hebben met een leenwoord: van past immers 

helemaal niet in het fonologische systeem van het Oudfries, waarbij [v] een allofoon van /f/ is die niet 

in initiële positie voorkomt, en daarnaast ook in andere posities niet stabiel is en gemakkelijk 

verandert of verdwijnt. Kortom, het is lastig voor te stellen dat het Oudfries een woord zou lenen 

waarbij het enige verschil met de Oudfriese variant is dat het een klank bevat die niet goed in te passen 

valt in het Oudfriese fonologische systeem.  

 Eerder moeten we hierbij denken aan een schriftelijke interferentie, waarschijnlijk te verklaren 

doordat Friese schrijvers vertrouwd waren met het Middelnederlands en een enkele keer een 

Middelnederlandse spellingsvorm toepasten in hun Oudfries. Zowel Bremmer (2011: 49-50) als 

Boutkan (2001: 614) stellen dat het voorkomen van <v> (evenals <z> i.p.v. <s>) wijst op 

orthografische invloed van het Middelnederlands of Middelnederduits. Het lijkt er dus op dat een 

schrijver of kopiist hier een Middelnederlandse spellingsvorm heeft gebruikt, een eenmalige 

gebeurtenis die elders in de tekst niet voorkomt.30 Voor de rest komt een <v> buiten de verwachte 

posities niet voor in de tekst, ook niet in andere woorden.  

 

3.1.5 Groet ‘groot’ 

Naast het Oudfriese <grat> grât, dat tweemaal in het Oud Schoutenrecht voorkomt, vinden we drie 

keer de Middelnederlandse vorm groet.31 De Protogermaanse */au/ is in het Oudfries 

gemonoftongeerd tot /a:/, terwijl in het Nederlands hier een /o:/ uit is ontstaan. Vandaar dat het 

Protogermaanse *grauta- in het Oudfries grât heeft opgeleverd, en in het Middelnederlands grôt 

(Etymologiebank: ‘groot2’; Bremmer 2011: 27; Van Loon 2014: 118-121). 

 Opvallend is dat het woord alle vijf keer in min of meer dezelfde context voorkomt, namelijk 

in de combinatie so grat/groet goed: ‘zo groot goed’, oftewel: ‘een dergelijke waarde aan bezit’.32 

Mogelijk is er sprake van schriftelijke beïnvloeding door het woord goed in deze uitdrukking, waarbij 

een schrijver die ook vaardig was in het schrijven van Middelnederlands makkelijk de klinker van grât 

aanpaste aan de Middelnederlandse vorm. Een andere hypothese, dat we daadwerkelijk met een 

                                                           
29 Van is te vinden in art. 11, fan in art. 34c (2x), 36 (2x), 42 en 52. 
30 Elders in Apographa komt <van> overigens wel vaker voor (zie 4.1).  
31 grât: art. 30a, 48c; groet: art. 30a (2x), 30b. 
32 In één van de zinnen van 30a waarin grat voorkomt wordt goed niet genoemd. Het wordt echter wel 

geïmpliceerd. Er is sprake van een elliptische constructie, waarbij het in de vorige zin genoemde goed 

weggelaten wordt: …thet thet sawen sinra bura wita schen (…) hwoder hi an sinre were so groet goed hede thes 

deis ther ma hine metha stride bigretta. Sedgiath hia him so grat so [hi] mith stride bigret was… ‘…dat zeven 

van zijn dorpsgenoten dat getuigen moeten (…) of hij in zijn bezit zo groot goed had [lees: een dergelijke waarde 

bezat] op de dag dat men hem tot de strijd uitdaagde. Zeggen ze hem zo groot [lees: zeggen ze dat hij zoveel 

waarde bezat], toen hij met strijd uitgedaagd werd…’ (Vertaling gebaseerd op Vries 2007: 324-325). 
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leenwoord te maken hebben, is uiteraard ook mogelijk, maar minder waarschijnlijk. Ten eerste is grât 

een basiswoord, dat minder snel ontleend wordt dan specifieke secundaire woordenschat. Daarnaast 

vinden we <groet> zij aan zij met <grat>, een inconsequent gebruik dat in mijn ogen eerder wijst op 

een af en toe voorkomende Middelnederlandse spellingsinterferentie (mogelijk versterkt door het 

naastliggende woord <goed>) dan op een leenwoord in het taalsysteem van de schrijver. Op de vraag 

of we hier te maken hebben met een ontlening of schriftelijke interferentie zal ik in paragraaf 4 

(‘analyse’) terugkomen.  

 

3.1.6 Sal / sel / scal ‘moet/zal’ 

Het Oudfriese werkwoord skela ‘moeten, zullen’ heeft de Protogermaanse sk-cluster aan het begin van 

het woord behouden, terwijl het Middelnederlandse sullen de versimpelde cluster s- heeft 

(Etymologiebank: ‘zullen’). Dit geldt voor alle vervoegingen van het werkwoord (Bremmer 2011: 82; 

Mooijaart en Van der Wal 2011: 70). Als voorbeeld volgen hier de vervoegingen van skela en sullen 

in de indicatief enkelvoud tegenwoordige tijd. Het Oudfriese skela wordt als volgt vervoegd: 

- ik skel 

- thu skalt/skelt 

-  hi skel 

(Bremmer 2011: 82) 

In het Middelnederlands wordt sullen als volgt vervoegd: 

- ic sal 

- du suls/sult/sout 

- hi sal 

(Mooijaart en Van der Wal 2011: 70) 

Met het oog op dit verschil kan de werkwoordsvorm sal (3e persoon) in het Oud Schoutenrecht gezien 

worden als een Middelnederlandse invloed, zoals met betrekking tot de Baseler Huwelijkstoespraken 

en Thet Freske Riim ook wel gedaan is door Blom (2007: 7-8, 19). 

 In het Oud Schoutenrecht heeft het grootste aantal vormen van het werkwoord skela een sk- in 

de anlaut (geschreven <sc> of <sch>), namelijk 164 tokens van dit lemma. Echter, negen voorkomsten 

hebben een s-anlaut. Het gaat hier om vijf keer sal (de meest gebruikelijke Middelnederlandse vorm) 

en vier keer sel.33 Sel zou verklaard kunnen worden als een Middelnederlandse invloed uit Holland: 

hier komt de variant sel voor in plaats van sal (Van Kerckvoorde 1993: 158). Dit is begrijpelijk, want 

                                                           
33 sal: art. 52, 54 (2x), 57a, 59; sel: art. 55 (3x), 57a. 
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via Hollandse leenheren, wellicht ook handel, en simpelweg door geografische nabijheid zullen de 

Friezen veel in aanraking zijn gekomen met juist dit dialect van het Middelnederlands. Sel komt ook 

voor in Utrecht (VMNW: ‘sullen’), dus ook in contact met het bisdom Utrecht kan deze vorm 

Friesland binnen zijn gekomen, zeker in de taal van de schrijvers, die immers doorgaans geestelijken 

waren. Een andere mogelijke optie is dat de oorspronkelijke Oudfriese vocaal van skel doorschemert 

in deze vorm, hetzij door een onvolledige schriftelijke interferentie waarbij enkel de sk-cluster 

aangepast is, hetzij door het aanpassen van een Middelnederlands leenwoord sal aan de Oudfriese 

vorm skel. Een andere opvallende vorm is het eenmaal voorkomende scal, in artikel 57a, waar een 

Oudfriese anlaut gecombineerd wordt met een Nederlandse <a>. 

 Het is opvallend dat alle voorkomsten van sel en sal zich achteraan in de tekst bevinden (vanaf 

artikel 52). Mogelijk duidt dit op een zekere gelaagdheid van de tekst: zijn de latere delen van de tekst 

misschien in een later stadium toegevoegd, uit een andere bron gehaald bij het samenstellen van de 

tekst, of ergens in het overleveringsproces genoteerd door een andere kopiist (met een ander dialect of 

andere schrijfgewoontes)? Deze kwestie van gelaagdheid (het voorkomen van verschillende 

‘taallagen’ in de tekst) zal in paragraaf 4.4 aan bod komen. 

 

3.1.7 Thar / dar ‘daar’ 

De gebruikelijke Oudfriese vorm van dit woord is thêr <ther> (later Oudfries dêr <deer>), maar ook 

vormen met een â komen soms voor in Oudfriese teksten. Verschillende taalkundigen hebben deze 

vorm (doorgaans gespeld als <dar> of <daer>) verklaard als een Middelnederlandse (of 

Middelnederduitse) invloed in het Oudfries (Blom 2007: 6, 18; Bremmer 2011: 187, 192). Thêr en de 

Middelnederlandse tegenhanger dâr <daer> stammen af van een gereconstrueerde Protogermaanse 

vorm *þar of *þêr (Etymologiebank: ‘daar’; Boutkan en Siebinga 2005: 393). Zowel de 

Westgermaanse korte /a/ als lange /a:/ zijn in het Oudfries gepalataliseerd tot voorvocalen waarvan de 

uitspraak ergens tussen de [æ(:)] en [e(:)] gelegen moeten hebben, gespeld als <e> (later ook <ee> 

voor /e:/) (Bremmer 2011: 27, 29-30; Boutkan 2001: 616-618; Hoekstra en Tigchelaar 2014: 198). Het 

Nederlands behield de /a/ of /a:/ (Van Loon 2014: 289). De Protogermaanse /e:/ ontwikkelde zich in 

het Nederlands en een aantal andere Westgermaanse talen tot /a:/ onder druk van nieuw ontstane 

klanken die dicht tegen de /e:/ aan leunden (ê₂ en /e:/ uit /ai/) (Van Loon 2014: 92-93). Beide 

voorgestelde Protogermaanse reconstructies, *þar en *þêr, zouden dus leiden tot een situatie waarin 

een Oudfriese e correspondeert met een Middelnederlandse a. In het geval van *þar wordt de 

verwachte Oudfriese vorm ther, terwijl het Middelnederlands de a behoudt. Bij deze etymologie is 

verder nog een rekking van de klinker nodig om tot de Oudfriese vorm thêr te komen.34 De klinker ê35 

                                                           
34 Mogelijk wordt deze etymologie met korte vocaal (*þar) geopperd omdat een aantal Germaanse talen hier een 

korte vocaal vertonen, zoals het Gotisch en Oudnoords (þar) en het Oudhoogduits (vormen met thar-, dar- naast 
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in de tweede voorgestelde Protogermaanse reconstructie (*þêr) is zoals gezegd in de loop naar het 

Middelnederlands veranderd in een â, dus ook in dit geval correspondeert een Oudfriese ê met een 

Middelnederlandse â. Kortom, in beide gevallen is een <a> in de spelling onverwacht voor het 

Oudfries, maar toch vinden we deze vorm een aantal keer in het Oud Schoutenrecht. 

Het lemma thêr komt in de tekst 135 keer voor met de verwachte klinker <e>.36 Drie keer 

komen vormen met de klinker <a> voor, geschreven als <thar> (art. 28c en 40) en <dar> (art. 40). Dit 

is uitgezocht door middel van een zoektocht in de gelemmatiseerde tekst van het Oud Schoutenrecht, 

waarbij gezocht is naar alle lemma’s waar het element ‘thêr’ in te vinden is.37 Dit zijn het bijwoord, de 

conjunctie en het relatief pronomen thêr (‘daar’, als relatief pronomen ‘die/dat’), de conjunctie en het 

bijwoord althêr ‘aldaar’, en verschillende combinaties waarin thêr deel uitmaakt van een 

voornaamwoordelijk bijwoord (thêrmithe, thêron, thêrin, thêrinne, thêrinûr, thêrtô, thêrumbe). Ook 

bij het doorzoeken van de drie niet-gelemmatiseerde artikelen van het Oud Schoutenrecht in 

Collationes (enkel Apographa is gelemmatiseerd) zijn alle vormen meegenomen waar thêr deel van 

uitmaakt. Hieruit blijkt dus dat er drie afwijkende <a>-vormen zijn naast 135 keer <e>. 

Opvallend is dat twee van deze drie gevallen met <a> wel beginnen met een dentale fricatief 

in de spelling (<th>), terwijl in het vroegere Middelnederlands (ten laatste rond 1150) deze dentale 

fricatief al in een /d/ was veranderd (Van Loon 2014: 231-232). De door het Middelnederlands (of 

Middelnederduits) beïnvloede vormen die onderzoekers van Oudfriese teksten in hun werken noemen 

hebben dan ook een <d> in de spelling (Blom 2007: 6, 18; Bremmer 2011: 187, 192). In feite is er bij 

<thar> dus sprake van een vorm die noch Oudfries noch Middelnederlands is, maar een mengeling van 

beide talen.  

In theorie zou de vorm thar een ontlening uit het Oudnederlands kunnen zijn, waarin de vorm 

thâr met dentale fricatief nog voorkwam (Boutkan en Siebinga 2005: 393), of zou het een 

fonologische ontlening kunnen zijn van /a:/ in posities waar het Oudfries eigenlijk /e:/ had. Toch lijkt 

mij dit onwaarschijnlijk. Deze ontlening zou dan maar in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden 

naast het veel frequentere thêr, dat ruim honderd keer voorkomt in de tekst. Bovendien vinden we 

zowel <dar> als <thar>, terwijl we bij een ontlening eerder één variant zouden verwachten die deel 

uitmaakte van het Fries van die tijd. Een fonologische ontlening die we enkel in (een paar instanties 

                                                                                                                                                                                     
thâr- en dâ(r)) (Boutkan en Siebinga 2005: 393). Ook Guus Kroonen kiest voor deze etymologie in zijn 

Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Kroonen 2013: 534). 
35 Ook wel aangeduid als ê₁ om het te onderscheiden van een ander foneem ê₂ dat wel gereconstrueerd wordt 

voor het Protogermaans. 
36 124x <ther>, 10x <der> (waarvan 9x in de combinatie <alder>), 1x <ter> (art. 40). 
37 Hierbij niet meegerekend zijn de paar gevallen waarin <ther> in de editie gecorrigeerd is naar een ander woord 

(bijvoorbeeld thet), of waarin de interpretatie thêr het gevolg is van een correctie door de editiemaker. Deze 

gevallen zijn onzeker. Deze niet-meegerekende gevallen zouden overigens de conclusies in deze alinea niet 

veranderen, omdat het hier uitsluitend gaat om gevallen van de zeer frequente, overheersende variant met <e>. 

Ook niet meegerekend is de ene keer waarin ther afgekort is als th + apostrof (art. 45), omdat we niet helemaal 

zeker kunnen zijn van de klinker die in deze afkorting vervat zit. 
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van) dit woord zouden terugvinden lijkt mij ook een vergezochte verklaring. Daarom neig ik ernaar 

om <thar> en <dar> te interpreteren als schriftelijke invloed vanuit het Middelnederlands (zie ook 

paragraaf 4). 

 

3.1.8 Whar ‘waar’ 

 Net als in het geval van thêr is hwêr ‘waar’ een woord waarin een Oudfriese vorm met /e:/ 

correspondeert met een Middelnederlandse vorm met /a:/. Opnieuw worden zowel Protogermaanse 

reconstructies met een lange als met een korte linker voorgesteld: *hwêr en *hwar (Etymologiebank: 

‘waar3’). De gebruikelijke Oudfriese vorm van dit woord is hwêr, maar eenmaal in het Oud 

Schoutenrecht vinden we een vorm met <a>: <whar>. In totaal komt dit lemma 13 keer voor in de 

tekst: 7 keer als <hwer>38, 5 keer als <wher>39 en dus eenmaal als <whar> (art. 6). De spellingen 

<hw> en <wh> geven waarschijnlijk een stemloze labiovelaire approximant [ʍ] aan, de stemloze 

tegenhanger van de labiovelare [w] die we kennen uit het Engels. Deze klank is etymologisch gezien 

ontstaan uit een opeenvolging van /x/ + /w/, maar, zo stelt Boutkan, het feit dat de <h> en <w> 

regelmatig omgedraaid werden in de spelling geeft aan dat deze klanken in het Oudfries mogelijk 

gefuseerd zijn tot één klank. De Germaanse buurtalen van het Oudfries hadden dit /h/-element voor de 

/w/ al verloren: hier sprak men enkel de /w/ uit (Boutkan 2001: 614). Het Middelnederlands kende 

daarom de vorm <waer> (VMNW: ‘waer (III)’, ‘waer (IV)’; MNW: ‘waer (IV)’). De vorm met <a> 

die we aantreffen in het Oud Schoutenrecht vertoont in de spelling dus nog wel Oudfriese kenmerken 

door het gebruik van de combinatie <wh> (= [ʍ]). 

  Omdat niet het gehele woord maar enkel de klinker Middelnederlands lijkt te zijn, en omdat 

het maar om een incidenteel geval lijkt te gaan (1x <a> naast 12x <e>), doet dit geval van <whar> 

denken aan de voorkomsten van <thar>. Zeker ook vanwege het maar eenmaal voorkomen van deze 

vorm whar is het goed denkbaar dat het gaat om een incidentele schriftelijke interferentie door een 

kopiist met kennis van het Nederlands, en niet om een daadwerkelijk in de taal ingeburgerd 

leenwoord. 

 

3.1.9 -an (nom. / acc. meervoudssuffix) 

Een Nederlandse invloed op het Oudfries op het gebied van de morfologie is de ontlening van het 

meervoudssuffix -an, een uitgang die vooral in het Oudwestfries te vinden is (Bremmer 2011: 60; 

Versloot 2014: 94). Deze uitgang heeft volgens Arjen Versloot (2014) in het Oudwestfries in de loop 

                                                           
38 Art. 5, 25, 31d (2x), 45, 51, 54. 
39 Art. 21, 31a, 31b, 50, 57a. 



 

35 
 

van de 13e eeuw de eerdere uitgang -ar vervangen als meervoudsuitgang nominatief en accusatief voor 

de mannelijke a-stammen en onzijdige s-stammen van de zelfstandige naamwoorden. In de oudste 

teksten uit Codex Unia (vooral het Oud Schoutenrecht) zijn nog enkele meervouden op -ar te vinden 

in het hoeveelheidswoord scillingar ‘schellingen’ en aantal woorden voor bezielde wezens (personen, 

bijvoorbeeld orkendar ‘getuigen’), twee semantische groepen die volgens Versloot ook elders in het 

Westgermaans vaak gebruik maken van archaïsche, afwijkende uitgangen. Deze voorkomsten van -ar 

moeten we volgens Versloot dan ook zien als restanten van een ouder meervoudssuffix dat in andere 

woorden al voor 1300 vervangen was door -an. 

De verhouding -an en -ar-pluralen (nominatief en accusatief) bij mannelijke substantieven is 

door Arjen Versloot al geteld in het Oud Schoutenrecht uit Codex Unia. Hieruit blijkt duidelijk dat het 

Nederlandse leenmorfeem -an al sterk in de meerderheid is: 4 ar-meervouden komen voor in de tekst 

naast 42 an-meervouden (Versloot 2014: 97-98).40 

In geen van de geraadpleegde bronnen vind ik een verklaring waarom -an een geleend suffix 

moet zijn. Mogelijk heeft dit iets te maken met het feit dat de /n/ aan het woordeinde in de 

onbeklemtoonde lettergreep *-an al in het Protofries weggevallen was. Deze *-an speelde een rol als 

uitgang van o.a. infinitieven en zwak verbogen naamwoorden (Bremmer 2011: 41). De vervanging 

van -ar door -an kan dus niet simpelweg een inheems Friese ontwikkeling geweest zijn waarbij de 

uitgang van de zwakke zelfstandige naamwoorden uitgebreid werd naar de mannelijke a-stammen en 

onzijdige s-stammen: deze zwakke uitgang was immers al gereduceerd tot -a. Toch ontbreekt er nog 

een verklaring voor het feit dat een grammaticaal kenmerk van de taal al in zo’n vroeg stadium 

ontleend werd, lang voor de ontleningen van bepaalde Nederlandse functiewoorden rond 1400. 

Grammaticale ontleningen van uitgangen zijn volgens de taalcontacttheorie van Thomason en 

Kaufman alleen mogelijk bij intensief taalcontact, maar taalkundigen hebben nog zich nog niet 

uitgelaten over de sociolinguïstische achtergrond waartegen deze ontlening moet hebben 

plaatsgevonden.  

 

3.1.10 Heiliga ‘heiligen’  

Het Oudfriese woord voor ‘heiligen’ komt meermaals terug in het Oud Schoutenrecht. Er zijn twee 

verschillende soorten zinnen waarin het woord gebruikt wordt. Ten eerste stipuleren de rechtsartikelen 

regelmatig dat iets uppa tha helegum41 (of: an tha helgum42) gezworen moet worden, oftewel: iets 

                                                           
40 De gereduceerde vorm -en is hierbij meegeteld door Versloot. Het is overigens niet duidelijk of Versloot de 

drie artikelen uit Collationes heeft meegeteld. In de inhoudsopgave van de digitale editie door Sytsema (die 

zowel ik als Versloot gebruiken) staat in elk geval niet aangegeven dat Collationes nog artikelen van het Oud 

Schoutenrecht bevat (TDB: Codex Unia: Index). 
41 Dit voorbeeld komt uit artikel 37. 
42 Dit voorbeeld komt uit artikel 19b. 
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moet op de relikwieën gezworen worden. Daarnaast komt (een variant op) de zin that him god so helpe 

ande sine helega ‘dat god en zijn heiligen hem moge helpen’43 een aantal keer voor in eedformules. 

Hierdoor komt dit woord hêliga (pl.) 16 keer voor in de tekst. 15 keer verschijnt het met de vocaal 

<e>44, maar eenmaal vinden we de vorm <heiliga> met de diftong <ei> in een eedformule in artikel 

52. De ei in het Nederlandse heil en heilig (Mnl. heil(ich)) is het resultaat van i-umlaut van een 

Protogermaanse *ai in respectievelijk *haili en *hailig (Etymologiebank: ‘heil’, ‘heilig’). 

Vergelijkbaar zijn rein (Pgm. *hraini) en klein (Pgm. *klainja) die corresponderen met de Oudfriese 

vormen rêne en klêne (Kroonen 2013: 241; Etymologiebank: ‘rein1’, ‘klein’). Het is daarom 

klankwettig begrijpelijk dat de variant heilich ‘heilig’ met een diftong volgens Boutkan en Siebinga 

wijst op invloed vanuit het Nederlands (Oudnederlands: heilig, Middelnederlands: heilich, naast helich 

en hillich) (Boutkan en Siebinga 2005: 161-162). 

 

3.2 Vormen waarbij een Middelnederlandse oorsprong onzeker of onwaarschijnlijk is  

De tien gevallen die hierboven genoemd zijn, zijn waarschijnlijke Middelnederlandse invloeden in het 

Oud Schoutenrecht. Er is een duidelijke etymologische onderbouwing te vinden voor een Nederlandse 

oorsprong van het woord of morfeem in kwestie of van bepaalde letterkeuzes binnen een woord. Vaak 

is de vorm al eerder door taalkundigen als een Middelnederlandse (of Middelnederduitse) invloed 

aangeduid. Er zijn echter ook een aantal gevallen waarbij een Middelnederlandse herkomst minder 

zeker of zelfs onwaarschijnlijk is. De hierna genoemde gevallen lijken op het eerste gezicht 

Middelnederlandse invloeden te zijn, vanwege de spelling of fonologie en vaak ook vanwege eerdere 

opmerkingen van Oudfrisisten die de vorm als Middelnederlands bestempelden. Bij nadere 

beschouwing zijn er echter geen sterke argumenten te leveren voor een Middelnederlandse oorsprong 

of bestaan er alternatieve verklaringen waarbij geen ontlening komt kijken. 

 

3.2.1 Heweth / heveth / havit ‘heeft’ 

De derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van hebba ‘hebben’ verschijnt op verschillende 

manieren in het Oud Schoutenrecht. Naast het gebruikelijke Oudfriese hat(h) en heth vinden we ook 

de vormen heweth, heveth en havit.45 Bremmer beschouwt hewet, heft en heeft als niet-Friese 

ontleningen (Bremmer 2011: 187, 198). Ook Blom ziet heft, heeft en hevet als Middelnederlandse of 

Middelnederduitse vormen in de Baseler Huwelijkstoespraken en Thet Freske Riim (Blom 2007: 8, 

19). Echter, Bremmer noemt ook hawet(h) naast hat(h) als Oudwestfriese vorm in zijn paradigma van 

                                                           
43 Dit voorbeeld komt uit artikel 30c. De vertaling is gebaseerd op Fairbanks (1939: 91). 
44 Art. 3, 5, 19b, 22, 30c (4x), 31a, 31d (2x), 35, 36, 38 en 48b. 
45 <heth>: art. 20 (gecorrigeerd uit <beth> in de Taaldatabank-editie (TDB: Manuscript Junius 49)), 31c, 40, 46, 

48b (2x), 48c, 49 (2x); <hath>: art. 20; <hat>: art. 20; <heweth>: art. 20; <heveth>: art. 38; <havit>: art. 55 (2x). 
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het werkwoord hebba, en Arjen Versloot ziet havit46 in het Oud Schoutenrecht simpelweg als een 

archaïsche tegenhanger van hat waarbij nog geen syncope heeft plaatsgevonden, vergelijkbaar met 

kumith versus comt ‘komt’ en deled versus deld ‘gedeeld’ (Bremmer 2011: 85; Versloot 2008: 74).  

 Het is dus de vraag of vormen als heweth, heveth en havit niet gewoonweg Oudfriese 

varianten kunnen zijn. Er zijn hier twee aspecten die onderzocht moeten worden: de aanwezigheid van 

een labiale consonant en van <e> in de stam. De etymologie van het woord wijst erop dat er in oudere 

taalstadia inderdaad sprake moet zijn geweest van een meerlettergrepige vorm met intervocalisch een 

labiale klank: de derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van de Protogermaanse reconstructie 

*habjan- is *habaiþi (Etymologiebank: ‘hebben’; Ringe 2006: 256-257). Het is goed mogelijk dat 

deze vormen in het Oud Schoutenrecht getuigen van de oudheid van de taal in dit handschrift. Bij 

latere teksten, zoals de door Blom besproken Thet Freske Riim en de Baseler Huwelijkstoespraken 

(beide 15e eeuw), die sowieso al een grote hoeveelheid aan Nederlandse interferentie vertonen, is het 

dan weer waarschijnlijker dat dergelijke vormen toe te schrijven moeten zijn aan invloed van het 

Middelnederlandse hevet, heft of heeft (Blom 2007: 1-4; Van Kerckvoorde 1993: 99; Etymologiebank: 

‘hebben’). De afwisseling tussen /a/ en /e/, die in het Oud Schoutenrecht te zien is in <hath> versus 

<heth> en <havit> versus <heveth>, is gebruikelijk bij dit werkwoord in het Oudfries. Vormen met /e/ 

zijn doorgaans Oudoostfries, terwijl vormen met /a/ Oudwestfries zijn (Bremmer 2011: 85). Een 

dergelijk onderscheid tussen een /a/-vorm en een /e/-vorm van het werkwoord bestaat nog altijd in het 

hedendaags Fries: sommige sprekers zeggen hewwe – hy het ‘hebben – hij heeft’, anderen juist hawwe 

– hy hat (Duijff en Van der Kuip 2008: 678). Alle vormen die voorkomen in het Oud Schoutenrecht 

zijn dus potentieel Oudfries. Er is dus geen reden om havit, heveth en heweth te beschouwen als 

neerlandismen en ze mee te nemen in de rest van dit onderzoek. 

 

3.2.2 Landzeta ‘pachter’ 

[z] en [s] vertonen een gelijksoortige allofonie als [v] en [f] in het Oudfries (zie 3.1.4). [z] is een 

allofoon van /s/ in intervocalische positie. In de anlaut vinden we [s], gespeld <s> (Bremmer 2011: 49-

50). <z>-spellingen voor /s/ in de anlaut wijzen op orthografische invloed vanuit het Middelnederlands 

(Bremmer 2011: 50; Boutkan 2001: 614). Vandaar dat we ook de vorm landzeta ‘pachter’ (art. 35, 2x) 

zouden kunnen zien als een door Middelnederlandse orthografie beïnvloede vorm, waarbij <z> 

gebruikt wordt in de anlaut van het tweede deel van de samenstelling. Van een leenwoord kan geen 

sprake zijn: op de voor het Fries ongebruikelijke <z>-spelling na is het woord volledig Oudfries 

(TDB: Lemmalist: ‘lond’, ‘-seta’). Vergelijk de Middelnederlandse vormen <lantsate> of <landsate>, 

met <a> in het tweede lid en zonder volle vocaal in de onbeklemtoonde slotlettergreep (VMNW: 

                                                           
46 Versloot heeft het over havith. Dit is waarschijnlijk een vergissing, want deze vorm komt enkel zonder <h> 

voor in de tekst. 
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‘lantsate’; MNW: ‘lantsate’). Bremmer (2011: 49-50) en Boutkan (2001: 614) benadrukken dat de 

uitspraak van een <z> door Middelnederlandse schriftelijke invloed nog steeds [s] moet zijn geweest. 

In andere woorden: deze <z> beperkte zich tot het schriftelijke domein. Landzeta lijkt dus een puur 

schriftelijke interferentie vanuit het Middelnederlands te zijn. 

 Wat mij er toch van weerhoudt om dit zonder twijfel in de categorie Middelnederlandse 

invloeden te plaatsen is het feit dat de stemhebbende [z] maar sporadisch in de spelling van het 

Middelnederlands werd weergeven (Van Loon 2014: 193). Dit is al te zien aan de hierboven 

genoemde Middelnederlandse voorbeelden van het woord, met <s>. Bovendien zie ik ook nog een 

andere potentiële verklaring voor de spelling <landzeta>. Wat mogelijk de keuze voor <z> beïnvloed 

kan hebben is het gebruik van dit grafeem voor de affricaten [t͡ s] of [d͡z] (een gevolg van palatalisatie 

van velaren) (Bremmer 2011: 30-32, 49-50). De opeenvolging van de [d] uit land met de [s] uit seta, 

eventueel met een assimilatie van stem, kan ertoe geleid hebben dat de schrijver een <z>-spelling 

toegepast heeft. Vergelijkbare voorkomsten van <z> voor een dentale plosief plus sibilant zijn niet te 

vinden in het Oud Schoutenrecht, maar evenmin is dat het geval voor spellingen van <z> voor /s/. 

Welke van de twee factoren bij deze spellingskeuze een rol heeft gespeeld (Middelnederlandse 

spelling of de associatie met affricaten) is hier niet uit te maken.  

 

3.2.3 So ‘zo’  

Sô ‘zo’, een variant van het Oudfriese sâ die veel voorkomt in Oudwestfriese teksten, is door meerdere 

taalkundigen genoemd als een neerlandisme in het Oudwestfries. Blom (2007: 6, 19) schaart de vorm 

sô (<so> of <soe>) onder de Nederlandse invloeden waarbij de Middelnederlandse /o:/ correspondeert 

met de Oudfriese /a:/, net als het eerder genoemde grôt <groet> in plaats van grât. Daarnaast noemt 

ook Bremmer sô een Middelnederlandse of Middelnederduitse vorm in zijn Oudfriese woordenlijst in 

An Introduction to Old Frisian (2011: 187, 211). Tenslotte vermelden ook Boutkan en Siebinga in het 

Old Frisian Etymological Dictionary met betrekking tot de vorm sô dat ‘[t]his OWFris. form (…) 

displaying non-Fris. vocalism, must be attributed to Dutch and Low German influence’ (2005: 324). 

 Ook in het Oud Schoutenrecht komt sô <so> veelvuldig voor. Sterker nog, sô komt uitsluitend 

voor, terwijl sâ <sa> in de tekst niet te vinden is. Het aantal attestaties van <so> (ook vaak in de 

combinatie alsô ‘zo/zoals’) loopt in de honderden. Als dit inderdaad een Middelnederlandse invloed 

is, dan is het verreweg het meest frequente neerlandisme in het Oud Schoutenrecht. 

 Echter, etymologisch blijkt het niet hard te maken dat deze vorm Middelnederlands moet zijn. 

De synchrone categorisatie van Blom van sô i.p.v. sâ in dezelfde categorie als grôt i.p.v. grât doet 

geen recht aan het feit dat deze klinkers mogelijk niet dezelfde etymologie hebben. Waar grôt en grât 

teruggaan op het Protogermaanse *grauta- (zie 3.1.5), is de etymologie van sô en sâ onduidelijk. Er 
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bestaan meerdere Protogermaanse reconstructies: *swô-, *swau (Boutkan en Siebinga 2005: 324-325), 

*swê (Etymologiebank: ‘zo1’; Kroonen 2013: 496) en *swa (Etymologiebank: ‘zo1’). Met de 

overgeleverde Germaanse cognaten blijkt het lastig om een eenduidige Protogermaanse vorm te 

reconstrueren. Mogelijk heeft dit iets te maken met de grote veranderlijkheid van frequente, korte 

woorden.47 In elk geval is het daarom ook niet ondenkbaar dat sô simpelweg een inheems Friese 

variant was. Immers, als er geen duidelijkheid over de etymologie bestaat, kan dit ook geen bewijs 

leveren voor een niet-Friese herkomst. De ô in *swô- zou overigens een Oudfriese ô goed kunnen 

verklaren.48 Wellicht heeft ronding door de /w/ in de voorgestelde reconstructies ook nog een rol 

gespeeld. Hoe dan ook, een Middelnederlandse oorsprong voor Oudfries sô is etymologisch moeilijk 

hard te maken. 

 

3.2.4 Dor ‘door’  

Eenmaal verschijnt in de tekst in plaats van het verwachte thur <thur> of thruch <truch> ‘door’ de 

Middelnederlands aandoende vorm <dor>. In totaal vinden we in het Oud Schoutenrecht negen keer 

<truch>49, zes keer <thur>50, tweemaal <thor>51 en eenmaal <dor>52. Voor thruch geven Boutkan en 

Siebinga (2005: 404-405) de Protogermaanse vorm *þurh, Kroonen (2013, 538-539) noemt *þurhwe 

of *þerhwe als mogelijke etymologieën. De etymologie van thur wordt in deze bronnen niet genoemd, 

maar dit woord zal van dezelfde Protogermaanse vorm afstammen aangezien ook vergelijkbare h-loze 

vormen genoemd worden voor het Middelnederlands en Middelnederduits met dezelfde etymologie, 

zoals dör naast dörch in het Middelnederduits (Boutkan en Siebinga 2005: 405). De vorm thruch heeft 

metathese ondergaan van de /u/ en /r/, terwijl dit niet het geval is bij thur. Volgens Bremmer (2011: 

40) kwam het naast elkaar bestaan van Oudfriese varianten van een woord met en zonder metathese 

regelmatig voor. Het lijkt erop dat dit met thur en thruch ook het geval is. Dit zijn dus beide inheems 

Friese vormen. 

De vorm <dor> zou waarschijnlijk een Middelnederlandse interferentie zijn, aangezien de 

eerste medeklinker (/d/ ipv /θ/) Middelnederlands aandoet in plaats van Oudfries (het Fries had tot in 

de 15e eeuw een dentale fricatief (Versloot 2004: 287)), en bovendien zowel de /d/ als de /o/ 

overeenkomen met de meeste Middelnederlandse vormen (Boutkan en Siebinga 2005: 405) en niet 

                                                           
47 Deze suggestie is mij gedaan door Arjen Versloot (persoonlijke communicatie). 
48 Vergelijk bijvoorbeeld Pgm. *hrôpan- > Ofr. (h)rôpa ‘roepen’, of Pgm. *wôkra- > Ofr. wôker ‘(woeker)rente’ 

(Kroonen 2013: 249, 592). 
49 Art. 2, 20 (2x), 34a, 34b, 40, 41, 42 en 45. Eén voorkomst van <truch> (in art. 3) heb ik niet meegerekend, 

omdat de vorm mogelijk corrupt is en de juiste interpretatie onzeker. Systema heeft deze vorm gecorrigeerd naar 

<tiuch> (tiûch ‘getuigenis’ (TDB: Lemmalist: ‘tiûch’)) (TDB: Manuscript Junius 49), een interpretatie die al bij 

Fairbanks (1939: 72) voorkomt. 
50 Art. 2 (3x), 7, 23 en 31c. 
51 Art. 21 (2x). 
52 Art. 37. 
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met de gebruikelijke Oudfriese vormen thur en thruch. Over het al dan niet Friese karakter van <thor> 

durf ik me niet uit te laten. De medeklinkers zijn in elk geval Oudfries, maar het is lastig uit te maken 

of deze /o/ ook niet inheems Oudfries kan zijn. Een vergelijkbare afwisseling van /u/ en /o/ zien we in 

het Oudfries ook bij thurva en thorva ‘durven’ (Pgm. *þurfan), en turf en torf ‘turf’ (Pgm. *turba/ô-) 

(TDB: Lemmalist: ‘thurva’, ‘turf’; Kroonen 2013: 527, 552). 

 Deze eenmalige voorkomst van <dor> verschijnt echter in een vreemde context. Het artikel in 

kwestie bepaalt wat er moet gebeuren met de bezittingen van een vreemdeling in het geval dat deze 

sterft. Indien er geen erfgenaam komt om aanspraak te maken op de bezittingen wordt het bezit 

verdeeld tussen twee partijen:  

Jef ther nemma ni kuma, thi frana ti habbane thine half del, and dor sine sele thine other del. 

(TDB: Manuscript Junius 49) 

In de uitgave van Fairbanks is dor gecorrigeerd tot thruch ‘door’ (1939: 100) en luidt de vertaling als 

volgt: 

‘If no one comes for them, the magistrate shall have half, and the other half (be spent) for the 

soul of the deceased.’ (Fairbanks 1939: 101) 

Dor sine sele wordt hier dus vertaald met ‘voor zijn ziel’, en het gebruik van dor in deze betekenis van 

‘voor’ is apart.53 Het Altfriesisches Handwörterbuch noemt voor thur de betekenissen: ‘1) durch; 2) 

um, wegen’ (TDB: Lemmalist: ‘thur’). Voor thruch wordt hier naast de twee voornoemde 

betekenissen nog aan toegevoegd: ‘3) kraft, infolge’ (TDB: Lemmalist: ‘thruch’). De betekenis um, 

wegen ‘om, vanwege’ komt dan nog het dichtst in de buurt: ‘en het andere deel vanwege zijn 

zielenheil’, maar ook hier blijft het betekenismatig wringen: er wordt in dat geval niet gespecificeerd 

waar dit tweede deel naartoe gaat, alleen welk doel of welke oorzaak de (door geen enkel woord in de 

zin uitgedrukte) transactie heeft. Daarnaast heeft geen enkele andere versie van het Oud Schoutenrecht 

deze zin in deze bewoordingen. Er is hier gekozen voor andere formuleringen: 

 

Jus Municipale Frisonum: ief deer nemma efter ne komt, di frana to bihaldane. Vel sic: di 

frana dae twae deel, ende dat goedshuus den tredda del. Vel sic: di frana en del, en deel oen 

goedestiaenst. (Vries 2007: 339) 

‘wanneer er dan niemand om komt, (dan dient) de frana (het) te behouden. Of zo: de frana 

tweederde deel en het godshuis een derde deel. Of zo: de frana een helft en aan de kerk een 

helft.’ (Vries 2007: 339) 

 

                                                           
53 Volgens Arjen Versloot zou for hier beter passen (persoonlijke communicatie). 
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Freeska Landriucht: jef deer nimmen comt di frana nym een deel ende di ora deel to Godes 

tyenst. (Tresoar: Freeska Landriucht: 48) 

 ‘wanneer er niemand komt: de frana neme een deel en het andere deel naar de kerkdienst.’ 

(eigen vertaling) 

 

Landrecht der Vriesne (Middelnederlands): ende iof der gheen man en coemet so ach die 

vrane de tuedeil ende de heyleghe de druinnen-deel. (Breuker 1996: 50) 

‘En of er niemand komt, zo heeft de frana het twee(derde)deel en de heilige(n = de kerk) het 

(één)derdedeel.’ (Breuker 1996: 51) 

 

Rechten ende Wilkoeren (Middelnederduits), in hs. RAG OA 61: …soe mach de rechter eyn 

part beholden vnde de ander deel to goedes hues. (Meijering en Nijdam, in voorbereiding)54 

‘dan mag de rechter één deel behouden en het godshuis het andere deel’ (vertaling gebaseerd 

op Meijering en Nijdam, in voorbereiding) 

 

Samenvattend zijn er meerdere redenen om aan te nemen dat ‘dor’ hier niet oorspronkelijk is: ten 

eerste is <dor> een onverwachte vorm naast thur, thor en thruch, ten tweede past het woord qua 

betekenis niet goed in de zin, en ten derde zijn er geen andere tekstgetuigenissen die de opvatting 

zouden kunnen ondersteunen dat een woord voor ‘door’ hier wel oorspronkelijk stond. Het is 

waarschijnlijk dat ergens in de tekstoverlevering deze zin veranderd is. Mogelijk heeft een verkeerde 

interpretatie van een Vorlage (of een dicterend persoon) hierbij een rol heeft gespeeld.55 Het zou 

kunnen dat daarbij Middelnederlandse vormen voor ‘door’ een invloed hebben uitgeoefend, maar 

omdat het woord voor ‘door’ hier niet op zijn plaats lijkt is het allerminst zeker dat dit oorspronkelijk 

in de tekst heeft gestaan en dat dit werkelijk een Middelnederlands woord weerspiegelt.  

 

                                                           
54 Andere handschriften met de Middelnederduitse versie van dit artikel hebben doorgaans een kortere zin, 

waarin het relevante zinsdeel niet voorkomt (Meijering en Nijdam, in voorbereiding). 
55 Deze suggestie heb ik te danken aan Arjen Versloot (persoonlijke communicatie). Volgens hem kan een 

sequentie thine other (del) ‘het andere (deel)’, in later Oudfries den ora (deel) (vgl. de passage in Freeska 

Landriucht), mogelijk uitgesproken als /do:rə/, bij het dicteren tot een kopieerfout hebben geleid. De kopiist 

analyseerde, mogelijk onder invloed van het Middelnederlands, deze klanken verkeerd en schreef <dor>. Zelf 

wil ik me niet uitlaten over het type fout of mutatie dat onder de vorm <dor> verscholen ligt, maar in elk geval 

heb ik sterke twijfels bij het feit dat dit woord hier op zijn plek is.  
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3.2.5 Water ‘water’ 

Het Oudfriese woord voor ‘water’ is weter. In dit woord heeft een Protogermaanse korte /a/ in *wat-r 

zich in het Oudfries ontwikkeld tot /e/ (mogelijk fonetisch iets opener), gespeld <e> (zie ook 3.1.7) 

(Bremmer 2011: 29-30; Boutkan 2001: 616-618). De Middelnederlandse tegenhanger is water 

(VMNW: ‘water’; MMW: ‘water’). De vorm water die men soms aantreft in Oudfriese teksten is dan 

ook wel gezien als een Middelnederlandse invloed (Blom 2007: 18). 

Het woord voor ‘water’ is één keer overgeleverd in het Oud Schoutenrecht in Codex Unia, 

namelijk in artikel 18. De lezing is echter wat onduidelijk (zie afbeelding 1). Johanneke Sytsema heeft 

in haar transcriptie gekozen voor water, de Middelnederlands aandoende variant dus, maar heeft 

daarbij aangegeven dat de lezing <a> onzeker is (TDB: Manuscript Junius 49): 

 

Afbeelding 1: ‘water’, f. 24v (TDB: Manuscript Junius 49). 

De <a> en <e> zijn in het afschrift van Junius over het algemeen goed te onderscheiden. Hieronder, op 

afbeelding 2, zien we een voorbeeld van een voor dit manuscript typische <a> en <e>: 

 

Afbeelding 2: ‘alle’, f. 24v (TDB: Manuscript Junius 49). 

Een vergelijking van de mogelijke <a> in water met de <e> in zowel afbeelding 1 als afbeelding 2 laat 

zien dat hier in elk geval geen sprake is van een duidelijke <e>. Het lijkt meer op de <a> uit alle, 

waarbij de rechterlijn getrokken wordt met een dikke verticale haal, en niet met een dunne diagonale 

haarlijn zoals in de <e>. Wel is er iets van een diagonale haarlijn in de letter te zien, wat doet 

vermoeden dat Junius in zijn afschrift misschien een <e> heeft aangepast tot een <a>. Ligt hier dan 

misschien toch het Oudfriese <weter> onder <water> verscholen? De omgekeerde optie, dat hier een 

<e> over een <a> is geschreven, lijkt mij overigens onwaarschijnlijk, omdat het dunne haarlijntje van 

de eventuele <e> weinig uithaalt als correctie naast de dikke verticale lijn van de <a>.56 

 Dat hier een <a> staat is ook niet onwaarschijnlijk als we kijken naar de rest van het afschrift 

van Junius (Apographa), dat andere teksten uit Codex Unia bevat. Een korte zoekfunctie in de digitale 

                                                           
56 Junius gebruikte ook andere manieren van corrigeren die in dat geval praktischer en duidelijker zouden zijn 

geweest, zoals het doorhalen van het foute woord of de foute letter en de correctie erboven noteren (bijvoorbeeld 

sel gecorrigeerd tot scel: f. 29v, erbes tot erues: f. 26r, of sina tot sine: f. 26r (TDB: Manuscript Junius 49)). 
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transcriptie toont twee hits voor ‘weter’, en naast de voorkomst in het Oud Schoutenrecht nog drie 

voor ‘water’ (TDB: Manuscript Junius 49).57 Water komt dus wel degelijk vaker voor in Codex Unia.  

 Hoe zit het dan nu met deze overschreven letter? Voor mij impliceert dit dat de 

oorspronkelijke vorm in de tekst inderdaad een <a> bevatte. Junius, in zijn rol als kopiist, zal eerder 

een door hem fout gekopieerd woord corrigeren naar de vorm in het te kopiëren exemplaar, dan dat hij 

een woord correct kopieert en het daarna nog eens aanpast zodat het niet overeenkomt met het 

origineel. In het laatste geval zou Junius de vorm <weter> uit het origineel eerst correct kopiëren, om 

het vervolgens om onduidelijke redenen aan te passen tot <water>. Voor die aanpassing is geen enkele 

reden: de vorm <weter> komt tweemaal voor in de tekst van Codex Unia zoals die gekopieerd is door 

Junius zelf, en het is bovendien in de gehele geschiedenis van het Fries een bekende Friese vorm 

gebleven (zoals te zien aan het hedendaags Friese wetter). We hoeven dus niet te veronderstellen dat 

Junius de vorm <weter> als ‘fout’ Fries aanvoelde en het daarom aanpaste, iets wat überhaupt niet snel 

gebeurd zou zijn omdat hij van origine niet Friestalig was. Het enige denkbare scenario is voor mij dan 

ook dat Junius per ongeluk een vorm <water> in het origineel kopieerde als <weter>, een vorm die 

Junius mogelijk kende uit elders in het handschrift, andere Oudfriese teksten, of de contemporaine 

Friese taal, en vervolgens bij vergelijking met het origineel zijn fout inzag en het woord in zijn kopie 

verbeterde tot <water>. Kortom, we kunnen hier met een redelijke zekerheid stellen dat Codex Unia, 

de Vorlage van het afschrift van Junius, de variant water bevatte.  

 Toch kunnen we er niet zeker van zijn dat deze vorm Nederlandse invloed weerspiegelt. 

Hoekstra en Tigchelaar (2014: 198-199) zien water als een inheems Friese variant, die ook af en toe in 

Oudoostfriese teksten gevonden wordt. Volgens hen is de palatalisatie van de Westgermaanse /a/ naar 

het Oudfriese /e/ in een beperkt aantal gevallen niet verder geraakt dan [æ]. Friese schrijvers hadden 

problemen met het weergeven van deze klank, en kozen soms voor <a> en soms voor <e>. Hoekstra 

en Tigchelaar verwijzen hierbij ook naar het 19e-eeuwse Wangeroogse wáckër ‘wakker’, waarbij 

geïmpliceerd wordt dat de stamklinker van dit woord een ontwikkeling is van deze [æ]. Inderdaad 

vinden we ook in het Altfriesisches Handwörterbuch de Oudfriese vorm wakker, van Protogermaans 

*wakra- (TDB: Lemmalist: ‘wakker’; Etymologiebank: ‘wakker’), en dus geen vorm met 

gepalataliseerde klinker (zoals het hedendaags Friese wekker). Welke worden volgens Hoekstra en 

Tigchelaar verder tot deze groep behoren wordt uit deze passage niet duidelijk. Voor de twee 

genoemde gevallen stellen ze dat de bilabiale /w/ een verdere palatalisatie tegengehouden kan hebben. 

In elk geval bieden Hoekstra en Tigchelaar een alternatieve verklaring voor de vorm water waar geen 

Middelnederlands aan te pas komt. Wel is de exacte context voor deze blokkering van palatalisatie niet 

volledig duidelijk, en lijkt het enigszins een ad-hoc-oplossing om bepaalde gevallen met <a> te 

verklaren door te zeggen dat palatalisatie in een klein aantal gevallen niet tot /e/ heeft geleid. In elk 

                                                           
57 weter: ff. 23v en 34v; water: ff. 32r (2x) en 33r, waarbij de lezing <a> in één van de voorkomsten op 32r 

opnieuw als onzeker wordt beschouwd door Sytsema, namelijk: .  
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geval kunnen we stellen dat we bij de spelling <water> niet zeker zijn van een Middelnederlandse 

oorsprong.  

 

3.2.6 That ‘dat’ 

In principe kunnen de vormen that en dat wijzen op Middelnederlandse invloed. Het Oudfriese 

onzijdig lidwoord, aanwijzend voornaamwoord, en voegwoord thet ‘dat’ wordt in de loop van de 15e 

eeuw vervangen door de vorm dat (Versloot 2008: 72). Deze vorm wordt gezien als een 

Middelnederlandse of Middelnederduitse invloed (Jonkman en Versloot 2013: 120; Bremmer 2011: 

187, 213; Blom 2007: 6, 18). Dat geldt ook voor de vorm that, die weliswaar een Oudfriese 

consonantencluster th- bevat, maar Nederlandse invloed laat zien in de klinkerkeuze (Bremmer 2011: 

187, 212; Blom 2007: 18). De corresponderende Middelnederlandse vorm is dat (Etymologiebank: 

‘dat’; VMNW: ‘dat (I)’, ‘dat (II)’, ‘dat (III)’, ‘dat (IV)’; MNW: ‘dat (I)’, ‘dat (II)’, ‘dat (III)’). Net als 

het eerdere woordpaar Mnl. water – Ofri. weter is dit een geval waar een Protogermaanse /a/ in het 

Fries gepalataliseerd is, maar niet in het Nederlands: Pgm. *þat-a (Etymologiebank: ‘dat’) > Ofri. thet, 

Mnl. dat. 

 Ook in het Oud Schoutenrecht komt that veelvuldig voor, naast een eveneens zeer frequent 

thet. Toch heb ik besloten om deze vorm niet mee te nemen in dit onderzoek naar Middelnederlandse 

invloed in het Oud Schoutenrecht. Deze keuze maak ik niet zozeer omdat deze vorm geen 

Middelnederlandse invloed kan weerspiegelen, maar wel omdat er een grote kans is dat deze vormen 

pas na de 14e eeuw in de tekst terecht zijn gekomen. Het woord thet/that wordt in het afschrift van 

Junius vaak afgekort door middel van de spelling <thʒ> (TDB: Manuscript Junius 49). Een dergelijke 

afkorting werd in de middeleeuwen regelmatig gebruikt voor de combinatie et (Cappelli 1982: 18, 20; 

Abbreviationes: zoekopdracht ‘word ends with et’) en we kunnen dan ook vermoeden dat deze of een 

andere afkorting ook in eerdere versies van deze tekst gebruikt zal zijn. Er is dus de mogelijkheid dat 

de voorkomsten van that, immers een eigenaardige mengvorm van een Oudfriese onset en een 

Middelnederlandse klinker, voortkomen uit afkortingen uit eerdere versies die vanaf de 15e eeuw door 

kopiisten voluit geschreven zijn. Aangezien in de loop van die eeuw dat het Oudfriese thet vervangt, is 

het goed denkbaar dat een kopiist in de 15e eeuw de afkorting <thʒ> (of een vergelijkbare afkorting) 

als <that> zou oplossen. Die klinker kwam namelijk ook in zijn eigen Oudfries voor in het woord dat. 

De reden dat de archaïsche <th> wel behouden is gebleven, is dan dat deze letters nooit afgekort 

waren. 

 Vanwege deze complicerende factor zijn de voorkomsten van that lastig te onderzoeken. 

Hoewel het theoretisch mogelijk is dat alle attestaties van that al vanaf het begin van de 

tekstoverlevering in de tekst te vinden zijn, is het vrij waarschijnlijk dat een groot deel of alle van de 
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attestaties 15e-eeuwse (of 17e-eeuwse) aanpassingen zijn in een tekst die voor de rest in een zeer 

archaïsche, geconserveerde 14e-eeuwse vorm is overgeleverd (zie 2.2.4). Het is om deze reden dat ik 

deze woordvorm niet verder meeneem in dit onderzoek. 

   

3.2.7 Gebrek aan palatalisatie in de spelling van /k/ en /ɡ/ naast voorvocalen 

Aangezien in het Oudfries de medeklinkers /k/ en /ɡ/ naast voorvocalen palataliseerden tot /t͡ s/, /d͡z/ of 

/j/, wordt de afwezigheid van gepalataliseerde medeklinkers in Oudfriese teksten wel gezien als een 

mogelijke Nederlandse invloed. Jan Johannes Loopstra noemt in zijn werk over deze fonologische 

ontwikkeling in het Oudfries de mogelijkheid dat sommige <k>- en <g>-spellingen toegeschreven 

zouden kunnen worden aan ofwel een conservatieve schrijftraditie, ofwel schriftelijke invloed vanuit 

het Nederlands (1935: 6-7, 17). Ook Blom schaart de niet-gepalataliseerde spellingen <gherne> en 

<gerne> voor het Oudfriese ierne ‘graag’ onder de neerlandismen in de door hem onderzochte teksten, 

daarbij opmerkend dat het hierbij mogelijk ook om simpelweg een spellingskeuze zou kunnen gaan 

(Blom 2007: 9, 20). Niet-gepalataliseerde spellingen komen in het Oud Schoutenrecht veelvuldig 

voor. Daarom zal ik in deze passage de palatalisatie van /k/ en /ɡ/ bespreken, en onderzoeken in 

hoeverre hier sprake kan zijn van Middelnederlandse invloed. 

Al in het Protofries, het Fries vóór de eerste geschreven Oudfriese bronnen (runen 

daargelaten), moet er in beklemtoonde lettergrepen een palatalisatie en assibilatie plaats hebben 

gevonden van de /k/ en /ɡ/ naast voorklinkers. Voorklinkers die ontstonden door ontronding van de 

producten van i-umlaut of door monoftongering van /ai/ doen hierbij niet mee, wat aangeeft dat de 

palatalisatie en assibilatie een oude ontwikkeling is die plaatsvond voordat deze andere Protofriese 

processen zich volledig hadden doorgezet. In de anlaut voor /e/ en /i/ ontwikkelde /ɡ/ zich tot /j/, en /k/ 

tot /t͡ s/. Voorbeelden zijn *gelda- > Ofr. ield ‘geld’ en *kerla- > Ofr. tserl ‘man’. In inlautpositie voor 

/i/ en /j/ werd /k/ > /t͡ s/, /ɡ/ > /j/, /ɡ:/ > /d͡z/ en /ŋɡ/ > /nd͡z/. Voorbeelden zijn respectievelijk *raikjan > 

rêtsa ‘reiken’, *hugi > hei ‘geest/verstand’, *saggjan > sedza ‘zeggen’ en *langi- > lendze ‘lengte’. 

Tenslotte, aan het eind of in het midden van een woord na een /e/ of /æ/ ontwikkelde /ɡ/ zich tot /j/, 

zoals in *dæg > dei ‘dag’ (Bremmer 2011: 27, 30-33; Boutkan 2001: 616).  

Echter, niet alle palatalisatie en assibilatie heeft zich gelijktijdig voorgedaan. Boutkan (2001: 

616) stelt dat deze ontwikkeling zich ook tijdens en na de Oudfriese periode nog verspreidde en noemt 

de Oudfriese ongepalataliseerde vorm makia ‘maken’ die in de loop naar het moderne Fries de 

hedendaagse vorm meitsje heeft opgeleverd. Loopstra (1935: ix-x, 1-2, 15, 19-20) maakt een 

onderscheid tussen ‘oudere palatalisatie’ en ‘jongere palatalisatie’ (waarbij makia inderdaad tot de 

laatste groep hoort, waarin palatalisatie pas na 1400 plaatsvindt). Onder de oudere palatalisatie, die 

volgens Loopstra al in het oudste Oudfries terug te vinden is, vallen de palatalisatie en assibilatie van 
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/k/ in de anlaut, /ɡ/ in de inlaut, en sommige gevallen van /k/ in de inlaut. Loopstra behandelt de 

ontwikkeling /ɡ/ > /j/ in de anlaut niet. Dit is immers geen assibilatie (enkel palatalisatie), wat strikt 

genomen het onderwerp van zijn studie is. Aangezien palatalisatie van /ɡ/ in de anlaut al in het Oud 

Schoutenrecht regelmatig te vinden is, kunnen we er wel vanuit gaan dat dit net als de ontwikkeling 

van /k/ in de anlaut deel uitmaakt van de oudere groep van palataliseringen. Deze palataliseringen in 

de anlaut zijn daarom nader onderzocht in het Oud Schoutenrecht. 

Wat betreft deze dateringen moet echter nog een kanttekening geplaatst worden. We moeten 

hiermee voorzichtig zijn, omdat de meest gedetailleerde studie over dit onderwerp, die van Loopstra 

(1935), enkel de Oudfriese oorkonden als onderwerp heeft. De oudste oorkonde stamt uit 1329 en de 

eerste oorkondes daarna pas uit het laatste kwart van diezelfde eeuw (Loopstra 1935: 2). Als Loopstra 

stelt dat gepalataliseerde vormen van /k/ in de anlaut ‘reeds in de oudste tijden zijn ontstaan, men vindt 

ze al in de vroegste bronnen’ (1935: 19), dan doelt Loopstra waarschijnlijk op de het eind van de 14e 

eeuw, mogelijk 1329, en niet noodzakelijkerwijs op de taal van nog oudere teksten zoals het Oud 

Schoutenrecht. Aan de andere kant vormt de relatieve datering door Bremmer wel een sterk argument 

voor het idee dat deze palatalisatie inderdaad al in het Protofries plaatsvond. Immers, het moet voor 

zulke Protofriese ontwikkelingen als de monoftongering van /ai/ en de (ontronding van) i-umlaut 

hebben plaatsgevonden. 

 Gezien de veronderstelde ouderdom van deze klankontwikkeling is het erg opvallend dat het 

Oud Schoutenrecht zeer veel niet-gepalataliseerde spellingen vertoont. Een overzicht van potentieel 

gepalataliseerde woorden in de tekst met oorspronkelijk een /k/ of /ɡ/ in de anlaut laat dit goed zien. 

De lemma’s met oorspronkelijk /k/ die in het Oudfries doorgaans gepalataliseerd verschijnen staan in 

het Altfriesisches Handwörterbuch (Popkema en Hofmann 2008) gespeld met <tz>. Door in de 

gelemmatiseerde tekst een zoekopdracht uit te voeren naar lemmatiseringen die tz bevatten, verzamelt 

men gemakkelijk alle vormen waar men in het Oudfries palatalisatie van /k/ in de anlaut verwacht. 

Tevens is deze zoekopdracht gebruikt om die lemma’s te vinden waarin een potentieel gepalataliseerde 

/k/ in de anlaut van een tweede lid van een samenstelling voorkomt, zoals in het lemma hâvedtzerke 

‘hoofdkerk’. Voor de gepalataliseerde /ɡ/ is het zoeken lastiger, aangezien lemma’s die in het 

Altfriesisches Handwörterbuch beginnen met <j> ook terug kunnen gaan op een oorspronkelijke 

Germaanse *j. Met behulp van het Old Frisian Etymological Dictionary van Boutkan en Siebinga 

(2005) 58 is een overzicht gemaakt van potentieel gepalataliseerde lemma’s door in de lemmatiseringen 

te zoeken op de letter j en alle gevonden gevallen waarbij j in de lemmatisering in de anlaut staat te 

schiften op basis van etymologische herkomst en de vormen die teruggaan op /ɡ/ te verzamelen. 

Hierbij zijn ook meegerekend: 1) lemma’s waarbij de relevante klank in de anlaut staat van een tweede 

                                                           
58 In het geval dat ook andere bronnen geraadpleegd zijn om de etymologie van een woord te achterhalen wordt 

dit in een voetnoot vermeld. Wordt er verder geen bron vermeld, dan is de herkomst het Old Frisian 

Etymological Dictionary (Boutkan en Siebinga 2005). 
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lid in een samenstelling (bijvoorbeeld witherjeld ‘weergeld’) en 2) lemma’s waarin de relevante klank 

in de anlaut staat van een stam na een prefix (bijvoorbeeld: bijenna ‘beginnen). Tenslotte zijn ook de 

drie niet-gelemmatiseerde artikelen uit Collationes handmatig doorzocht op woorden die een van 

beide vormen van palatalisatie vertonen of zouden kunnen vertonen. De verzamelde woorden zijn te 

zien in tabel 2 en 3. 

 

Token Vindplaats (artikel) Lemma Betekenis 

kerik wei 14 tzerkwei kerkweg 

huskerles 22 hûstzerl huisman (vrije 

landbezitter) 

ketelfenge 28a tzetelfeng ketelvang (een soort 

godsoordeel) 

ketelfange 28b tzetelfeng ketelvang (een soort 

godsoordeel) 

kerica 28c tzerke kerk 

ketel 29 tzetel ketel 

kerswalle59 29 tzerkwal kerkmuur 

kerika 29 tzerke kerk 

ha[u]d kerkena60 32 hâvedtzerke hoofdkerk 

hus kerl 40 hûstzerl huisman (vrije 

landbezitter) 

huskerl 57a hûstzerl huisman (vrije 

landbezitter) 

Tabel 2: palatalisatie van /k/ in de anlaut in het Oud Schoutenrecht. 

 

Token Vindplaats (artikel) Lemma Betekenis 

gewane 1 jeva geven 

gewane 7 jeva geven 

geftth 7 jeva geven 

jeftinge 9 jeftinge61 gift (bruidsschat?) 

                                                           
59 Deze <s> is onverwacht en wordt door Sytsema gecorrigeerd naar een <c> (TDB: Manuscript Junius 49). 
60 In het handschrift staat <hand kerkena>. Sytsema heeft dit in haar transcriptie gecorrigeerd tot haud kerkena 

(TDB: Manuscript Junius 49). Voor het deel van de samenstelling waar het hier om gaat (kerkena) is dit verder 

niet van belang. 
61 Bron voor de etymologie: TDB: Lemmalist: ‘jeftinge’; Boutkan en Siebinga 2005: 199, 204-205. 
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gewa 10 jeva geven 

gewa 10 jeva geven 

gewanne 11 jeva geven 

gewa 13 jeva geven 

grund geth 18 grundjet gat in een dijk 

(letterlijk: grondgat) 

tuigelde 21 twîjelde tweemaal, met dubbele 

boete 

gelda 21 jelda ‘vergelden’, (een 

schadevergoeding) 

betalen 

gewa 21 jeva geven 

biginna 22 bijenna beginnen 

bigent 23 bijenna beginnen 

bigenna 23 bijenna beginnen 

gewane 27 jeva geven 

gewa 29 jeva geven 

gewa 29 jeva geven 

juwe 30c jeva geven 

bigent 31a bijenna beginnen 

upjewa 32 upjeva opgeven, overdragen 

upjewa 33b upjeva opgeven, overdragen 

gewane 37 jeva geven 

jarath 43 jeria begeren, wensen 

gewane 43 jeva geven 

gewane 43 jeva geven 

jewa 44a jeva geven 

jewa 44a jeva geven 

jewane 48b jeva geven 

jewa 48b jeva geven 

wir geld 48b witherjeld weergeld 

jewane 48b jeva geven 

wethergeld 48b witherjeld weergeld 

jewa 48c jeva geven 
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jelda 51 jelda ‘vergelden’, (een 

schadevergoeding) 

betalen 

jewe 51 jeva geven 

gelda 51 jelda ‘vergelden’, (een 

schadevergoeding) 

betalen 

jelde 51 jelda ‘vergelden’, (een 

schadevergoeding) 

betalen 

jowe 57a jeva geven 

jowa 57a jeva geven 

geua 57b jeva geven 

jowe 58 jeva geven 

jelda 61 jelda ‘vergelden’, (een 

schadevergoeding) 

betalen 

Tabel 3: palatalisatie van /ɡ/ in de anlaut in het Oud Schoutenrecht. 

 

 In tabel 2 en 3 is duidelijk te zien dat ongepalataliseerde spellingen (<k> en <g>) in de 

meerderheid zijn. <k> wordt consequent toegepast in de anlaut. Ook de ongepalataliseerde spelling 

<g> komt veelvuldig voor, maar tegen het einde van de tekst zien we ook redelijk vaak de 

gepalataliseerde spelling <j>. Mogelijk heeft het uitsluitend voorkomen van <k> in de anlaut iets te 

maken met het feit dat deze woorden nauwelijks aan het eind van de tekst te vinden zijn (het deel waar 

<j> veelvuldig te vinden is), maar hier kunnen we niet zeker van zijn. Zie in dit verband ook paragraaf 

4.4. 

Het is in ieder geval niet zo dat de schrijver (of schrijvers?) van deze tekst niet wist hoe hij een 

gepalataliseerde /k/ moest weergeven: in mediale positie komen gepalataliseerde spellingen wel 

degelijk voor, te zien aan <wising> ‘viking’ (art. 2) en <britzen> ‘gebroken’ (art. 52). Datzelfde geldt 

overigens ook voor /d͡z/ uit de geminaat /ɡ:/. Zo vinden we de spellingen <sedzia> (infinitief, art. 45) 

en <sedgiath> (derde persoon meervoud tegenwoordige tijd, 2x art. 30a) naast <seggia> (infinitief, art. 

45), en verder verschillende voorkomsten met <lidz-> voor het werkwoord voor ‘liggen/leggen’.62 Het 

orthografische systeem van het Oudfries vormde dus geen beperking voor de schrijver om palatalisatie 

vast te leggen en biedt dan ook geen verklaring voor het voorkomen van ongepalataliseerde spellingen 

                                                           
62 <lidzie> (art. 25), <lidza> (art. 30c), <uplidze> (art. 30c), <uplidza> (art. 30c) en <lidzia> (art. 52). 
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van /k/. Voor de gepalataliseerde /ɡ/ is een orthografisch probleem überhaupt niet aan de orde: de /j/ 

(gespeld <j> of <i>) was immers een klank die ook los van de gepalataliseerde /ɡ/ al bestond in het 

Oudfries. 

Een sleutel tot het oplossen van deze kwestie ligt in het feit dat in het Oud Schoutenrecht ook 

af en toe <g>-spellingen voorkomen voor een [j] die etymologisch gezien niet teruggaat op een /ɡ/. In 

het Oud Schoutenrecht vinden we zo bijvoorbeeld <gef> voor jef ‘of’ (art. 21), Pgm. *jeb- (Boutkan 

en Siebinga 2005: 198-199), en mogelijk geldt dit ook voor <gethanne> (art. 6), in de Taaldatabank-

editie geïnterpreteerd als de verbogen infinitief jechtane van jechta ‘bekennen/ 

bewijzen/beschuldigen’, Pgm. *jeht-ô- (TDB: Manuscript Junius 49; Boutkan en Siebinga 2005: 197). 

Ook de oudste Oudfriese oorkonde uit 1329 bevat een dergelijke niet-etymologische <g>: <thi gene> 

‘diegene’, waarbij het tweede deel teruggaat op een Protogermaans aanwijzend voornaamwoord *jen- 

of *jain- (Sipma 1927: 1; Etymologiebank: ‘gene1’). Daarnaast vindt men in deze oorkonde zowel 

gepalataliseerde als niet-gepalataliseerde spellingen voor de Protogermaanse /ɡ/ in anlaut voor een 

voorvocaal, bijv. <geldum> ‘geld’ naast <jeldane> ‘vergelden, betalen’ (Sipma 1927: 1). Ook Boutkan 

stelt dat /j/ soms als <g> gespeld werd, ook als deze etymologisch niet terugging op /ɡ/ (2001: 614). 

De verwarring tussen <g> en <j> beperkt zich dus niet tot het Oud Schoutenrecht. 

We kunnen dus stellen dat er in deze teksten een verwarring is tussen de spellingen <g> en 

<j>, die er juist op kan duiden dat /ɡ/ in de uitspraak al wel met de /j/ was samengevallen, zoals ook 

Boutkan beweert (2001: 614). Immers, als de letter <g> soms gebruikt werd om een [j] aan te duiden 

die ontstaan was uit een /ɡ/ voor voorvocaal, dan is het te begrijpen dat schrijvers dezelfde letter ook 

gebruikten voor andere gevallen waar een [j] werd uitgesproken. Als de palatalisatie nog niet had 

plaatsgevonden of nog niet was voltooid, waren de potentieel gepalataliseerde /ɡ/ en oorspronkelijke 

/j/ makkelijk uit elkaar te houden, en zou er nooit een <g>-spelling voor een oorspronkelijke /j/ 

gebruikt zijn. We kunnen dus aannemen dat palatalisatie van /ɡ/ voor voorvocalen al plaats had 

gevonden ten tijde van het ontstaan van het Oud Schoutenrecht, en dat het verschil tussen <g> en <j> 

enkel orthografisch is. Mogelijk geldt dit ook voor <k> en gepalataliseerde tegenhangers zoals <tz>, 

aangezien gepalataliseerde spellingen van /k/ in mediale positie wel degelijk voorkomen in de tekst. 

Dat <k> voor /t͡ s/ geschreven kon worden is eerder al beweerd door Theodor Siebs, zo vermeldt 

Loopstra (1935: 17). 

Er resteert echter nog een probleem. Waar komt deze <g>-spelling voor gepalataliseerde /ɡ/ 

(en mogelijk ook <k> voor /t͡ s/) vandaan, als deze klank al in de oudste Oudfriese teksten uitgesproken 

werd als [j]?  Boutkan lijkt zich niet druk te maken om dit probleem, en stelt simpelweg het volgende: 
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‘The use of <g> for /j/ can be explained as follows. Palatalisation of *g before front vowels 

yielded a sound [j], cf. R1 redgeua ~ redieua ‘judge’. Hence, etymological */j/ could be 

written /ɡ/: R1 ungêroch ‘not adult’ beside iêroch ‘adult’.’ (Boutkan 2001: 614) 

 

Deze verklaring impliceert dat Friese schrijvers op de een of andere manier wisten dat [j] in sommige 

gevallen terugging op een oudere /ɡ/. Hiervoor zouden we een Friese schrijftraditie van enige omvang 

moeten veronderstellen vóór de late 13e eeuw. Het is onbekend in hoeverre deze schrijftraditie 

bestond. Van de fragmentarische Friese psalmglossen die overgeleverd zijn voor deze periode 

(Langbroek 1990; Langbroek 2015), is onbekend in hoeverre ze representatief zijn voor een bredere 

schrijfcultuur. Op zich vormt deze weergave van [j] als <g> een argument voor het bestaan van een 

oudere Friese schrijftraditie, waarvan in dat geval maar al te weinig bewaard gebleven is. De 

hypothese is dan dat <g>-spellingen (en mogelijk ook <k>-spellingen) een overblijfsel zijn uit een 

periode waarin deze klanken nog zonder palatalisatie werden uitgesproken. Er zou dan een continue 

Friese schrijftraditie moeten zijn geweest van die tijd tot de tijd van het Oud Schoutenrecht. Deze 

hypothese zou dan moeten steunen op het feit dat er Friese psalmfragmenten overgeleverd zijn vóór de 

late 13e eeuw. Echter, mogelijk zijn ook deze fragmenten niet zo oud dat palatalisatie nog niet 

plaatsgevonden had. In de psalmglossen in UB Groningen Hs 404, die ca. 1200 geschreven zouden 

kunnen zijn (Bremmer 2011: 6), vinden we meermaals gepalataliseerde vormen van het werkwoord 

voor ‘geven’: ief ‘geef’ en iefth63 ‘geeft’ (Langbroek 1990: 274-275, 277). In de oudste psalmglossen, 

geschreven in de vroege 12e eeuw, is geen woord overgeleverd met een context voor palatalisatie 

(Langbroek 2015: 140-141).  

 Een andere hypothese voor het voorkomen van <g> voor /j/ (en eventueel <k> voor /t͡ s/) zou 

Nederlandse invloed zijn. Dit zou verklaren waarom <g>-spellingen veel vaker voorkomen bij [j] door 

palatalisatie van /ɡ/ dan bij de oorspronkelijke Germaanse /j/. Overeenkomst met het 

Middelnederlands, waar geen palatalisatie had plaatsgevonden, was dan een factor die een rol speelde 

bij het voorkomen van <g>-spellingen. Denk hierbij ook aan de eerder genoemde spelling <gene> 

‘gene’ in de oorkonde van 1329. Dit woord gaat dan wel terug op een Protogermaans woord met *j-, 

maar kreeg in het Nederlands een uitspraak met een [ɡ] (Etymologiebank: ‘gene1’). Spellingen als 

<ungeroch> ‘niet volwassen’, letterlijk ‘onjarig’ (Boutkan 2001: 614), en <gef> voor ief spreken dit 

idee dan weer tegen, omdat deze woorden ook in de buurtalen geen /ɡ/ bevatten: Mnl. of(te), Mnd. jof  

(Etymologiebank: ‘of’), Mnl. jâr <jaer>, Mnd. jâr (Etymologiebank: ‘jaar1’). 

Samenvattend wil ik stellen dat beide hypothesen lastig te bewijzen zijn. Een 

Middelnederlandse oorsprong voor deze spelling is niet noodzakelijk. Vergelijkbare voorbeelden 

waarbij een Oudfriese klank onder invloed van het Middelnederlands op grote schaal gespeld zou 

                                                           
63 De veronderstelde <th> is niet goed leesbaar (Langbroek 1990: 271). 
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worden met een letter die eigenlijk voor een andere Oudfriese klank gebruikt werd (niet-

gepalataliseerde [g] en [k]) hebben we niet. Deze niet-gepalataliseerde spellingen zouden ook een 

archaïsme kunnen zijn. Dit archaïsme veronderstelt echter een oudere Friese schrijftraditie waarvan we 

praktisch geen overgeleverde bronnen hebben. Deze spellingen blijven dus problematisch, en daarom 

is het hier niet mogelijk conclusies te trekken over het al dan niet Nederlandse karakter van deze 

spellingen. 

 

3.3 Afwezige Middelnederlandse invloeden 

Tenslotte wil ik nog kort stilstaan bij de Middelnederlandse invloeden die veelvuldig te vinden zijn in 

Oudfriese teksten, maar afwezig zijn in het Oud Schoutenrecht. De Middelnederlandse vorm ende 

‘en’, die rond 1400 het Oudfriese and(e) volledig vervangt (Versloot 2008: 70-71), is bijvoorbeeld 

afwezig in het Oud Schoutenrecht. Hier vinden we enkel and(e). Dit laat duidelijk zien hoe goed de 

14e-eeuwse taal bewaard is gebleven in het 17e-eeuwse afschrift van Junius. Ook afwezig is het 

Middelnederlandse g(h)e-prefix voor voltooid deelwoorden, een neerlandisme dat wel veelvuldig te 

vinden is in Thet Freske Riim, de Baseler Huwelijkstoespraken en Fon Alra Fresena Fridome (Blom 

2007: 7, 19; Sipma 1947: 13-16). Het neerlandisme ander, in plaats van Ofr. other/oer, komt ook in 

bovengenoemde teksten en Karel en Redbad uit Codex Unia voor (Blom 2007: 7, 19; Sipma 1947: 16; 

TDB: Karel en Redbad). In het Oud Schoutenrecht vinden we echter enkel de vorm ôther (32x). 

Eveneens aanwezig in al deze teksten, maar afwezig in het Oud Schoutenrecht, is de vorm (e)dân 

‘gedaan’ met Middelnederlandse klinker (soms ook in combinatie met het Middelnederlandse g(h)e-

prefix) (Blom 2007: 6, 18; Sipma 1947: 15-16; TDB: Karel en Redbad). In het Oud Schoutenrecht 

vinden we zeven keer het Oudfriese dên (<den> of <deen>).64 Tenslotte is ook de vorm <dat> ‘het/dat’ 

afwezig.65 Zoals al besproken (in 3.2.6) vervangt deze vorm in de 15e eeuw het eerdere thet en wordt 

dit wel gezien als een Middelnederlandse ontlening. Over het algemeen genomen krijgt men de indruk 

dat de Middelnederlandse invloed in het Oud Schoutenrecht minder sterk aanwezig is dan in de andere 

bovengenoemde teksten, en dat het zich beperkt tot een kleiner aantal woorden. Zie ter vergelijking 

ook de opsommingen van Middelnederlandse (of Middelnederduitse) woorden in de Baseler 

Huwelijkstoespraken en Thet Freske Riim door Blom (2007: 6-10, 18-20). 

 

                                                           
64 Art. 23 (2x), 45, 48a (2x), 48b, 51.  
65 Dit in tegenstelling tot de hybride vorm <that> die kan duiden op later opgeloste afkortingen (zie 3.2.6). 
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4. Analyse 

Nu de Middelnederlandse invloeden in het Oud Schoutenrecht geïnventariseerd en besproken zijn, 

worden ze in het volgende tekstdeel nader geanalyseerd. Het doel hiervan is te onderzoeken met wat 

voor type invloeden we te maken hebben en hoe ze in de tekst gebruikt worden. 

Een belangrijke vraag is of deze neerlandismen daadwerkelijke ontleningen in de Oudfriese taal 

zijn of dat het enkel gaat om min of meer incidentele interferenties tijdens het schrijfproces die niet 

representatief hoeven zijn voor de bredere Oudfriese taal. Om dit voor elk woord te kunnen 

beargumenteren, zal ik een aantal aspecten van deze Middelnederlandse invloeden bekijken die 

aanwijzingen kunnen geven om welk type invloed het gaat (zie ook de methodologische bespreking in 

2.3.2). De volgende drie kenmerken van de neerlandismen worden behandeld:  

1) of de Nederlandse invloed consequent of in elk geval regelmatig in het Oud Schoutenrecht en 

Apographa gebruikt wordt (4.1); 

2) of de Nederlandse invloed ook consequent of regelmatig in de andere tekstversies van het Oud 

Schoutenrecht te vinden is (4.2); 

3) of er sprake is van hybride spellingen (een sterke aanwijzing dat de interferentie enkel op 

schriftelijk vlak plaatsvindt) (4.3). 

Op zichzelf vormen deze kenmerken niet genoeg bewijs om een Nederlandse invloed te karakteriseren 

als een ontlening of een schriftelijke interferentie, maar samen winnen ze aan kracht. Door de analyses 

van de verschillende eigenschappen van de Nederlandse invloeden te combineren, wordt het mogelijk 

om conclusies te trekken over met welk type invloed we in elk afzonderlijk geval te maken hebben. 

In deelparagraaf 4.4 wordt onderzocht hoe de neerlandismen en hun Oudfriese tegenhangers 

over de tekst verdeeld zijn. Opvallende niet-gelijkmatige verdelingen van woordvarianten (zoals een 

Friese en een Nederlandse variant) kunnen wijzen op het bestaan van verschillende ‘taallagen’ in de 

tekst: weerspiegelen verschillende tekstdelen het werk van andere schrijvers of kopiisten, of zijn 

verschillende tekstdelen uit verschillende bronnen gehaald? Tenslotte, in 4.5, zal ik de woorden die 

daadwerkelijke ontleningen in de Oudfriese taal lijken te zijn analyseren aan de hand van de 

ontleningshiërarchieën van Van Coetsem en Thomason en Kaufman (besproken in 2.1.2): duidt het 

type ontleningen op meer of minder intensief taalcontact?  

 

4.1 Gebruik van Nederlandse vormen in het Oud Schoutenrecht: consequent, regelmatig of 

incidenteel? 

Een aantal Middelnederlandse invloeden in het Oud Schoutenrecht wordt consequent gebruikt: de 

Oudfriese varianten zijn niet in de tekst te vinden. Andere Middelnederlandse invloeden komen maar 



 

54 
 

incidenteel voor en zijn uitzonderingen tussen een groot aantal voorkomsten van de Oudfriese 

tegenhanger(s). Als een Middelnederlandse invloed maar incidenteel voorkomt, lijkt het er op zijn 

minst op dat deze vorm geen stevige positie in de Oudfriese taal had. De kans wordt dan groter dat het 

hier gaat om een incidentele schriftelijke interferentie en geen daadwerkelijke ontlening in de 

Oudfriese taal. In combinatie met de eigenschappen van de neerlandismen die ik zal analyseren in de 

volgende deelparagrafen, kan dit ons een beeld geven van het type interferenties waar we mee te 

maken hebben. In deze deelparagraaf is daarnaast niet alleen aandacht voor het gebruik van 

neerlandismen in het Oud Schoutenrecht van Codex Unia, maar ook voor het gebruik ervan in 

Apographa (Junius’ afschrift van Codex Unia) als geheel. 

 De volgende Middelnederlandse vormen worden consequent gebruikt in de tekst, zonder 

Oudfriese tegenhanger: koning, sunda (pl. van sunde) en sundich. De vindplaatsen hiervan zijn te zien 

in tabel 4. Sunda en sundich komen elk maar één keer voor. We zouden dit kunnen zien als twee 

voorkomsten van eenzelfde woord, maar dit is alsnog weinig om er daadwerkelijk zeker van te zijn dat 

de schrijver van het Oud Schoutenrecht dit woord consequent of in elk geval regelmatig zou gebruiken 

in plaats van het Oudfriese sende en sendich. Duidelijk een consequent leenwoord in de tekst is 

koning. Het komt in het Oud Schoutenrecht van Unia 14 keer voor.  

 

Lemma Artikelnummer 

koning 5, 16, 19b, 22, 29, 30a, 33a, 33b, 36, 40, 45 (2x), 

48a, 53 

sunde 27  

sundich  27 

Tabel 4: locatie van consequent voorkomende neerlandismen in het Oud Schoutenrecht. 

 

 Kijkt men naar het gebruik in Apographa als geheel (TDB: Manuscript Junius 49), dan kan 

men vaststellen dat ook hier het Oudfriese woord kening niet te vinden is, maar wel regelmatig koning. 

Dit versterkt het idee dat het hier om een goed ingeburgerd leenwoord gaat. Wat betreft sund(e/ich) 

zijn in Apographa zowel Oudfriese varianten met send- te vinden als Middelnederlandse vormen met 

sond- en sund-. Hoewel het woord dus niet consequent gebruikt wordt, zijn er genoeg 

Middelnederlandse vormen verspreid over de teksten te vinden om te kunnen zeggen dat het 

voorkomen ervan vaker dan incidenteel is.66 

                                                           
66 Aangezien ik geen vertalingen van alle teksten van Codex Unia tot mijn beschikking heb, kan ik geen exacte 

aantallen geven voor elke vorm. Een eerste verkenning toont in elk geval meerdere voorkomsten van elke 

variant. Voorbeelden zijn: send-: ff. 22r, 25r, 36r (2x), 38v, 73v; sund-: ff. 32r, 39r, 67r, 74r; sond-: 22r, 72r, 

72v, 74v (TDB: Manuscript Junius 49). 
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 Anders is het bij van, thar/dar, whar en heiliga. Deze vormen komen maar eenmaal of zeer 

incidenteel voor in de tekst. Thar is tweemaal in de tekst te vinden, dar eenmaal, naast 135 attestaties 

van het woord met een Oudfriese <e> als klinker. Whar komt eenmaal voor naast 12 Oudfriese 

tegenhangers, van eenmaal naast 6 keer het Oudfriese fan, en heiliga eenmaal naast 15 voorkomsten 

met hel-. Elders in Apographa vinden we nog tweemaal thar, op ff. 36r en 51v, en tweemaal dar, op 

ff. 57r en 61v (TDB: Manuscript Junius 49), naast vele honderden voorkomsten van ther. Naast whar 

in het Oud Schoutenrecht vinden we in Apographa in totaal nog twee keer hwar, op ff. 60r en 61v, 

naast ruim tachtig voorkomsten van Oudfries hwer of wher. Dit zijn dus hoogstens incidenteel 

voorkomende varianten.  

Woordvormen met heil- komen buiten het Oud Schoutenrecht in Apographa tien keer voor, 

terwijl vormen met hel- nog twintig keer te vinden zijn.67 Heil- is dus in de minderheid, maar komt 

toch regelmatig en verspreid over het afschrift voor. Als we de voorkomsten in het Oud Schoutenrecht 

meetellen is de verhouding elf keer heil- tegenover 35 keer hel-. Bekijken we het aantal voorkomsten 

in de teksten uit Codex Unia die door Arjen Versloot zijn aangemerkt als het meest archaïsch, 

stammend uit de periode van ca. 1300-1410 (Versloot 2008: 70-75), dan is de verhouding drie keer 

heil- tegenover 26 keer hel-.68 In de oudere teksten vinden we het neerlandisme dus iets minder, al zijn 

de getallen waarschijnlijk te klein voor sterke conclusies. In elk geval komt heil hier en daar voor 

verspreid over Codex Unia. We kunnen op basis hiervan nog niet concluderen of heil- een relatief 

frequente schriftelijke interferentie is (onder invloed van Middelnederlandse geestelijke literatuur?) of 

een daadwerkelijke ontlening in de Friese taal. 

Van is buiten het Oud Schoutenrecht opvallend frequent in Apographa, en komt net als de 

Oudfriese variant fan ca. 100 keer voor in het afschrift. Zoals al genoemd is /van/ een 

onwaarschijnlijke vorm in het Oudfries omdat dit niet strookt met het fonologische systeem van de 

taal (zie 3.1.4). We kunnen daarom aannemen dat het om een spellingsvariant van fan gaat. Het is 

goed mogelijk dat deze Middelnederlandse spellingsvorm zo makkelijk gebruikt werd omdat de klank 

[v] (een allofoon van /f/) in het woordbegin in het Oudfries niet voorkwam. Het gebruik van <v> in 

het woordbegin kon dus simpelweg opgevat worden als een tweede spellingsoptie voor initiële /f/, een 

spellingsoptie die bovendien ondersteund werd door gelijkende spellingen in het Middelnederlands. 

Het gebruik van <v> in de anlaut leidde niet tot een andere interpretatie van de klank, zoals wel zou 

kunnen gebeuren als men een grafeem zou gebruiken dat in die positie ook voor een andere klank 

                                                           
67 Heil-: ff. 22r, 36r, 38v, 39r, 39v (2x), 42r, 42v, 67r en 74v; hel-: ff. 31r, 32r, 34r (3x), 34v, 36r (3x), 40r, 40v, 

41v, 42v, 43r, 44r, 51v (2x), 67r (2x) en 68r (TDB: Manuscript Junius 49).  
68 Enkel die teksten zijn meegenomen die Versloot expliciet noemt als behorende tot de archaïsche groep. Wat 

betreft de attestaties van hel- en heil- gaat het dan om de voorkomsten in het Oud Schoutenrecht, de 17 Kesten, 

het Seendrecht, Processus Judicii, Wilker thes nya landes en Autentica riocht. Bij het koppelen van voorkomsten 

aan specifieke teksten is gebruik gemaakt van de inhoudsopgave bij de Taaldatabank-editie van Codex Unia 

(TDB: Codex Unia: Index). 
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werd gebruikt.69 De achterliggende uitspraak van het woord vormde voor schrijvers dus geen enkele 

barrière om <van> te schrijven, en dit zal dan ook de reden zijn voor het feit dat we deze vorm zo vaak 

vinden. 

Kind is binnen het Oud Schoutenrecht net als van, whar, thar, dar en heiliga een incidenteel 

voorkomende vorm. Het komt maar één keer voor in de tekst, terwijl de Oudfriese tegenhangers bern 

en berde tezamen vijf keer te vinden zijn. Natuurlijk kan het bij de sterk afwijkende vorm kind niet 

gaan om een spellingsinterferentie, maar we zouden van het gebruik in de tekst toch de indruk kunnen 

krijgen dat kind in elk geval niet meer dan een incidentele of eenmalige lexicale interferentie is. Een 

ander beeld krijgen we als we Apographa als geheel bekijken. Hier is het woord frequent. Met tegen 

de vijftig70 voorkomsten is kind frequenter dan bern, dat in Apographa maar vijfmaal voorkomt in de 

betekenis van ‘kind’71, en berde, dat buiten het Oud Schoutenrecht op zijn hoogst nog tweemaal in de 

betekenis van ‘(ongeboren) kind’ voorkomt.72 We lijken hier dus toch te maken te hebben met een 

goed ingeburgerd leenwoord. Daarnaast komt het woord kind ook veelvuldig voor in de meest 

archaïsche teksten van Codex Unia, stammend uit de periode van 1300-1410 (Versloot 2008: 70-75).73 

We kunnen dus ook concluderen dat kind waarschijnlijk het Fries van de 14e eeuw weerspiegelt en 

geen latere invloed is door het kopieerwerk van bijvoorbeeld Sydzo Unia of Franciscus Junius. Kind 

lijkt in het laatmiddeleeuwse Oudfries een goed ingeburgerd Middelnederlands leenwoord te zijn 

geweest. 

Groet en sal zijn noch frequent, noch incidenteel. Van het woord voor ‘groot’ zijn maar een 

klein aantal attestaties in de tekst: twee keer het Oudfriese <grat> en driemaal het Middelnederlandse 

<groet>. Het woord voor ‘zullen’ komt 163 keer voor met een Oudfriese anlaut (<sc> of <sch>) in 

combinatie met een Oudfriese klinker (bijv. scel ‘zal’, scolde ‘zou’). Veel minder frequent zijn de 

vormen die Middelnederlands aandoen door hun klinkerkeuze en/of anlaut. Scal komt eenmaal voor, 

sal vijf keer en sel vier. Hoewel deze vormen veel minder frequent zijn dan de Oudfriese 

tegenhangers, zijn het in mijn ogen net iets te veel om te spreken van incidentele interferenties, in elk 

geval wat betreft sal en sel. De Middelnederlandse vorm <grot> (grôt) komt overigens nog tweemaal 

voor in Apographa, dicht bij elkaar in de tekst Haet is Riocht? ‘Wat is recht?’.74 Dit brengt het totale 

                                                           
69 Initiële /w/ wordt in de tekst gespeld met <w>. Een heel enkele keer vindt men <v> voor initiële /u/, maar <u> 

overheerst (TDB: Manuscript Junius 49).  
70 Van kind zijn opnieuw geen exacte aantallen gegeven omdat niet van elke tekst een vertaling voorhanden is 

waarmee ik de attestaties kan bevestigen.  
71 Bern komt in deze betekenis voor op ff. 30r, 32v en 35r (3x) (TDB: Manuscript Junius 49).  
72 Tweemaal op f. 70v, waarvan in mijn ogen de betekenis ‘geboorte’ ook goed mogelijk is in het eerste geval en 

iets minder waarschijnlijk is in het tweede geval. Zie ook de interpretatie van het rechtsartikel door Brouwer 

(1941: 153-154). De tweede voorkomst bevat een nogal opvallende verschrijving <bernthe>, waarbij de woorden 

bern en berthe (een variant van berde (TDB: Lemmalist: ‘berde’)) op de een of andere manier vermengd zijn 

geraakt. 
73 40 van de 49 voorkomsten (op ff. 28r, 32v-33r, 35r, 50r-54r en 69r-73v) zijn te vinden in de teksten die 

Versloot expliciet aanmerkt als het meest archaïsch en waarvan de taal dus te dateren valt tussen 1300-1410.  
74 ff. 22v, 23r (TDB: Manuscript Junius 49). 



 

57 
 

aantal attestaties van deze vorm op vijf, wat echter nog steeds veel minder is dan de zesentwintig keer 

<grat> of <graet> die een zoekfunctie in de online transcriptie van Apographa oplevert (TDB: 

Manuscript Junius 49). Sal is opvallend frequent in de rest van Apographa, en is vele tientallen keren 

geattesteerd. Dit is dus in elk geval geen incidentele vorm, hoewel de Oudfriese vormen <scel>, 

<schel> en <scil> nog steeds een stuk frequenter zijn in Junius’ afschrift (een snelle zoektocht toont 

gezamenlijk minstens 250 attestaties). 

Tenslotte is er nog de veronderstelde Nederlandse meervoudsuitgang -an die in bepaalde 

klassen van substantieven de inheemse uitgang -ar verdrong. Zoals eerder vermeld telt Versloot nog 

vier keer het archaïsche -ar voor de nominatief en accusatief meervoud, naast 42 keer -an (Versloot 

2014: 97-98). De uitgang -an wordt dus frequent toegepast in de tekst. Omdat er sprake kan zijn van 

lexicale differentiatie bij het voorkomen van deze meervoudsuitgangen is het belangrijk om ook de 

attestaties per lemma te bekijken. Hieruit krijgen we eveneens het beeld dat het inheemse -ar in de 

minderheid is. -ar komt voor in de vormen <scillingar> (2x), <stedar> en <orkendar>.75 Voor het 

woord skilling ‘schelling’ vinden we in het meervoud vier nominatief- of accusatiefvormen op -an.76 

Het woord orkenda ‘getuige’ komt twee of drie keer voor met -an, afhankelijk van of je een 

voorkomst in een eigenaardige herhaalde zin opnieuw meetelt.77 Voor het lemma stede ‘plaats / 

gerechtelijke verdediging’ (Fairbanks 1939: 142) zijn geen corresponderende vormen in de tekst te 

vinden. Bij twee van de drie betrokken lemma’s is de Middelnederlandse ontleende uitgang -an dus in 

de meerderheid. 

 

4.2 Gebruik van Nederlandse vormen in vergelijking met de overige tekstgetuigenissen 

We kunnen nog een beter beeld krijgen van hoe regelmatig of incidenteel deze neerlandismen zijn als 

we kijken naar de corresponderende passages in andere tekstgetuigenissen van het Oud Schoutenrecht: 

worden hier dezelfde neerlandismen gebruikt of juist de Oudfriese varianten? In tabellen 5 t/m 14 zijn 

de woorden uit de verschillende tekstgetuigenissen naast elkaar gezet. Merk hierbij op dat Codex 

Roorda enkel de artikelen bevat die corresponderen met artikelen 1 t/m 16 (en de eerste zin van 17) uit 

Codex Unia. Wanneer de betrokken artikelen in Codex Roorda niet te vinden zijn, is die kolom in de 

tabel weggelaten.  

 

                                                           
75 stedar: art. 31b; orkendar: art. 29; scillingar: art. 23 (2x), waarbij de lezing van de <r> in de eerste voorkomst 

volgens Sytsema onzeker is:   (TDB: Manuscript Junius 49). De letter lijkt in elk geval veel 

op een <r> en totaal niet op een <n>, zeker ook in vergelijking met deze letters elders in het afschrift. 
76 Art. 9, 11, 13 en 23. 
77 Art. 45 (2x), 48a. Ook Fairbanks (1939: 149) merkt de eigenaardige herhaling in artikel 45 op. 
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Codex Unia  

(tussen haakjes: 

artikelnummer) 

Jus Municipale 

Frisonum  

(tussen haakjes: 

paginanummer uit 

Vries 2007)  

Freeska Landriucht 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Freeska Landriucht) 

Codex Roorda 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Codex Roorda) 

Koninges (5) konynghes (302) koninges (31) konigis (18) 

koninges (16) konenges (307) koninges (34) konynges (19) 

koninges (19b) koninges (309) koninges (35) 

koninges (22) koninges (316) koninges (39) 

koninges (29) koninges (323) koninges (42) 

koninge (30a) koninghe (325) koninge (43) 

koninges (33a) koninghes (312) koninges (36) 

koninges (33b) konynges (313) koninges (36) 

koninges (36) koninges (333) koninges (47) 

koninges (40) koninges (342) koninges (50) 

koninges (45) koningis (347) koninges (52) 

koninges (45) koninghes (347) koninges (52) 

koninges (48a) koninges (350) koninges (53) 

koninges (53) koningis (360) koninges (59) 

Tabel 5: ‘koning’ in Codex Unia en de corresponderende woorden in andere Oudfriese 

tekstgetuigenissen. 

 

Codex Unia  

(tussen haakjes: 

artikelnummer) 

Jus Municipale 

Frisonum  

(tussen haakjes: 

paginanummer uit 

Vries 2007)  

Freeska Landriucht 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Freeska Landriucht) 

sunda (27) sunda (321) sonda (41) 

sundich (27) sundich (321) sondich (41) 

Tabel 6: ‘sunda’ en ‘sundich’ in Codex Unia en de corresponderende woorden in andere Oudfriese 

tekstgetuigenissen. 
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Codex Unia  

(tussen haakjes: 

artikelnummer) 

Jus Municipale 

Frisonum  

(tussen haakjes: 

paginanummer uit 

Vries 2007)  

Freeska Landriucht 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Freeska Landriucht) 

kind (36) kijnd (334) kind (47) 

Tabel 7: ‘kind’ in Codex Unia en het corresponderende woord in andere Oudfriese tekstgetuigenissen. 

 

Codex Unia  

(tussen haakjes: 

artikelnummer) 

Jus Municipale 

Frisonum  

(tussen haakjes: 

paginanummer uit 

Vries 2007)  

Freeska Landriucht 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Freeska Landriucht) 

Codex Roorda 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Codex Roorda) 

van (11) fan (305) fan (33) fen (19) 

Tabel 8: ‘van’ in Codex Unia en het corresponderende woord in andere Oudfriese tekstgetuigenissen. 

 

Codex Unia  

(tussen haakjes: 

artikelnummer) 

Jus Municipale 

Frisonum  

(tussen haakjes: 

paginanummer uit 

Vries 2007)  

Freeska Landriucht 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Freeska Landriucht) 

groet (30a) graed (325) graet (43) 

groet (30a) graet (325) graet (43) 

groet (30b) zinsdeel afwezig (326) graet (44) 

Tabel 9: ‘groet’ in Codex Unia en de corresponderende woorden in andere Oudfriese 

tekstgetuigenissen. 
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Codex Unia  

(tussen haakjes: 

artikelnummer) 

Jus Municipale 

Frisonum  

(tussen haakjes: 

paginanummer uit 

Vries 2007)  

Freeska Landriucht 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Freeska Landriucht) 

sal (52) deel van de zin 

afwezig (358) 

deel van de zin 

afwezig (58) 

sal (54) artikel afwezig schil (59) 

sal (54) artikel afwezig schil (59) 

sal (57a) scel (361) schil (60) 

sal (59) schel78 schil (60) 

sel (55) andere woordkeuze: 

aegh (360) 

schil (59) 

sel (55) zin afwezig (360) schil (59) 

sel (55) zin afwezig (360) zin afwezig (59) 

sel (57a) scel (361) schil (60) 

scal (57a) scel (361) schil (60) 

Tabel 10: ‘sal’, ‘sel’ en ‘scal’ in Codex Unia en de corresponderende woorden in andere Oudfriese 

tekstgetuigenissen. 

 

Codex Unia  

(tussen haakjes: 

artikelnummer) 

Jus Municipale 

Frisonum  

(tussen haakjes: 

paginanummer uit 

Vries 2007)  

Freeska Landriucht 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Freeska Landriucht) 

thar (28c) deer (322) deer (42) 

thar (40) deer (343) deer (50) 

dar (40) deer (342) deer (50) 

Tabel 11: ‘thar’ en ‘dar’ in Codex Unia en de corresponderende woorden in andere Oudfriese 

tekstgetuigenissen. 

 

 

                                                           
78 Dit artikel is niet te vinden in het Oud Schoutenrecht van Jus Municipale Frisonum, maar staat in de 

Willekeuren van de Opstalsboom uit hetzelfde handschrift (Buma en Ebel 1977: 260). 
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Codex Unia  

(tussen haakjes: 

artikelnummer) 

Jus Municipale 

Frisonum  

(tussen haakjes: 

paginanummer uit 

Vries 2007)  

Freeska Landriucht 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Freeska Landriucht) 

Codex Roorda 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Codex Roorda) 

whar (6) andere woordkeuze: 

aldeer (302) 

hweer (32) hweer (18) 

Tabel 12: ‘whar’ in Codex Unia en het corresponderende woord in andere Oudfriese 

tekstgetuigenissen. 

 

Codex Unia  

(tussen haakjes: 

artikelnummer) 

Jus Municipale 

Frisonum  

(tussen haakjes: 

paginanummer uit 

Vries 2007)  

Freeska Landriucht 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Freeska Landriucht) 

heiliga (52) holligha (358)79 helligha (58) 

Tabel 13: ‘heiliga’ in Codex Unia en het corresponderende woord in andere Oudfriese 

tekstgetuigenissen. 

 

De vele voorkomsten van -an, al in de versie van Codex Unia de gebruikelijke vorm, zijn niet 

in tabelvorm naast de andere tekstgetuigenissen gelegd. Het is hier niet mijn bedoeling om het 

complete gebruik van de meervoudsuitgangen -an en -ar te analyseren in de verschillende 

tekstgetuigenissen. Wie echter een blik op de overige drie Friese tekstgetuigenissen werpt, ziet dat -an 

(in gereduceerde vorm: -en) daar de normale uitgang is (Vries 2007: 300-365; Tresoar: Freeska 

Landriucht; Tresoar: Codex Roorda). We kunnen een indruk krijgen van hoe sterk de positie van de 

inheemse uitgang -ar nog is, door de vier voorkomsten hiervan uit het Oud Schoutenrecht naast de 

andere tekstgetuigenissen te leggen. Het gaat hierbij dus niet om het neerlandisme, maar juist om de 

zeldzame attestaties van de oorspronkelijke Friese vorm. In tabel 14 valt duidelijk te zien dat -ar niet 

meer gebruikt wordt in de corresponderende passages. 

 

 

                                                           
79 Deze <o>-spelling, wel genoemd als variant in het Altfriesisches Handwörterbuch (TDB: Lemmalist: 

‘hêliga’), kan ik etymologisch niet verklaren. Het belangrijkste om op te merken is echter dat de 

Middelnederlandse vorm heiliga niet gebruikt is. 
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Codex Unia  

(tussen haakjes: 

artikelnummer) 

Jus Municipale 

Frisonum  

(tussen haakjes: 

paginanummer uit 

Vries 2007)  

Freeska Landriucht 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Freeska Landriucht) 

scillingar (23) scillingen (318) schellingen (40) 

scillingar (23) scillingen (318) schellingen (40) 

orkendar (29) orkundum (323) 

(onverwachte datief) 

orkenen (42) 

stedar (31b) stede (331) steden (46) 

Tabel 14: ‘-ar’ in Codex Unia en de corresponderende vormen in andere Oudfriese 

tekstgetuigenissen. Let op: ‘-ar’ is de inheems Friese vorm, niet het neerlandisme. 

 

De informatie in tabellen 5 t/m 14 komt vrij goed overeen met het beeld dat we kregen van de 

tekstinterne analyse in de vorige deelparagraaf (4.1). De vormen die in de Codex Unia-versie enkel 

incidenteel gebruikt werden, vinden we ook in de andere tekstgetuigenissen niet terug. Het gaat hierbij 

om van80, thar, dar en hwar, waarvoor we in de andere tekstgetuigenissen de Oudfriese vormen 

fan/fen, deer en hweer vinden. Het gebruik van groet en sal/sel/scal in de Unia-versie en Apographa 

als geheel is omschreven als noch frequent, noch incidenteel. Deze neerlandismen komen in de andere 

tekstgetuigenissen evenmin voor. Daar vinden we Oudfriese vormen als graet en scel/schil. Heiliga 

komt in de tekstversie van Codex Unia maar eenmaal voor en in Apographa als geheel zijn vormen 

met heil- verantwoordelijk voor minder dan een derde van de attestaties van de woorden voor ‘heil’ en 

‘heilig(e)’. Met het oog op Apographa als geheel is ook deze vorm te omschrijven als noch 

incidenteel, noch frequent. Dit woord toont dan ook hetzelfde patroon als groet en sal/sel/scal: heiliga 

is niet te vinden in de corresponderende passage in Jus Municipale Frisonum en Freeska Landriucht.  

 De vormen die in de tekstinterne analyse consequent of zeer regelmatig gebruikt bleken te 

zijn, komen in de andere tekstgetuigenissen ook consequent terug in Middelnederlandse vorm. Het 

gaat hierbij om koning, sunda/sundich en het meervoud -an. Kind kunnen we ook bij deze groep 

rekenen. Dit woord, dat weliswaar in het Oud Schoutenrecht van Codex Unia maar eenmaal voorkomt, 

bleek in Apografa als geheel verreweg de gebruikelijkste term om de betekenis ‘kind’ uit te drukken. 

In de andere tekstgetuigenissen vinden we koning, sund-/sond-, -en en ki(j)nd. 

 Kortom, de analyse van Codex Unia en de vergelijking met de andere tekstversies laten 

hetzelfde plaatje zien. Vormen die in Codex Unia de gebruikelijke of zelfs enige vorm zijn, vinden we 

                                                           
80 Voor het feit dat <van> in Apographa als geheel wel vrij vaak gebruikt wordt, is in 4.1 een verklaring 

gegeven.  
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ook terug in de andere tekstversies. De neerlandismen die in het Oud Schoutenrecht van Codex Unia 

of Apographa als geheel maar incidenteel gebruikt worden, of op zijn minst duidelijk in de minderheid 

zijn, vinden we niet terug in de andere tekstversies. Daar vinden we de corresponderende Oudfriese 

vormen.  

 

4.3 Hybride spellingen 

Eerder in deze thesis is de aanname geformuleerd dat hybride spellingen wijzen op interferenties op 

schriftelijk niveau. Waar feitelijke ontleningen het snelst op woordniveau zullen plaatsvinden, is het 

op schrift juist relatief makkelijk om letters aan te passen. Als we een hybride vorm aantreffen, zoals 

<thar> (Ofr. <ther> + Mnl. <daer>), dan is het makkelijk om voor te stellen dat de schrijver onder 

invloed van de Middelnederlandse schrijftaal een Nederlands aandoende spellingsvorm heeft gebruikt. 

Minder waarschijnlijk is het in mijn ogen dat dit een weerspiegeling is van een eigenaardige 

mengvorm die daadwerkelijk in de gesproken Friese taal aanwezig was. Het omgekeerde gaat 

overigens niet op: een volledig Middelnederlandse vorm zou net zo goed een schriftelijke interferentie 

als een ontlening kunnen zijn, zeker ook omdat de Oudfriese en Middelnederlandse woorden vaak om 

te beginnen al erg gelijkend zijn.  

 De aanname dat hybride spellingen wijzen op schriftelijke interferentie blijkt te stroken met de 

resultaten uit de vorige twee deelparagrafen (4.1 en 4.2). Hybride spellingen vinden we enkel bij die 

neerlandismen die bij de vorige analyses al incidentele interferenties (en geen echte ontleningen) leken 

te zijn. Het gaat hier om thar, whar en scal (zie tabel 15). 

 

Vorm in Codex Unia Oudfries Middelnederlands 

thar thêr: <ther> dâr: <daer> 

whar hwêr: <hwer> of <wher> wâr: <waer> 

scal skel: <scel> sal: <sal>  

Tabel 15: door het Middelnederlands beïnvloede hybride spellingen in het Oud Schoutenrecht. 

 

Merk op dat het bij het woord voor ‘zal’ enkel gaat om het eenmaal voorkomende scal. De 

neerlandismen sal en sel zijn wel geheel gelijk aan bestaande Middelnederlandse varianten. Ook gelijk 

aan het Middelnederlands is <dar>, waarbij (zoals gebruikelijk in het oudere Oudfries) lengte niet in 

de spelling is weergeven (vgl. Mnl. <daer>). Opvallend genoeg zijn de neerlandismen voor ‘daar’ en 

‘zal’ ook gelijk de twee neerlandismen waarbij er ruimte is voor verschillende spellingsvormen of 
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woordvarianten. Mogelijk is dit een extra aanwijzing dat het hier gaat om individueel van elkaar 

voorkomende schriftelijke invloeden die niet één leenwoord weerspiegelen. 

 Tenslotte wil ik nog opmerken dat men Middelnederlandse vormen met Friese morfologie 

(heiliga, sunda) niet moet beschouwen als een aanwijzing voor het puur schriftelijke karakter van de 

interferentie. Het aanpassen van leenwoorden aan het morfologische systeem van de ontlenende taal 

komt erg vaak voor in talen (denk aan pizza’s en joggen) (Thomason en Kaufman 1988: 37, 74). Bij 

heiliga en sunda kan het dus wat de hybride spelling betreft best gaan om een daadwerkelijk 

ingeburgerde ontlening.   

  

4.4 Gelaagdheid: variatie en taallagen in het Oud Schoutenrecht 

In deze deelparagraaf zal gekeken worden naar de verdeling van Middelnederlandse invloeden over de 

tekst. Bevatten sommige tekstdelen meer neerlandismen dan andere delen? Komen bepaalde 

neerlandismen alleen in bepaalde stukken van de tekst voor? Dit heeft te maken met de kwestie van 

gelaagdheid, de mogelijkheid dat de tekst de taal van meerdere taalgebruikers weerspiegelt, 

bijvoorbeeld verschillende schrijvers en kopiisten. Elke persoon die een rol heeft gespeeld in de 

tekstoverlevering, door het schrijven, kopiëren, uitbreiden of aanpassen van de tekst, kan door zijn 

eigen taalgebruik een nieuwe ‘taallaag’ in de tekst geïntroduceerd hebben. Mogelijk vormen 

verschillende delen van de tekst verschillende van deze taallagen, met mogelijk ook een afwijkende 

mate van Nederlandse invloed. Over het algemeen blijkt de Nederlandse invloed vrij gelijkmatig over 

de tekst verdeeld te zijn, maar in het geval van neerlandismen voor scel ‘zal’ vinden we wel een 

opvallend patroon. 

Het is waarschijnlijk dat meerdere personen een stempel op de taal van het Oud Schoutenrecht 

hebben gedrukt. De tekst bevat een grote variatie aan spellingsvarianten en woordvarianten. Zo vinden 

we bijvoorbeeld <scel>, <schel>, <scal>, <sel> en <sal> voor ‘zal’ (derde persoon). Voor ‘heeft’ 

vinden we <hath>, <heth>, <hat>, <havith>, <heveth> en <heweth>. Ook veel andere woorden 

verschijnen op verschillende manieren in de tekst.81 Een deel van deze variatie kan verklaard worden 

door variërende spellingskeuzes (bijv. <scel> versus <schel>), maar sommige woordvormen (zoals 

<scel> versus <sal> of <hath> versus <heweth>) verschillen te veel van elkaar om puur op 

spellingsverschillen terug te gaan. Hierbij moeten we eerder denken aan verschillende woordvarianten, 

in het eerste geval bijvoorbeeld een Oudfriese vorm (scel) en een Middelnederlandse vorm (sal), in het 

tweede geval een gesyncopeerde vorm (hath) en een ongesyncopeerde vorm (heweth). Deze grote 

variatie kan niet simpelweg toegeschreven worden aan het werk van één enkele schrijver. Daarvoor 

                                                           
81 Een aantal voorbeelden: <riucht> versus <riocht>; <and> versus <ande>; <scelta> versus <sculta>; <quetha> 

versus <quatha>; <hweder> versus <hwoder>, <weder> en <hoder>. 
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lopen de woordkeuzes te veel uiteen. Een enkele kopiist die varieert in zijn spelling is nog denkbaar, 

maar de wildgroei aan vaak sterk afwijkende varianten die we aantreffen in deze tekst duidt erop dat 

meerdere schrijvers hun stempel hebben gedrukt op de taal van deze rechtstekst. 

 Deze talige gelaagdheid zou verschillende oorzaken kunnen hebben. Ten eerste zou het 

kunnen dat opeenvolgende kopiisten sporen hebben nagelaten in de tekst. Hun eigen taalgebruik 

schemert dan door in de kopie. Het is daarnaast ook mogelijk dat bij sommige delen van deze 

rechtstekst (bepaalde artikelen, bepalingen en formuleringen) geput is uit andere geschreven bronnen 

die in omloop waren. Tenslotte is het ook een mogelijkheid dat bij de opschriftstelling meerdere 

schrijvers betrokken waren, elk met hun eigen taalgebruik. Het is goed denkbaar dat meerdere van 

deze factoren een rol hebben gespeeld in het rijke taalpalet van de tekst. 

 Een diepgaand onderzoek naar de taalvariatie in het Oud Schoutenrecht is in het kader van 

deze thesis niet mogelijk. Dit zou een geheel onderzoek op zich kunnen vullen. Ik wil daarom ook niet 

verder ingaan op het voorkomen van varianten die geen Middelnederlandse invloed zijn. Een 

onderzoek naar alle taalvariatie in deze tekst zou ons veel kunnen vertellen over de opbouw, 

overlevering en samenstelling van de tekst, maar in deze thesis beperk ik mij tot het onderzoeken van 

de verdeling van neerlandismen en hun tegenhangers. Tijdens het onderzoek voor deze thesis is 

overigens wel een eerste verkenning gedaan waarbij ook gekeken is naar het voorkomen van 

Oudfriese varianten (en dus niet enkel de neerlandismen en hun Friese tegenhangers). Een duidelijke 

scheiding in tekstdelen bleek hier vooralsnog niet te vinden. Mogelijk is er wat betreft de spellingen 

voor gepalataliseerde /ɡ/ en het gebruikte woord voor ‘door’ (zie 3.2.7 en 3.2.4) een globale opdeling 

te maken in twee tekstdelen (waarvan de grens na art. 31 of ergens daaromtrent ligt), maar er is te 

weinig data om daadwerkelijk te concluderen dat het hier om tekstdelen met een verschillende 

ontstaans- of kopieergeschiedenis gaat.82 Aangezien het gebruik van neerlandismen in beide tekstdelen 

ongeveer gelijk bleek te zijn (zie ook tabel 16), is besloten om verder niet uit te weiden over de 

verspreiding van niet-neerlandismen over de tekst. 

Als varianten in de tekst een opvallende spreiding vertonen, kan dat iets zeggen over welke 

tekstdelen stammen uit een andere bron of het werk zijn van een andere schrijver of kopiist. In tabel 16 

zijn alle neerlandismen en hun Oudfriese tegenhangers verzameld. Helaas blijkt uit de vindplaatsen 

van de meeste varianten geen duidelijk patroon. Vaak zijn er te weinig attestaties om zinnige 

conclusies te trekken, of zijn er simpelweg geen opvallende verdelingen te ontdekken. In sommige 

gevallen komen verschillende woordvarianten in dezelfde artikelen voor, zoals sal en scel in artikel 52 

en groet en grat in artikel 30a. Ook wanneer er wel een patroon te ontdekken is, namelijk bij de 

                                                           
82 Om specifiek te zijn: tot en met artikel 31 domineren thur/thor ‘door’ en <g> voor gepalataliseerde /ɡ/, vanaf 

artikel 32 overheersen truch en <j>. Dit is echter geen zwart-witte scheiding, want we vinden meestal nog steeds 

beide varianten voor en na deze breuk halverwege de tekst. Zie voor de bijbehorende data tabel 3 en voetnoten 

49, 50 en 51.  
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varianten voor ‘zal’, blijkt dat de varianten nog steeds min of meer door elkaar gebruikt worden. In het 

tekstdeel waarin de door het Middelnederlands beïnvloede vormen sal, sel en scal voorkomen (vanaf 

art. 52), vinden we nog steeds attestaties van scel. 

 

 Variant Artikelnummer 

1)    

 kind 36 

 berde 36 (4x) 

 bern 55 

2)    

 van 11 

 fan 34c (2x), 36 (2x), 42, 52 

3)    

 groet 30a (2x), 30b 

 grat 30a, 48c 

4)    

 vorm van skela met <sc>- of <sch>-anlaut 

en Oudfriese klinker: sce- of scolde (pret.) 

1 (3x), 2 (2x), 10, 13, 14 (2x), 15 (2x), 

18, 19a, 19c, 20 (5x), 21 (6x), 22 (6x), 

23 (6x), 24, 25 (4x), 26 (4x), 28a, 28b 

(2x), 28c (2x), 29 (4x), 30a (3x), 30b 

(4x), 30c (19x), 31a (11x), 31b (3x), 

31c (2x), 31d (3x), 32 (2x), 33a, 33b, 

33c, 34a (2x), 36 (7x), 39 (2x), 40 

(6x), 41, 44a (2x), 45 (7x), 47 (3x), 

48a (6x), 48b (2x), 48c (3x), 49 (2x), 

51 (8x), 52, 53 (5x), 57b  

 scal 57a 

 sal 52, 54 (2x), 57a, 59 

 sel 55 (3x), 57a, 

5)    

 ther 1 (3x), 2, 4 (2x), 5, 6 (2x), 8, 12, 15 

(4x), 16, 18, 19a, 20 (3x), 21 (5x), 22 

(3x), 23, 24, 25, 28a, 28b, 28c (2x), 

30a (2x), 31a (9x), 31c, 31d (3x), 32 

(4x), 33a, 33c, 34a (2x), 34d, 36 (2x), 
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37 (3x), 39, 40 (3x), 42 (2x), 44a, 44b 

(2x), 45 (5x), 47 (2x), 48a (9x), 48b 

(5x), 48c, 49 (4x), 51 (9x), 52 (5x), 

53, 55 (3x), 57a, 59, 60, 61 (3x) 

 (al)der 21, 25, 28c, 31d, 33b, 36, 41, 48a, 53, 

56 

 ter 40 

 thar 28c, 40 

 dar 40 

6)    

 hwer 5, 25, 31d (2x), 45, 51, 54 

 wher 21, 31a, 31b, 50, 57a 

 whar 6 

7)    

 heliga 3, 5, 19b, 22, 30c (4x), 31a, 31d (2x), 

35, 36, 38, 48b 

 heiliga 52 

8)   

 scillingar (nom./acc. pl.) 23 (2x) 

 scillingan (nom./acc. pl.) 9, 11, 13, 23 

9)   

 orkendar (nom./acc. pl.) 29 

 orkendan (nom./acc. pl.) 45 (2x?)83, 48a 

Tabel 16: varianten in het Oud Schoutenrecht gebaseerd op de inventarisatie van neerlandismen in 

paragraaf 3.1, per artikel. 

 

Bij ‘zullen’ vindt men enkel Oudfriese vormen (/sk/ + Oudfriese klinker) tot en met artikel 51. 

Vanaf artikel 52 overheersen de afwijkende, Nederlands aandoende vormen sal, sel en de hybride 

vorm scal. Dit kans dat deze verdeling op toeval berust is statistisch gezien zeer klein (p < 0,001). Dit 

is berekend met een Fisher exact probability test, een statistische test die gebruikt kan worden bij 

kleine aantallen.84 Hiermee kan men berekenen hoe waarschijnlijk het is dat de gevonden verdeling 

van twee varianten over twee groepen op toeval berust. Dit wordt uitgedrukt met een p-waarde. Is de 

p-waarde onder de 0,05, de gebruikelijke significantiegrens, dan is de kans minder dan 5% dat de 

                                                           
83 Hier is sprake van twee keer min of meer dezelfde zin. 
84 Voor meer informatie en de test zelf, zie: http://vassarstats.net/tab2x2.html.  

http://vassarstats.net/tab2x2.html
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verdeling van varianten over de twee groepen (een eerste en een tweede tekstdeel) louter op toeval 

berust. De observatie dat variant één een groter aandeel heeft in tekstdeel A dan in tekstdeel B is dan 

statistisch significant, net als het feit dat variant twee een groter aandeel heeft in tekstdeel B. Zie tabel 

17 voor de aantallen en p-waarde voor de ‘zal’-vormen. Sal en sel komen statistisch gezien significant 

vaker voor vanaf artikel 52. Scal, een opvallende hybride vorm, is hier uit voorzichtigheid even buiten 

beschouwing gelaten, maar het patroon wordt uiteraard nog sterker als men deze vorm bij de 

neerlandismen sal en sel optelt. 

 

p < 0,001 art. 1-51 art. 52-61 

/sk/ + Oudfriese klinker 156 7 

sel/sal 0 9 

Tabel 17: 2x2 contingency table – de verdeling van vormen voor ‘zullen’ tussen het tekstdeel t/m 

artikel 51 en het tekstdeel vanaf artikel 52. 

 

 Er is nog iets dat opvalt aan de voorkomsten van sal, sel en scal. Het lijkt erop dat de passages 

die deze afwijkende woordvormen bevatten uitzonderlijk vaak niet in alle andere tekstgetuigenissen 

terug te vinden zijn, daar anders geformuleerd zijn, of op een heel andere plaats in de tekst of het 

handschrift te vinden zijn. Dit is opvallend: een blik op de tabellen 5 t/m 14 in paragraaf 4.2 laat zien 

dat er voor de meeste neerlandismen uit Unia ook in de andere tekstgetuigenissen een corresponderend 

woord in een corresponderende passage te vinden is. Tabel 18 hieronder (een uitgebreidere versie van 

tabel 10) toont daarentegen dat acht van de tien passages met sal, sel of scal afwijken in twee of meer 

van de andere tekstgetuigenissen. In de meeste gevallen is de zin, passage, of zelfs het hele artikel niet 

te vinden is in de andere tekstversie. In één geval is het korte artikel in kwestie (art. 59) in twee van de 

andere handschriften niet op dezelfde plaats te vinden. In het geval van Jus Municipale Frisonum staat 

deze passage zelfs in een andere tekst. Kortom, deze acht passages maken geen deel uit van de vaste, 

gemeenschappelijke kern van de tekstgetuigenissen. In de tabel zijn de afwijkende overleveringen 

grijsgekleurd. Hierbij is overigens ook de Middelnederlandse versie meegenomen, omdat het hier niet 

om de Friese taal gaat, maar om de aanwezigheid van het woord, de zin of de passage in de andere 

tekstversies, ongeacht de taal. De Middelnederduitse vertaling (Meijering en Nijdam, in 

voorbereiding) bevat geen enkele van deze passages, maar dit zou te maken kunnen hebben met de 

manier waarop deze tekst vertaald is. Volgens Meijering en Nijdam (in voorbereiding) heeft de 

vertaler een selectie gemaakt uit de artikelen in zijn Oudfriese voorbeeld, en zijn een aantal van de 

oorspronkelijke artikelen hier weggelaten.  
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Codex Unia  

(tussen haakjes: 

artikelnummer) 

Jus Municipale 

Frisonum  

(tussen haakjes: 

paginanummer uit 

Vries 2007)  

Freeska Landriucht 

(tussen haakjes: 

paginanummer 

facsimile, via Tresoar: 

Freeska Landriucht) 

Landrecht der 

Vriesne (Mnl.) 

(tussen haakjes: 

paginanummer in 

Breuker 1996) 

sal (52) deel van de zin afwezig 

(358) 

deel van de zin afwezig 

(58) 

deel van de zin afwezig 

(62) 

sal (54) artikel afwezig schil (59) artikel afwezig 

sal (54) artikel afwezig schil (59) artikel afwezig 

sal (57a) scel (361) schil (60) zal (64) 

sal (59) schel 

(staat in andere tekst)85 

schil (60) sal (18) 

(staat in artikel 1) 

sel (55) andere woordkeuze: 

aegh (360) 

schil (59) andere woordkeuze: 

aech (62) 

sel (55) zin afwezig (360) schil (59) zin afwezig (62, 64) 

sel (55) zin afwezig (360) zin afwezig (59) zin afwezig (64) 

sel (57a) scel (361) – rest van de 

zin anders 

geformuleerd 

schil (60) zal (64) – rest van de 

zin anders 

geformuleerd 

scal (57a) scel (361) schil (60) zal (64) 

Tabel 18: ‘sal/sel/scal’ en de corresponderende passages in andere tekstgetuigenissen (afwijkende 

overleveringen zijn grijsgetint). 

 

 Het is mogelijk dat dat deze vormen (sal, sel en eventueel scal) de taal weerspiegelen van een 

schrijver die op een bepaald moment passages heeft toegevoegd of aangepast aan het einde van de 

tekst. Dit zou verklaren waarom deze passages vaak niet of niet op dezelfde manier in de andere 

tekstgetuigenissen te vinden zijn. Freeska Landriucht deelt overigens veel van de afwijkende passages 

met Codex Unia. Het lijkt erop dat deze twee tekstversies meer aan elkaar verwant zijn.  

Men zou kunnen verwachten dat deze onbekende schrijver een meer door het Nederlands 

beïnvloede taal met zich meebracht, maar de inventarisatie van neerlandismen onderbouwt dit 

vermoeden niet (zie tabel 16). Neerlandismen komen verspreid over de gehele tekst voor, en de 

passages met sal, sel en scal vertonen geen opvallende Nederlandse invloed behalve deze vormen zelf. 

Dit zou kunnen komen doordat deze passages in kwestie maar kort zijn, maar in elk geval betekent het 

                                                           
85 Zoals al opgemerkt in de voetnoot bij tabel 10 is dit artikel niet te vinden in het Oud Schoutenrecht van Jus 

Municipale Frisonum, maar in de Willekeuren van de Opstalsboom (Buma en Ebel 1977: 260). 
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dat de invoegingen geen grote gevolgen hebben gehad voor de aanwezigheid van andere 

neerlandismen dan sal, sel en scal in de tekst. Er is voor deze passages overigens ook geen reden om 

te vermoeden dat het invoegen ervan na de 14e eeuw gebeurd is. Opnieuw zijn er te weinig attestaties 

om harde conclusies te trekken, maar een voorbeeld als so sel thi huskerl… (art. 57a) met dentale 

fricatief wekt in elk geval de indruk dat het niet om passages gaat die veel jonger zijn dan de rest van 

de tekst. Samenvattend wijkt de taal in deze toegevoegde of aangepaste passages qua ouderdom noch 

Middelnederlandse invloed af van de rest van de tekst, uiteraard op het gebruik van sal/sel/scal na. 

 

4.5 Middelnederlandse ontleningen en de intensiteit van het taalcontact 

Nu we een duidelijker beeld hebben van de Middelnederlandse invloeden in het Oud Schoutenrecht, 

resteert nog de vraag hoe verregaand deze beïnvloeding door het Middelnederlands was. Duiden deze 

vormen op intens taalcontact tussen de Friese en Nederlandse taalgemeenschappen? In deze 

deelparagraaf analyseer ik de gevonden Middelnederlandse invloeden met behulp van de 

taalcontacttheorieën van Van Coetsem (1988) en Thomason & Kaufman (1988) (zie 2.1.2). Deze 

theorieën bevatten beiden een gelijksoortige hiërarchie van ontleningen, waarbij sommige soorten van 

ontleningen gemakkelijker voorkomen dan andere. Bij Thomason en Kaufman hangt het soort 

ontleningen dat we aantreffen af van de intensiteit van het taalcontact. Allereest wordt specialistische, 

niet-primaire woordenschat ontleend, al bij vrij oppervlakkig taalcontact. Als het contact tussen twee 

taalgemeenschappen iets ingrijpender is kan men ook basiswoordenschat en vervolgens ook 

grammaticale woordenschat ontlenen. Morfologie, fonologie en syntax volgen daarna pas, bij intensief 

taalcontact. 

 De taalcontacttheorieën van Van Coetsem en Thomason en Kaufman zijn van toepassing op 

daadwerkelijke ontleningen in de gesproken taal. Puur schriftelijke interferenties volgen deze 

hiërarchie niet. Daarom zijn niet alle gevonden Middelnederlandse invloeden te toetsen aan deze 

taalcontacttheorieën. Van de woorden die ingeburgerde ontleningen lijken te zijn kunnen we 

verwachten dat ze ook een rol spelen in de bredere, gesproken Friese taal, of in elk geval in de taal van 

bepaalde sprekers. Incidentele schriftelijke interferenties beperken zich echter per definitie tot het 

schriftelijke domein en bestaan uit het aanpassen van de geschreven woordvorm onder invloed van 

Middelnederlandse tegenhangers. Daarom is het belangrijk om de schriftelijke interferenties van de 

ontleningen te scheiden alvorens de ontleningen geanalyseerd worden om te kijken of ze eerder op 

verregaand of oppervlakkig taalcontact wijzen.  

 Kind, koning, sunda/sundich en de uitgang -an zijn ingeburgerde ontleningen. Koning en -an 

zijn frequent en nagenoeg consequent gebruikt in het Oud Schoutenrecht van Codex Unia. Kind en 

sunda/sundich zijn elk maar eenmaal geattesteerd in de tekst, maar als we de blik verbreden naar 
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Apographa als geheel zien we duidelijk dat ook dit frequente, goed ingeburgerde leenwoorden zijn. In 

de andere tekstversies vinden we eveneens de Middelnederlandse vormen. 

 Thar, dar en whar zijn duidelijk schriftelijke interferenties, waarbij de Middelnederlandse 

schrijftaal invloed uitoefent op het geschreven Oudfries. Deze vormen komen maar zeer incidenteel 

voor in het Oud Schoutenrecht en heel Apographa, en in de corresponderende passages in andere 

tekstversies vinden we Oudfriese woordvormen, wat erop duidt dat deze interferenties telkens min of 

meer individueel plaatsvinden en geen plaats innemen in de bredere Friese taal. Het feit dat thar en 

whar hybride spellingen vertonen, versterkt de indruk dat we hier met puur schriftelijke interferenties 

te maken hebben. Waarschijnlijk kunnen we ook scal in deze groep plaatsen: een contaminatie van het 

Oudfriese scel en het neerlandisme sal. Het komt maar éénmaal voor in het Oud Schoutenrecht van 

Codex Unia en is in de andere tekstversies niet te vinden. Ook bij van, dat eenmaal voorkomt in het 

Oud Schoutenrecht van Unia maar frequenter is in Apographa als geheel, vind ik een schriftelijk 

karakter van de interferentie zeer waarschijnlijk: /van/ past niet in het Oudfriese fonologische systeem 

en is dus een zeer onverwacht leenwoord (zie 3.1.4 en en 4.1). Zoals gezegd is ook dit neerlandisme 

niet terug te vinden in de corresponderende passages uit andere tekstversies.  

 Bovenstaande vormen zijn vrij makkelijk in te passen in het onderscheid tussen ontlening en 

schriftelijke interferentie. Bij drie resterende gevallen is dit lastiger. Dit zijn groet, heiliga, sal en sel. 

Deze vormen komen in de versie van Codex Unia elk hoogstens een paar keer voor, en zijn in 

Apographa als geheel ook in de minderheid. Toch komen ze in de tekst of het afschrift als geheel vaak 

genoeg voor dat we niet meer kunnen spreken van incidentele interferenties. In de andere tekstversies 

vinden we deze neerlandismen niet in de corresponderende passages, wat doet vermoeden dat deze 

Middelnederlandse vormen in elk geval niet de meest gebruikelijke varianten waren in het Oudfries, 

en dat ze binnen het Oud Schoutenrecht eigen waren aan de tekstoverlevering in Codex Unia. Meer 

onderzoek naar deze woorden is nodig om erachter te komen in hoeverre dit ingeburgerde 

leenwoorden of schriftelijke interferenties waren.  

 Tussen de ontleningen kind, koning, sunda, sundich en -an vinden we zowel invloeden die 

voorkomen bij oppervlakkig taalcontact als invloeden die duiden op verregaander taalcontact. Koning, 

sunda en sundich zijn de meest laagdrempelige ontleningen. Deze woorden behoren niet tot de 

basiswoordenschat, maar zijn termen uit de domeinen religie (sunda, sundich) en staatsbestuur 

(koning). Als heiliga inderdaad een leenwoord is, en geen schriftelijke interferentie, dan past dit 

religieuze woord ook goed in deze groep ontleningen. Kind is een ontlening in de basiswoordenschat. 

Hoewel we niet weten of dit woord misschien bepaalde connotaties had en niet het standaardwoord 

was in de alledaagse taal als geheel, komt het woord zo vaak voor in Apographa dat we niet aan de 

indruk kunnen ontsnappen dat het een vrij normaal woord was voor de betekenis ‘kind’. Op dit punt 

heeft het Middelnederlands dus de basiswoordenschat van het Oudfries beïnvloed.  
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De uitgang -an tenslotte is een Nederlandse invloed die sterk afwijkt van de andere 

ontleningen. Dit is een grammaticale ontlening binnen de morfologie. Waar ontleningen van niet-

grammaticale woordenschat (zowel primair als niet-primair) volgens Thomason en Kaufman (1988: 

74-75) al bij casual contact (categorie 1) kunnen optreden, vinden we de ontlening van 

verbuigingsuitgangen en soortgelijke morfologie pas in categorie 4: strong cultural pressure. Bij een 

dergelijke verregaande ontlening zouden we toch op zijn minst een grotere hoeveelheid ontleningen op 

lexicaal niveau verwachten. De oogst van dit onderzoek is echter niet zo groot: in het Oud 

Schoutenrecht vinden we maar een bescheiden hoeveelheid Middelnederlandse ontleningen. Dit wijst 

erop in mijn ogen op dat de exacte etymologie van de meervoudsuitgang -an nog eens grondig 

onderzocht moet worden. Is dit inderdaad een Middelnederlandse ontlening? Deze ontlening is 

dermate onverwacht, gezien de voor de rest beperkte hoeveelheid ontleningen in het Oud 

Schoutenrecht, dat dit een argument vormt om aan te nemen dat hier om een inheems element gaat. 

Zoals gezegd zijn de neerlandismen grôt <groet> en sal/sel niet zo makkelijk in te delen in de 

groep van ontleningen of schriftelijke interferenties. Mochten we ze zien als ontleningen, dan kunnen 

we grôt plaatsen in de groep van de basiswoordenschat (zoals ook kind), en sal/sel binnen de categorie 

van grammaticale woordenschat (namelijk: een modaal hulpwerkwoord). Vooral sal is zo frequent in 

Junius’ afschrift van Codex Unia dat het hier niet simpelweg om incidentele schriftelijke invloeden 

kan gaan. Het bewijs is niet sluitend, maar er is wat te zeggen voor een interpretatie van sal als een 

daadwerkelijk leenwoord. De veel minder frequente vormen scal en sel zijn dan mogelijk schriftelijke 

contaminaties. Dit leenwoord vormt dan niet de meest gebruikelijke variant van het woord (dat blijft 

het Oudfriese scel), maar komt wel voor in de taal van een onbekende schrijver die een rol heeft 

gespeeld bij het toevoegen of aanpassen van passages tegen het einde van de tekst. Deze ontlening 

duidt op iets intensiever taalcontact, categorie 2 of 3: slightly more intense contact of more intense 

contact (Thomason en Kaufman 1988: 74-75), nog steeds minder verregaand dan de morfologische 

ontlening -an (categorie 4). Het is natuurlijk mogelijk dat deze onbekende persoon een andere 

hoeveelheid neerlandismen in zijn taal gebruikte dan de persoon of personen die verantwoordelijk 

waren voor het grotere geheel van het Oud Schoutenrecht, maar hiervoor zien we geen aanwijzingen 

in de tekst.  

Het belang van een onderscheid tussen schriftelijke interferenties en ontleningen blijkt bij deze 

analyse van de intensiteit van het taalcontact. De vijf vrijwel zekere schriftelijke interferenties, thar. 

dar, whar, scal en van, behoren allemaal tot de grammaticale woordenschat oftewel functiewoorden. 

Thar (2x), dar en whar worden in de tekst gebruikt als respectievelijk een betrekkelijk bijwoord, 

betrekkelijk voornaamwoord, bijwoord van plaats en voegwoord.86 Scal is een modaal hulpwerkwoord 

                                                           
86 1) there capella thar thi sculta ban let, ‘de kapel waar de graaf het gerecht leidt’ (art. 28c): betrekkelijk 

bijwoord; 2) …ti dwane thet thar hiara willa se, ‘…dát te doen, dat hun wens is’ (art. 40): betrekkelijk 

voornaamwoord; 3) of hi dar is, ‘als hij daar is’ (art. 40): bijwoord van plaats; 4) Thit is riucht so whar so ma 
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en van is een voorzetsel. Als we alle neerlandismen in de tekst over één kam zouden scheren en ook 

deze vormen bij de ontleningen zouden scharen, zouden we een verkeerd beeld krijgen van de 

intensiteit van het taalcontact. Behalve de nog onverklaarde morfologische ontlening -an zijn de 

daadwerkelijke ontleningen talrijk noch verregaand (d.w.z.: mogelijk bij casual contact). Bij de 

schriftelijke interferenties lijkt het grammaticale karakter van de woorden echter geen barrière te 

vormen. Men zou zelfs kunnen vermoeden dat het feit dat dit functiewoorden zijn het voorkomen van 

deze schriftelijke interferenties juist in de hand werkt. Deze woorden zijn allemaal relatief frequent, 

een eigenschap die geldt voor de meeste functiewoorden. Friese lezers (en schrijvers) van 

Middelnederlandse teksten zullen dus ontelbaar vaak sal (of Hollands sel), waer, daer en van zijn 

tegengekomen. Deze frequentie in het Middelnederlands kan juist het invoegen van deze vormen in 

het geschreven Oudfries in de hand hebben gewerkt, al dan niet in hybride spellingsvormen of 

enigszins ‘verfrieste’ orthografie. 

  

                                                                                                                                                                                     
tha fria fresa ene other hewa lawegat, ‘Dit is het recht waar (lees: wanneer/in de situatie dat) men de vrije Fries 

een leengoed nalaat’ (art. 6): (onderdeel van een) voegwoord. De vertalingen zijn gemaakt met behulp van 

Fairbanks 1939 (75, 89, 103). 
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5. Conclusie 

In deze thesis is onderzocht in hoeverre de taal van het Oud Schoutenrecht uit Codex Unia invloeden 

uit het Middelnederlands vertoont. Deze tekst, die nu alleen nog maar door het 17e-eeuwse 

kopieerwerk van Franciscus Junius bewaard is gebleven, is de meest archaïsche Westerlauwers Friese 

tekst van enige omvang. Zoals Versloot (2008: 70-75) heeft laten zien, bevat de tekst een zeer 

archaïsche taal. Versloot dateert de schriftelijke oorsprong van de tekst dan ook op rond 1300. Het 

Oud Schoutenrecht blijkt inderdaad een consequent 14e-eeuwse taal te bevatten met betrekking tot 

zulke archaïsmen als het uitsluitend voorkomen van and(e) ‘en’ en de bijna complete dominantie van 

<th>-spellingen in de anlaut. Latere kopiisten hebben het 14e-eeuwse karakter van de taal uitzonderlijk 

goed bewaard. Het is bekend dat het Oudfries ingrijpende veranderingen doormaakte rond het jaar 

1400, waarbij ook een aantal Middelnederlandse invloeden de taal binnen zijn gekomen. Deze 

Middelnederlandse invloed omvatte ook grammaticale ontleningen, zoals ende ‘en’ en dat ‘het/dat’, 

een soort ontlening die volgens Thomason en Kaufman wijst op redelijk intensief taalcontact. We 

weten dat het 15e-eeuwse Friesland een meertalige samenleving was, waarin het Fries en het 

Nederlands zowel op schrift als in de spreektaal naast elkaar voorkwamen, en waarin geletterde 

Friezen veelvuldig in aanraking kwamen met het Middelnederlands. In deze thesis heb ik uitgezocht 

hoe sterk de invloed van het Middelnederlands al was in het 14e-eeuwse Westerlauwerse Oudfries, 

zoals vertegenwoordigd door het Oud Schoutenrecht. Dit kan ons iets vertellen over in hoeverre het 

Nederlands al vóór 1400 een invloed op het Fries uitoefende. 

 Belangrijk in dit onderzoek is het methodologische onderscheid tussen ontleningen en 

schriftelijke interferenties. Dit onderscheid vloeit voort uit eerdere observaties van Blom (2007) over 

de Oudfriese Baseler Huwelijkstoespraken en Thet Freske Riim. Schriftelijke interferenties zijn die 

invloeden vanuit het Nederlands die incidenteel voorkomen doordat kennis van Middelnederlandse 

spellingen en woordvormen een schrijver beïnvloedde bij het schrijven van een Oudfriese tekst. Deze 

interferenties maken geen structureel deel uit van de Oudfriese taal: ze weerspiegelen enkel situaties 

waarin het Middelnederlands interfereert in het schrijfproces. Het zijn dus geen weergaven op schrift 

van daadwerkelijk voorkomend Oudfries. Daarnaast zijn er ontleningen, gebaseerd op de concepten 

borrowing door Thomason en Kaufman (1988) en recipient language agentivity door Van Coetsem 

(1988). Dit zijn gevallen waar een Middelnederlands woord daadwerkelijk ontleend is in de Oudfriese 

taal en hier in meer of mindere mate in ingeburgerd is geraakt. Als deze vormen op schrift te vinden 

zijn in een Oudfriese tekst is dit een weergave van het door het Nederlands beïnvloede Fries van de 

schrijver, en niet een op dat moment, min of meer ad hoc ontstane schriftelijke interferentie uit het 

Middelnederlands. Ontlening, op deze manier gedefinieerd, is onderhevig aan bepaalde restricties en 

hiërarchieën zoals geformuleerd door Van Coetsem en Thomason en Kaufman. Bij oppervlakkig 

taalcontact verwachten we enkel ontleningen van inhoudswoorden: eerst secundaire woordenschat en 

dan basiswoordenschat. Naarmate het contact intensiever wordt, vinden we ook ontleningen met een 
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steeds meer grammaticaal karakter: eerst functiewoorden, dan ook steeds meer fonologie, morfologie 

en syntax. 

 Dit onderscheid tussen schriftelijke interferentie en ontlening is een reëel en bruikbaar 

onderscheid gebleken. Een aantal vuistregels om deze twee typen van uitheemse taalinvloeden te 

scheiden hebben zich bewezen als bruikbare hulpmiddelen bij het onderzoeken van sporen van 

historisch taalcontact. Deze vuistregels zijn dat schriftelijke interferenties minder regelmatig in het 

gebruik zijn dan ontleningen (zowel op tekstniveau als tussen verschillende teksten), dat ze 

gemakkelijk kunnen leiden tot hybride spellingen, en dat ze niet onderhevig zijn aan de 

ontleningshiërarchieën die zijn geformuleerd door Van Coetsem en Thomason en Kaufman. 

 Een inventarisatie van neerlandismen in het Oud Schoutenrecht van Unia heeft een tiental 

Middelnederlandse invloeden opgeleverd. Dit zijn gevallen waarbij de fonologie wijst op een niet-

Friese etymologie. Het gaat om kind, koning, sunda/sundich, van, groet, sal/sel/scal, thar/dar, whar, 

heiliga en tenslotte de meervoudsuitgang (nom./acc.) van substantieven -an. Een aantal vormen die in 

het verleden genoemd zijn als neerlandismen door bijvoorbeeld Blom (2007) of Bremmer (2011) 

hoeven echter geen Middelnederlandse oorsprong te hebben. Hier biedt de etymologie geen 

overtuigende argumenten of kan er even makkelijk beargumenteerd worden dat de woorden inheems 

zijn. Het gaat hier om ongesyncopeerde vormen van het woord voor ‘heeft’ (zoals heweth of heveth), 

sô, water, en ongepalataliseerde spellingen van gepalataliseerde /ɡ/ (en waarschijnlijk ook van 

gepalataliseerde /k/). Een aantal andere vormen die op het eerste gezicht op Nederlandse invloed lijken 

te duiden (<z> in <landzeta>, <dor>), blijken dit na nader onderzoek toch waarschijnlijk of mogelijk 

niet te zijn. Een andere vorm, <that>, is om methodologische redenen weggelaten: aangezien deze 

vorm een 15e-eeuwse (of latere) opgeloste afkorting kan weergeven, is de kans hier relatief groot dat 

deze vorm qua ouderdom niet representatief is voor deze voor de rest zeer archaïsche tekst. 

 Van, thar/dar, whar en scal zijn schriftelijke interferenties. Ze komen in de tekst enkel 

incidenteel voor naast vele Oudfriese tegenhangers (fan, ther, hwer/wher, scel). Van is in het afschrift 

van Junius van Codex Unia vrij frequent, iets wat verklaard kan worden door het feit dat de spelling 

<v> in de anlaut geen verwarring kon opleveren met andere fonemen en zo gemakkelijk als een 

spellingsvariant van /f/ gezien kon worden. Al deze woorden zijn frequente functiewoorden. Het is 

goed denkbaar dat de frequente voorkomst van deze woorden in Middelnederlandse teksten een 

versterkende factor was geweest bij het beïnvloeden van het geschreven Oudfries. Mogelijk gebruikten 

Friese schrijvers gemakkelijk deze Middelnederlandse vormen omdat ze die al talloze keren gezien en 

geschreven hadden in Middelnederlandse teksten. De verschillen tussen de Middelnederlandse en 

Oudfriese vormen in kwestie zijn overigens klein (net als bij de meeste ontleningen), wat interferentie 

uiteraard ook in de hand werkt.  
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Deze exacte status van de vorm <groet> (grôt), elders in Apographa ook gespeld als <grot>, is 

onzeker. Deze variant komt vijf keer voor in Apographa, naast zesentwintig keer <gra(e)t>. Men zou 

ervoor kunnen kiezen dit ook als een schriftelijke interferentie te zien, aangezien het totaal aantal 

voorkomsten van <gro(e)t> vrij klein is. Dit woord is een relatief frequent basiswoord dat men 

waarschijnlijk regelmatig aantrof in geschreven Middelnederlands. Een interpretatie als ontlening is 

hier echter ook mogelijk.  

 Kind, koning, sunda en sundich, en mogelijk ook heiliga en sal/sel, zijn daadwerkelijke 

ontleningen. Ze maken deel uit van het Oudfries van in elk geval bepaalde sprekers. Deze woorden 

zijn voornamelijk ontleningen op het gebied van de lexicale woordenschat. Ten eerste vinden we 

ontleningen van specifieke, niet-primaire woordenschat binnen de domeinen staatsbestuur (koning) en 

religie (sunda, sundich, heiliga). Deze woorden zijn waarschijnlijk via de kerkelijke en landsheerlijke 

hiërarchie in het Fries terecht gekomen. Kind is een geval van ontlening in de basiswoordenschat, een 

ontlening die we overigens ook in de Oostfriese Riustringer handschriften van ca. 1300 en 1327 

vinden (Bremmer 2008). Deze vormen, kind, koning, sunda/sundich en heiliga, kunnen plaatsvinden 

bij oppervlakkig contact. Sal en sel vinden we enkel in bepaalde passages in de laatste tien artikelen, 

en dan met name in passages die niet of niet op dezelfde wijze in de meeste andere tekstgetuigenissen 

te vinden zijn. Dit weerspiegelt mogelijk het werk van een andere schrijver of herwerker van de tekst, 

van wie de taal of de gebruikte bronnen andere taalvarianten bevatte. Sal, dat ook in de rest van 

Apographa nog vaak voorkomt, is een iets verregaandere ontlening dan de bovengenoemde vormen, 

wat duidt op taalcontact van een wat grotere intensiteit. De vorm sel die een enkele keer voorkomt, 

zouden we net als scal kunnen zien als een contaminatie op schriftelijk vlak. Tezamen wijzen al de 

bovengenoemde ontleningen erop dat het taalcontact tussen het Fries en het Nederlands ten tijde van 

het ontstaan van het Oud Schoutenrecht van lichte tot middelmatige intensiteit was.  

Het valt op dat de meervoudsuitgang nominatief en accustatief voor bepaalde klassen van 

substantieven -an niet past in het plaatje van mild tot middelmatig intensief taalcontact. In 

tegenstelling tot de andere ontleningen (inclusief sal) duidt een dergelijk grammaticaal leenmorfeem 

op een sterke culturele druk vanuit het Middelnederlands. Dit is niet goed verenigbaar met het karakter 

van de rest van de Nederlandse ontleningen, die immers weinig talrijk zijn en duiden op hoogstens een 

middelmatige culturele druk vanuit het Nederlands. Dat -an een geleend morfeem zou zijn werd vrij 

recent nog genoemd door Bremmer (2011) en Versloot (2014), maar nergens met verwijzingen naar 

eerdere literatuur of een uitgebreide argumentatie. Daarom heb ik sterk het vermoeden dat het hier 

toch om een inheems morfeem gaat, waarbij om nog onbekende redenen de /n/ behouden is gebleven. 

Het feit dat deze vorm als ontlening typologisch zo afwijkt van de rest is een goede aanleiding voor 

een nader onderzoek naar de etymologie ervan.  
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 Puur kwantitatief is de impact van het Middelnederlands op het Oud Schoutenrecht niet 

indrukwekkend. De Nederlandse invloeden beperken zich tot een klein aantal woorden. Een aantal 

neerlandismen die vaak in Oudfriese teksten wordt aangetroffen (met name in 15e-eeuwse teksten), 

zijn bovendien niet aanwezig in het Oud Schoutenrecht. Denk hierbij aan het Middelnederlandse 

g(h)e-prefix, dat, ende, ander en (ge/e)dan, waarvoor enkel de oorspronkelijke Oudfriese tegenhangers 

gebruikt worden in het Oud Schoutenrecht. De taal van het Oud Schoutenrecht lijkt erop te wijzen dat 

het Middelnederlands in de 14e eeuw een geringere invloed uitoefende op het Fries dan in de 

daaropvolgende eeuw het geval was. Onderzoek naar andere 14e-eeuwse Oudwestfriese teksten, zoals 

de oudste oorkonden en de andere archaïsche teksten uit Unia, zou kunnen bevestigen of dit inderdaad 

voor de bredere Oudwestfriese taal van de 14e eeuw geldt. 

 Dit onderzoek heeft laten zien dat het 14e-eeuwse Oud Schoutenrecht wel degelijk invloeden 

vanuit het Middelnederlands vertoont, maar dat het taalcontact in vergelijking met latere teksten toch  

vrij bescheiden is. Deze thesis zou een eerste aanzet kunnen zijn tot een grootschalig onderzoek naar 

hoe Middelnederlandse invloed zich verspreid heeft over de Oudfriese taal. Het zou erg interessant 

zijn om niet enkel naar losse teksten te kijken, zoals in het verleden meestal gebeurd is, maar de 

volledige chronologische en geografische verspreiding van Middelnederlandse invloed in kaart te 

brengen door middel van een groter corpus van Oudfriese teksten. Hierdoor kunnen we inzicht krijgen 

in hoe de Middelnederlandse invloed op het Fries zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Een 

interdisciplinaire vergelijking met de historische kennis van laatmiddeleeuws Friesland zou in dit 

verband ook heel vruchtbaar kunnen zijn. Kortom, het onderzoek naar het taalcontact tussen het 

Nederlands en het Fries in de late middeleeuwen kan ons nog veel leren over de historische 

achtergrond van de invloed die het Nederlands tot op de dag van vandaag nog uitoefent op het Fries. 
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Bijlage: Artikelindeling Oud Schoutenrecht 

Deze tabel bevat de artikelindeling zoals in deze thesis gebruikt is, gebaseerd op de artikelindeling in 

de gelemmatiseerde versie van het Oud Schoutenrecht die ik gemaakt heb tijdens mijn stage aan de 

Fryske Akademy. 

 

Artikelnummer Foliumnummers 

(Taaldatabank: 

Manuscript 

Junius 49) 

Incipit Explicit 

1 f. 24r Thit is landriocht 

Fresena and scelta 

riocht 

ascha hit an sinre were 

hede oen fia. 

2 f. 24r Thit is riucht thet thi 

fria Fresa ni thor 

fardera herefird fara 

ni mith bakne keth ni 

worde. 

3 f. 24r Thit is riucht thet thi 

fria Fresa ach sines 

selves deda ti witane 

tha mugen truch sines 

enine ath binima. 

4 f. 24r Thit is riocht thet thi 

fria Fresa thet wita 

moet mith wilkere meta 

thet hi thet werk ther hi 

ne moge. 

5 f. 24r Thit is riucht thet thi 

fria Fresa wita moet 

uppa tha helgum 

ther hi thet wise and naut 

ne likeke. 

6 f. 24r Thit is riucht. so whar 

so ma tha fria Fresa ene 

other hewa lawegat 

thi fogith due ther mede 

thet hi wolle. 

7 f. 24r Thit is riucht, thet thi 

feder ne ach nene 

manne sine dochter ti 

gewane ower hire willa 

also hise mith sinre hand 

forslagen hede. 

8 f. 24r Thit is riucht thet 

nemma thenne mund ni 

ach 

fiower penningan min 

than tua merk. 

9 f. 24r There famna riocht ti 

jeftinge twer scillingan. 

There famna riocht ti 

jeftinge twer scillingan. 

10 f. 24v Thit is riucht, jef hi 

thanne mundschet ni 

wolle gewa 

jeftha thredda kest half 

bodel gewa binetha 

balkem. 

11 f. 24v Thit is riucht lutheres 

lawa 

thet hi unewemmed se 

van wan warlashed. 

12 f. 24v Thit is riucht. of hi 

wemmed is 

and ther methe ti werane 

thet lan sinre moder. 

13 f. 24v Thit is riocht. so thi 

jonghera brother en wif 

nimt 

thet is takeres riucht. 

14 f. 24v Thit is riucht thet to 

there haud sto scen gan 

herewey and kerik wei al 

bi enre brede. 

15 f. 24v This is riucht thet umbe 

thet hof 

so scel hi tui scette beta. 
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16 f. 24v Thit is riocht thet thi 

fria Fresa ni thor thes 

grewa ban thelda 

nen koninges ban thielda 

er thet jer umbe kumeth. 

17 f. 24v Thit is riucht thet thi 

fria Fresa bi thes grewa 

banne 

thet hine sin scelta 

overherich tuige. 

18 f. 24v Thit is riucht thet thi 

fria Fresa scel thenne 

over 

unt lettera ewen nacht 

mith tuam pundum beta. 

19a f. 24v Thit is riucht that thi 

fria Fresa thenne sil 

with thine scelta aldus 

over nacht beta. 

19b f. 24v Thit is riucht, jef thi 

scelta over thine sil ban 

lethe 

than tha liode an tha 

helgum ti wndsworane. 

19c f. 24v Thit is riucht et there 

silrode  

over thrin and sextich 

fota. 

ingevoegde passage 

(door Junius?)87 

f. 24v That is riucht that ma 

silan sette 

alla Cristena fulke to 

nethum 

ingevoegd folium met 

een fragment uit 

Westerlauwers 

Sendriucht88 

f. 25r so scel ordil anderd 

wisa en papa and tuer 

lecan. 

hit nese that ma 

suigie sacrilegium and 

grete immunitatem, 

20 f. 26r erues beth, thes hi 

horses and wepnes 

awarad wesa scel 

jef mith tuam pundum 

beta. 

21 f. 26r Thit is riucht. so wher 

soma en wif an nede 

nimth 

mith tuam pundum jefta 

sexasum unswora. 

22 f. 26r Thit is riucht an there 

hemmerke ther thes 

santes land 

al unt hit 

ful bithingat ist. 

23 f. 26r Thit is riucht umbe en 

hemmerke  del, 

mith sunderga tiuge 

winna scel. 

24 f. 26r Thit is riucht jef thiu 

hemmerke unedeled is 

ande tha hemmer mith 

tham dela. 

25 f. 26v Thit is riucht alder thi 

fria Fresa up en erwe 

thingia welle 

ower 

sowen nachtem uppa tha 

erwe. 

26 f. 26v Thit is riucht that hi 

hine thes selva deis bi 

midda morne 

asma scel mith riuchta 

landriuchte. 

27 f. 26v Thit is riucht thet nen 

man sin erwe forkapia 

ni moet 

so thi other nene fia 

fullene. 

28a f. 26v Thit is riucht, thi ther to 

stride thingia wolle 

thes raffretha and tua 

thes stridfretha. 

28b f. 26v Thit is riucht asma ti 

lessa stride thingia 

wolle 

ti tha ketelfange, and ther 

on scenian. 

                                                           
87 Zie het commentaar in de editie van Sytsema (TDB: Manuscript Junius 49). 
88 Zie het commentaar in de editie van Sytsema (TDB: Manuscript Junius 49). 
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28c f. 26v Thit is riucht thet thi 

asega ther thet strid 

mithe bitingath is 

ther thet strid mede 

bithingat ist. 

29 f. 26v Thit is riucht thet thi 

ketel an da kerswalle 

hangia scel 

mith sine fia beta and 

thenne eth festia. 

30a ff. 26v-27r Thit is riucht thet thi 

fria Fresa ti bithingath 

to stride 

so scel hi ther lesse strid 

ongan. 

30b f. 27r Thit is riucht thet thi 

swerdkempa thingia 

wolle 

under berescum stan vnt 

thi ethstrid sworen is. 

30c f. 27r Thit is riucht thet hia 

etta thinge thenne eth 

swora scen 

mith riuchte that raf with 

ni beta scel. 

31a f. 27r Nu thi strid eth sworen 

is 

thet hi ti tha otherum jef 

hi moge. 

31b f. 27r Thit is riucht so wher so 

thi fria Fresa up otherne 

thet scel to sine fordele 

umbe thet thinga se. 

31c ff. 27r-27v Thit is riucht so thi fria 

Fresa ti stride thingia 

welle 

thet hi ther hus ni hof ni 

heth. 

31d f. 27v Thit is riucht thet hi 

sine sculte monia scel 

thet hi alder andwerda 

scel. 

32 f. 27v Thit is riucht thet thi 

ther hir ban leth 

so moet hi ther 

rida and sine ban leda. 

33a f. 27v hit is riucht that tha 

sceltan allerlik 

with thine sculta beta 

mith tuam pundum. 

33b f. 27v Thit is riucht thet tha 

scultan thes niogenda 

deis 

tha grewa alder hiat 

unfengen. 

33c f. 27v Thit is riucht thet thi 

grewa thes tiesdei 

so hetath tha thre degan 

fanelthing. 

34a f. 27v Thit is riucht that tha 

scultan ther tha both 

thing haldath 

  

ther ma greta scel bi 

sunna upgange. 

34b f. 27v Thit is riucht so thiu 

sinne scinande is 

truch thet thet hi er gret 

ni was. 

34c f. 27v Thit is riucht thet thi 

fria Fresa ni thor ban 

thelda 

fan sceltem efter sunna 

sedle. 

34d f. 28r This is riucht tha liuthe 

ther thet both thing 

ti there jer tele grewa ni 

sculta ban thielda. 

35 f. 28r Thit is riucht jef thi 

landzeta queth 

hwanne thet deithing se 

than thi landzeta. 

36 f. 28r Thit is riucht alder en 

man bilift 

thet emma rauwe jefta 

aut unriuchtis due. 

37 f. 28r Thit is riucht jef ther en 

owerlendich man 

stervid 

and dor sine sele thine 

other del. 

38 f. 28r Thit is riucht. Jef thi 

fria Fresa thriu efte 

thing 

hweder hi tha othere 

socht hebbe than ni 

habbe. 
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39 f. 28r Jef ther emma thet ower 

erd and ower skere 

god wreke unriucht 

thing. 

40 ff. 28r-28v Jef ma enne hus kerl et 

howe upclagath 

ti dwane thet thar hiara 

willa se. 

41 f. 28v Alder thi fria Fresa 

truch clage to howe 

ladath werth 

also hi er naut bodath ni 

were. 

42 f. 28v Jef thi grewa ene manne 

bitigath 

truch that hi ther hi 

unebodad kom. 

43 f. 28v Jef ma enne man ti 

howe bodath and hi 

gretword owernimth 

and nachtferst jarath 

thet hi thes mornes kume 

and an riuchte stande. 

44a f. 28v Jefma enne man ti howe 

bodiath and hi gretword 

ower nimth 

and hi ther ti hand 

so scelma hine nies 

bodia. 

44b f. 28v Jef ma tha bannare an 

da bodescipe 

tua pund ti fertha, jefta 

sexasum ti riuchtane. 

45 f. 28v Thit is riucht so hwer so 

en man otherne bigret 

than hise unflita scell. 

46 f. 29r Thit is riucht thet ma 

mith this dada tinge 

Thet fiarde umbe hof 

frethe. 

47 f. 29r Thit is riucht jef ther en 

man ina otheres epina 

slat 

mith efta bannem 

and mith efta 

deithingum. 

48a f. 29r Alder ma ene manne sin 

god of stelt 

jefta ti tha tolneda 

merkede. 

48b f. 29r Jefma en goed binna 

enes mannes kamere 

bifarth 

fiower ensa and 

fiowertundesta thrimen 

penning. 

48c f. 29r Jef thi frana mith tha 

liudem ene thyviga 

goede folgath 

jefta also grat goed, ande 

tha grewa tua pund. 

49 f. 29v Jef en man ina en bodel 

thingia welle 

thet him 

emma aut unriuchtes due. 

50 f. 29v So wher soma en goed 

lawegath 

and thi that goed ti 

remane. 

51 f. 29v So hwersoma en bodel 

lawegath newem and 

neftim 

thine kere ti habbane 

hwoder hia unswore than 

hia jelde. 

52 Apographa: p.40 

(Taaldatabank: 

Manuscript 

Junius 109) 

Thit isti riuchta bodel 

eth 

thine scada with thine 

ther J britzen have. 

53 ff. 29v-30r Thit is riucht hwoder 

hiara sinena so lenghera 

liwath 

binna jere and dei in that 

menbedle come. 

54 f. 30r That is riucht hwersoma 

en bodel dela sal 

 

that ma hit also dela sal 

asma hit samnade. 

55 f. 30r That is riucht etta 

menbedle. 

an da burscipe ther it to 

seld hawe. 
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56 f. 30r Alder en bodel bithingat 

worth 

so ach uta huse thi del to 

wariane over al. 

57a f. 30r That is riucht So wher 

so thi scelta en thinch 

halt 

ner nimma sine ban 

thilda. 

57b f. 30r Thit is riucht. an welik 

ban so thi asega cumt 

Jefta hi ne mot nenne 

dom dela. 

58 f. 30r That is riucht an 

hueleca banne so thi 

asega anne man aschat 

that hit mith sine wille 

fersta welle. 

59 Apographa: p.42 

(Taaldatabank: 

Manuscript 

Junius 109) 

comit and hi ouerherege 

liuda89 

so sal hi sinne fanna fera 

ther thine mena 

frethe this landis warat. 

60 Apographa: p.42 

(Taaldatabank: 

Manuscript 

Junius 109) 

Widekin het thi forma 

asga ther thine arsta 

dom delde inna Fresisca 

mercum. 

Widekin het thi forma 

asga ther thine arsta dom 

delde inna Fresisca 

mercum. 

61 f. 30r That is riucht. Hwa so 

en hors ti dada slait 

viii penningen and tua 

enza and twer scillingan 

ti fartha. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Let op: enkel de dikgedrukte delen in de digitale editie van Collationes (TDB: Manuscript Junius 109) komen 

uit Codex Unia, de rest is de tekst in Freeska Landriucht waarbij Junius de glossen uit Unia heeft toegevoegd. 

De onderstreepte en dikgedrukte delen zijn de glossen van Junius: Als di grewa in dat land comit and hi 

ouerherege liuda seka schil. so sal hi sinne fanna fera ther thine mena frethe this landis warat. 


