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DIRK FERDINAITDUS HEI\RICUS B OUTKAN

Tilburg z5 aprll ryí4-Leertwarden 6 jan:uari zooz

Op ó januari zooz overleed onverwacht dr. D.FH. Boutkan, hoofcl van de

afdeling taalkunde van de Fryske Akademy.

Dirk Boutkan werd geboren op z5 april 1964, inTilburg, als oudste van

vier kinderen. Zljnvader was monteur. Hij bezocht in Tilburg de gynna-
sium-afdeling van het St. Odulphus Lyceum.

In rgBz kwam hij naar Leiden, om Nederlands te studeren. Hij speciali-

seerde zich in de oudere taal- en letterkunde, bij prof. Van Oostrom. Hij
schreef een-grote, hij kon goed schrijven-scriptie over de Middelneder-

landse versbouw. Versbouw is in hoge mate een taalkundige aangelegen-

heid. IntLrssen volgde hij ook colleges Vergelijkende Indo-europese taal-

wetenschap bij de betrokken afdeling in Leiden. Daar leerde ik hem, vanaf

de eerste uren, kennen als een intelligente, energieke student. Het Indo-
europees boeide hem direct, in het bijzonder de Germaanse talen, en hii

besloot daar ook doctoraalexamen in te doen' Dat deed hij met een-om-
vangrijke - scriptie over de Germaanse zogenaamde Auslautgesetze', de

regels van de onmikkeling van de laatste syllabe van een woord. Dat on-

derwerp zou hem lang blijven bezighouden. In IgBB deed hij de afsluiten-

de examens in beide vakken. Intussen had hij in Leiden ook zijn latere

vrouw ontmoet.
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Hij kreeg een aanstelling voor vier jaar om âan een proefschrift te wer-

ken, waarvoor schrijver dezes optrad als promotor. Daarvoorwas hij vanaf

1989 in Leiden. Hij koos het onderwerp van zijn scriptie. De Auslaut-wet-

ten wâren eeÍL zeer omvangrijk, maar vooral een zeer netelig probleem. In
het Germaans ging een korte vocaal in de laatste syllabe verloren en werd

een lange vocaal verkort. Vooral die laatste ontwikkeling kende echter

veel uitzonderingen. Om die te verklaren nam men zijn toevlucht tot
verondefstelde intonatie-verschillen, die uit het Proto-Indo-europees

geërfd zouden zijn, maar die theorie was zeer speculatief. Er waren eige-

lijk geen andere aanwiizingen voor: de theorie was alleen opgesteld om

de betrokken problemen op te lossen. Boutkan ging uit van ideeën van

prof. Kortlandt, die de intonatie-verklaring verwierp. Hij overlegde veel

met prof. Kordandt, die in feite de tweede promotor was. Uit die contac-

ten groeide een blijvende wiendschap. Boutkan behandelde alle betrokken

problemen, in alle Germaanse talen, en omdat de laâtste syllabe de flectie

van het woord betreft, werd ziin boek een handboek voor een groot deel

van de historische grammatica van de Germaanse talen. En omdat hij zeer

helder schreef, is het een belangrijk handboek voor het Germaans gewor-

den.
In die tijd gaf hij, zoals te doen gebruikelijk, ook colleges, en daarbij

bleek hij een zeer goed en levendig docent. Door zijn hartelijke persoon-

lijl,heid en zijn enthousiasme wist hij vele studenten, ook van buiten de

specifi ek taalkundige kring, te interesseren . Zo behandelde hij Middelne-
derlandse teksten tegen een Indo-europese achtergrond, watwaarschijnlijk

niet vaak is voorgekomen. Ook als collega werd hij zeeÍ gewaàrdeerd: een

deskundige, harde werker die altijd enthousiast dingen aanpakte en regel-

de. Uit die tijd dateerde de vriendschap met Maarten Kossmann, die aan

zijn proefschrift over een Berber-taal werkte. Dit leidde ook tot direct

wetenschappelijk resultaat: zlj schreven samen een boekje over Boutkans

dialect, dat van Tilburg. Kossmann was gewend onbekende' 'vreemde'

talen te beschrijven, Boutkan was natiue speaker en taalkundige tegelijk.

Ook later åouden zij nog samen enkele artikelen schrijven, onder andere

over een zo zeldzaam onderwerp als mogelijke overeenkomsten tussen-

niet-Indo-europese-woorden uit een Europees substraat en de Berber-

talen.
Voor geval de (historische) taalkunde geen toekomst zou bieden, deed

hij intussen een pR-cursus. Gecombineerd metzijn doctoraalexamen Ne-
derlands gafdat de hoogste graad die op dat gebied te halen was, zei hij,
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niet zonder enige verwondering. Hij heeft van die deskundigheid nog ge-

bruikt gemaakt v o or zTjn vervan gende di enstplicht.
In ryg4 promoveerde hij, cum laude, op het genoemde proefschrift.

Aansluitend had hij een postdoc-plaats gekregen om mee te werken aan

het'Pokorny-project'van A.M. Lubotsþ (die mij nu is opgevolgd op de

leerstoel Indo-europees). Dat is een enorm project dat beoogt een nieuw
eq.mologisch woordenboekvan het- gehele-Indo-europees te maken; het
is dus eigenlijk een combinatie van de eg¡mologische woordenboeken van

alle (oude) Indo-europese talen, het Sanskriet, het Grieks, het Latijn, de

Germaanse talen, enz. Het vorige is dat vanJ. Pokorny, dat in 1959 ver-
scheen (Indo gerrnanisc b e s etymolo givh es Wänerbucb). D at wordt îog zeer

veel gebruikt,maàt het is nu geheel verouderd, onder andere doordat de

lary.ngaal-theorie in die tijd nog geen rol speelde, maar ook omdat het in
feite een 'vooroorlogs' boek was, en dus intussen wij oud: de indogerma-
nistiek heeft zich sindsdien zeer sterk ontwikkeld. De opzet van dit project
is dat een onderzoeker de taal behandelt waarin hij het beste thuis is.

Boutkan zou dus het Germaans doen. Maar omdat datwel ergveel materi-
aal omvat, werd besloten dat hij eerst het Fries-het Oudfries dus-zou
behandelen, waarin hij intussen goed ingewerktwas. Hij had bijvoorbeeld
college gevolgd bij prof. Breuker, in Leiden, en later ook zelf college Fries

gegeven. Flier was echter weer h etbezwaâr aan verbonden dat er nog geen

Oudfries eq,rnologisch woordenboek, zelfs geen gewoon woordenboek,

was. Dat maakte het een stuk moeilijker, maar de uitdaging was ook gro-
ter, en het betekende dat er aân het eind een eq.'rnologisch woordenboek
van het Oudfries zou zijn. Nu was het voor het 'Pokorny-project' de be-

doeling alleen die woorden te behandelen die van Indo-europese herkomst
waren, maar dat moest in dit geval dus nog uitgezocht worden. Daarbij
wâs een groot probleem dat het Oudfriese materiaal niet makkelijk, en-
vooral-niet in zijn geheel toegankelijk was. Daarom werd gekozen voor
een duidelijk omlijnd corpus, dat van het eerste Riustring-handschrift.

Zo groeiden zijn activiteiten op het gebied van het Fries steeds verder.

De directeur van de Friese Akademie, dr. Jansma, hoorde van hem en

overwoog of hij ruimte had om Boutkan naar Leeuwarden te halen, na

afloop van zijn aanstelling in Leiden. Dat stimuleerde Boutkan weer, want
hij had daar best zinin: een baan die voor je klaar ligt, precies op het on-
derwerp dat je het meest interesseert.

Boutkan paarde zijn enthousiasme aan een grote werkkracht en effici-
entie. Anders dan velen in de wetenschap, was hij ook heel praktisch. Als
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hij iets waar hij mee bezig was voor vakgenoten nuttig vond, wilde hij het
hun ook ter beschikking stellen. En hij had ook geen moeite met schrijven.

Dus, toen hij toch dat (Eerste) Riustring-manuscript zo grondig had door-
gewerkt voor het en.nnologisch woordenboek, schreef hij er ook meteen

everl een grammatica van: A Concise Grarrtmar of the Old Frisia'n Dialect of
the First RiustringMønuvripl. lletverscheen, in ry96,in de supplementen

vanNonh West Earopeøn Lønguage Eaolation (NOWELE), een gezagheb-

bend tijdschrift dat in Odense (Denemarken) wordt uitgegeven.
Boutlan bleef in Leiden tot 1998. Intussen had hij zijn aanstelling on-

derbroken om zijn (vervangende) dienstplicht te vervullen. ln die tijd
kwam er dus het eg¡mologische woordenboek dat in het kader van het

'Pokorny-project' door Lubotsþ op Internet wer d gezet; daar kan het dus

geraadpleegd worden (zie beneden voor de gegevens). Een publicatie in
boekvorm wordt voorbereid, onder auspiciën van de Friese Akademie,

door drs. Sj. Siebinga. Het was natuurlijk de bedoeling dat Boutkan het
woordenboek zou uitwerken en uitbreiden tijdens zijnwerkaan de Friese

Alademie, maar dat mocht nietzo zijn.
Naast dit alles schreef hij tal van artikelen en boekbesprekingen over

Germaanse en Oudfriese problemen (bijzondere datief-uitgangen in het
Oudfries, flectie in hetOudengels) en over eg.nnologieën ('held','maagd').

Een terrein dat sterk zijn interesse had gekregen was de studie van het
Germaanse substraat. (Substraat noemen we een taal waar later een andere

'overheen' komt; de meeste Indo-europese talen krvamen in gebieden waar

eerder een andere taal werd gesproken.) Deze interesse komt uiteindelijk
van mijn promotor, de Sanskritist en Indogermanist F.BJ. Kuipe¡ die

mijn aandacht op deze problemen vestigde, met name op het gebied van

het Grieks, het Sanskriet en het Germaans. In de tijd dat Boutkan zich

eÍaàrr zette, schreef Kuiper-op hoge leeftijd-juist een zeeÍ belangrijk
artikel over het Germaanse substraat. Oók in die tijd trok Vennemann
(München) sterk de aandacht met zijn stelling dat er in Europa een sub-

straat was geweest dat verwant wâs met het Baskisch. Voor de germanist

die er oog r.oor heeft, ligt het substraat-materiaal inderdaad voor het op-
scheppen; en dat deed Boutkan dan ook. Met zljn 'moderne' Indogerma-
nistische achtergrond was hij zeer goed, beter dan vele germanisten, toe-
gerust het niet-Indo-europese element in de Germaanse talen te onder-
kennen. Voor de indogermanistiek is het natuurlijk van groot belâng het
niet-Indo-europese deel in het Germaans te scheiden van het Indo-euro-
pese erfgoed. Bovendien was Boutkan door ziin dissertatie zeer vertrouwd
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met de Germaanse (klank)ontwikkelingen. FIet gaat er daarbij om eerst
door een groot aantal detailstudies een flink corpus aan materiaal op te
bouwen. Dat deed Boutkan bijvoorbeeld door zljn studies over namen van
vissen: zijn'Pre-germanic fishnames'. Een groter artikel waarin hij een
aantal bijzonderheden uit deze substraattaal behandelde verscheen in het
gezaghebbende, oudste Indo-europese tijdschrift , Historische Sprachfor-
schung(hetwoegere Zeitschrijifùraergleichende Spracbforschung, dat bekend
stond als KZ, I(uhns Zeitschrift), onder de titel 'On the form of the North
European substratum words in Germanic'. Om een voorbeeld te geven:
men vindt in deze substraatwoorden vaak een klinkerwisseling ø-i-u; of
ø-a.u,wisselingen die in het Indo-europees nu juist absoluut niet kunnen.
Hij bereikte daarbij bijvoorbeeld belangrijke nieuwe conclusies over ablaut
in de flectie van nomina (door niet-Indo-europese elementen te scheiden
van Indo-europese). Als vervolg hierop gaf hij, samen met dr. A. Quak,
een bundel studies uit geateld: Lønguage Contøct. Substrøtum, Superstrafim,
Adstratum in Ger"znønic Lønguøgu.

Boutkan zette zich op allerlei punten in. Hij werd betrokken bij het
werk aan een nieuw Nederlands eqrmologisch woordenboek, onder redac-
tie van Memdr. M. Philippa (Universiteitvan Amsterdam). Vanwege zijn
voortvarendheid werd hij benoemd tot voorzitter van het besfuur van de

hiervoor opgerichte Kiliaanstichting.
Boutkan bleef in Leiden tot het eind van zijn aanstelling als postdoc.

Op r oktober rygB werd hij benoemd aan de Fryske Akademy. Zoals ge-
zegd had de directeur al lang tevoren contact met mij gehad over de mo-
gelijkheid dat hij daar zoukomen werken. En er kwam op het goede mo-
ment ruimte beschikbaar. Boutkan had er zinin: het was precies zi)ninte-
ressegebied. Men had er het volste vertrouwen in: op r december werd hij
benoemd tot hoofd van de afdeling taalkunde, met zo'n twintig mensen;

daar kun je op de universiteit zelfs niet van dromen! Hij leerde Fries spre-
ken, want dat werd van hem verwacht. Hij moest meteen zijn sollicitatie-
gesprek in het Fries voeren. Hij schijnt het goed gedaan te hebben. Maar
hij had zich er al zozeer in ingewerkt dat hij al in ry 96 tot lid van de Frys-
ke Akademy werd benoemd.

Boutkan was vooral aangetrokken door de Akademy om het werk aan

het Oudfries te stimuleren. Met name stond er een Oudfries Woorden-
boek op het programma. Hij ging enthousiast aan het werk. Hij organi-
seerde bijvoorbeeld verschillende studie(mid)dagen. Hierdoor wist hij ook
veel mensen van buiten de Fryske Akademy en de frisistiekvoor het Oud-
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Op r oktober rygB werd hij benoemd aan de Fryske Akademy. Zoals ge-
zegd had de directeur al lang tevoren contact met mij gehad over de mo-
gelijkheid dat hij daar zoukomen werken. En er kwam op het goede mo-
ment ruimte beschikbaar. Boutkan had er zinin: het was precies zi)ninte-
ressegebied. Men had er het volste vertrouwen in: op r december werd hij
benoemd tot hoofd van de afdeling taalkunde, met zo'n twintig mensen;

daar kun je op de universiteit zelfs niet van dromen! Hij leerde Fries spre-
ken, want dat werd van hem verwacht. Hij moest meteen zijn sollicitatie-
gesprek in het Fries voeren. Hij schijnt het goed gedaan te hebben. Maar
hij had zich er al zozeer in ingewerkt dat hij al in ry 96 tot lid van de Frys-
ke Akademy werd benoemd.

Boutkan was vooral aangetrokken door de Akademy om het werk aan

het Oudfries te stimuleren. Met name stond er een Oudfries Woorden-
boek op het programma. Hij ging enthousiast aan het werk. Hij organi-
seerde bijvoorbeeld verschillende studie(mid)dagen. Hierdoor wist hij ook
veel mensen van buiten de Fryske Akademy en de frisistiekvoor het Oud-
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fries te intercsseren. Ook als afclelingshoofcl functioneercle hij goecl: hij
hacl er ¡llezier in pianneir te ontwikl<elen voor het verdcre werk.

Hij org-anisecrcie een samenwcrkingsverb:rncl vair vier fiiologen om uir-
gâven voor te bcreiclen van de laatste vier Oucl(u,est)friesc coupilaties

wa¿ìrvtìl1 llog !ìeen Llctrcius'bare uitgave voorhanclen \\,'tìS. Dat w¿ìS ll:lfulrr-
lijh noclig onr een C)uclfries woorclenboek te kunnen traken. Zelf r,vas hij
al q-eruin-re tijd bezig met voorbereidingen otn cle Codex Unia r-rit te gevcn.

Hi1 publiccercle intussen voortclurend. Hier moet Ilog genoenld worden

clathii nrce\,verktc a¡n hct Ilnnrlltuch dcs FL'iesischcz, clatin clic tijcl cloor ceir

col I cctief $.ercl €ìeschreven.
En tocr-r g'ing het font. Zljn huwe lijk w¿s !Ìestrand, terrvijl l-ret zo g-eluk-

kìg leek; hij had twee zoontjes, \\'aâr hij ciol op wls. Hij kreeg verschillenrle

klapperr. l)e doocl van zijn vader-zjjn nìoeder was al vcel eerder overleden

-lovarn lr¿rc1 rru. Hij r.celcle z.ich eenza'.rtn in l,ceuu'ardcn, telóthi ¡ntt'ës,
hij hacl er q'cen ouclc vrienclen. Hij raakte in een ernstige depressic; hij trok
ziclr terug', r.eru''aarloosde zichzelf ,:ìt te \l'cil1ig. Vlak voor het einde van

het jaar haci de clirectcur \¡an dc Friese Akadelr-rie ollll:llllc voor hcln sere-

geld. \ ¡ij veru,achtten clat clat cie kecr ten goede zou breng'en. Hijzelf ook.

Met l(erst rvrrs hij nog, IÌlet cle auto) bij ntij q'ewecst; ikw-as toen in l)ren-
tlic. IIij \,vas toelt r,vci erg'z\\¡ak en hij voelcle zich slecht; ru:rar hii r,r-as il.t

staat grapjes tc rnâken.

C)p ó januari zooz werd hij cloocl in huis sevonden. lìen hartstilstancl.

FIij u'as een entholrsiast u,erker, collega, clocent; een 'gedreven taalkun-

clige'. I{ij kotr valr het leven genieten: hij mocht gra¿g koken, hij hield van

muziek, w¿ìs een groot kentrcr van blues... Zo zalhij bij färnilie en vrienderl
voortleven.

R.S.P. BI]DI{ES

VOORNAAMSTE G ESCHRIFTEN
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tion (= NOIILLE) zo (t99r), p. .t-26.
llecensicvrn:l).Ilrrnrann, Dial,'u's¡trukttu'antlcL'tltsiltl¡sischc¡t.Std¡L'citt¡pctlichteHc/itt¡ttl

rrttl Gcntsis, in,lt¡tsru'thntu' Bcitt'tlqc zttt'itlteren Gernttnistik 36 (ryt¡t), P. r97-t99.

lìecensìc r'¡n: R.Il. ì3rcrnnrci'.f r.,_f . virn clen 13erg (ctls.), Ctut'et¡tTrct¡.ls in. ['Vcst (]cttnt'
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+), r995.
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PJ. À'Icerter-rs-Instituut 7. Arnstelclanr r99ó.
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Rccc¡sic r"¡n: À1. Syrett, Z/:c tntcrcnterJ t'az:tls o.f'Proto Àbr:ic (itr NOTLTLF, sr-rppì. rr,
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h Berkcn 59 (1997), p. r-rl.
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"''rt¡ t/e Gcnnrrnst:
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Frisotttun, in Ir llctkcn 59 (r997), p. r8 j-rlt6.
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.fòtr l"t'isisr.),k. .7itL'oano: 16, r 997. Dc]ittrcl to 86 S.liílìn,
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tles l,:t'itsischcL¡ / Hrntllt¡ok 0.t'-[rt'isìrtt Sttulìu. 'Tiibins'en 2ooI,l). 6tj-6t<1.

'À{orpholog-r'ol'Olcl lirisi¡n', jn: IT.IT. Àltnrslie (ctl.), Hrrtdhtt'h dts F\'iasivhtn / Httttl-
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'Sclnccor.rsiclcr¡tiorrsolrtheL.tl'rnoÌogl'olt()lrl Iìrisi'¡nSo/ ¿/r¿lc"Suclelt¿t"',inlnrcL'tlì:-

ro2

lrl,l tìDIN^NDUS FI ENRI(lLrS tiOLlTtir\L¡

Lìplinru'.1, ./orrrntl .lìtL' 
(ìutttrruit lìnauistit.¡ tt¡ttl stt¡tiotjt trntl.l,si.s 7 (:oor), r, l). lg-+9.

'l . 
jthrr'¡rri¡tt ílikts, ()1t1\orse .rrzQ. Sonrc fc¿trrre s oi \or-th lìrn'opcrrn sulrstr¡tc 1¡1ls

crctuplifìccl lrr'¡n ¡llcge(l Inclo-IìLrope In ctt.rnorr', in: ,.\. I:ì¡nlnrcsbcrq.cr:ìnr1 'l h. \,'cn-
nerurrrr (ctls.), ltue'tutets ìt¡ I)¡'cl.titto¡.ìt Iitrrlpc (.zoo), p. 2:+)-: jr.
'()rr thc cttrrrolosy of "silver'"'.i¡.\tOLL'ELIi, ;8, 

'. 
-¡ r7.

IÌcccrrsic r'¡n:,\1. Schulte, Grtuttlf)u¿tn t/er Lltnlrttrtphonutrisìtt'trtt,9. Di¡tc.çtt'ttkttu.cllt

¡¿¡¡. Ilcrlin/Ncu' Yirrli, ¡-¡.1t¡t¡ftnLut¡tt- IJtirt.iip.c :.ut.itltt'tt,¡¡ (icnt¡tu¡i.¡rik 
-;.3 (:oor), ¡r.

lìcccnsic vrrn: ,,\. lJ¡uses, lirrgli.rch tt¡ttl FtttLt:.,ii.¡i¡clt. Snrtterrt r99,S, ìn Ltrn2rrrrg.t (:oor).
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