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ПИСАЊЕ ИМЕНА ИЗ ХОЛАНДСКОГ ЈЕЗИКА

Холандски језик — заједно са немачким, еятлеским, фри-

аијским и језиком африканс — спада у западногерманску гру-

пу, а унутар те групе припада нискофраначком ограику. Говори

се у краљевиии Холандији (14 милиона становника), затим у

северним покрајинама краљевине Белгије (где је познат као

фламански), а и у Суринаму и на Холаидским Антилима пред-

ставл>а службени језик. До 1942. године је такав статус имао и

у Индонезији, поред малајског. Без обзира на извесне дијале-

катске разлике, у питању је јединствени језик, са општеприх-

ваћеним нормама и стандардима. Број говорника није, дакле,

нарочито велики, али ни занемарљив: двадесетак милиона ста

новника. Од тога већина живи у Холандији, где се осим холанд-

ског у северној провинцији Фрисланд говори и фризијски (око

400 000 говорника). У Белгији нешто изнад половине становни

ка (5,5 милиона) говори холандски (фламански), док преоста-

ли део чине Валонци, чији је језик француски. На Холандским

Антилима број говорника је знатно маши (приближно 20% од

укупно око 230 000 становника), док се већина становника (ви-

ше од 75%) користи креолским језиком рараатепЮ.

Што се тиче ономастике, ова етнојезичка мешовитост ма-

нифестује се двојаким називима места. Тако, рецимо, за главни

град холандске правинције Фрисланд постоје два назива: на

фризијоком Цоишеот и на холандском Еееилуатх1еп. У Белгији

је то још израженије, јер захвата много већи део државне те-

риторије, али у писању белгијске топонимије код нас преовла-

дава преузимање француских назива.

О холандском гласовном систему и неким проблемима

транскрипције

При изворном писању холандских имена нема никаквих

графичких тешкоћа, јер се холандски језик служи основним

фондом латинских (односно англо-латинских) знакова, без спе



280 Наш ] е з и к

щцалних слова и д^ажритичких додатака. Како се код нас о

холандском иэговору мало эна, на прилагоЬавагье имена (тран-

скрипвдцу) знатно ]е утицао немачки, а донекле и енглески ^е-

зик. То се на]нише одразило на тумачеаье по]единих графа.

Тако ]е Е1 схватано као а/ (Ьеусюп — Ла^ен), ЕII као о/ (Вге-

и§Ье1 — Бро]гел), 5 као з (РК.1Е8ЬАМБ — Фриэланд), 2 као ц

(2\юег — Цвир), ОО као у (тООР — 1уп) итд.

Као ослонац стандарда у изтовору и употреби холандског

— нешто што би се могло поредити са високонемачким (НосЬ-

(1еи15сЬ) на немачком говорном подругу — послужио ^е говор

провинци]а Северне и тужне Холандизе. Иако су, како смо ре

кли, у оптищуу два назива (холандски и фламански), реч ]е о

]едном ]еэику, за ю^и важе норме (општеприхваНене од 1947.

године) под наливом А1Ш (А1§етееп ВезсЪааЫ ЫеЛег1апа,5 —

општи култивисани холандски). По то] норми утврЬу)у се од-

носи иэмеЬу графике и изговора, али управо у ономастици има

доста одступагьа од тог система, мотивисаних истори)ски и ди-

]'алекатски. Ту се, найме, у великом бро]у случа]ева задржала

стара ортографй]а, из периода среднзехоландског (односно сред-

1ьефламанског) , као и остаци падежног система, ко}и ]е некад

био раэви)ени)и. Све ове гю]аве нестале су из савременог хо

ландског система после ]езичке реформе из 1947. године, али

су се задржали трагови у начину писан>а имена.

Начелно ^е питане да ли иЬи колико ^е год могупе на фо

не т с к у транск,рипци]у, т]. првносити имена максимално по

слуху, !на]ближе акустичком утиску, или иЬи на п р и л а г о-

Ьену транскритику, тр правити уступке и наслону на писмо

и на неке створене преседане. Можда ]е ова^ други начин ре

алии] и, ]ер би се у том случа]у неки на]познати)и уобича^ени

ликови холандских имена могли узети као узорци С ван Тог, ван

Дщк, Лщден, Утрехт, Зо\дер одн. Зо]дерско ]езеро), док би се

по фонетско] транскрипцией та имена морала прогласити од-

ступан>ем од правила (по акуст. утиску пре би се идентифико-

вала као: фан Хох, фан Д^к, Ле]ден, Итрехт, Зе.р\ер).

У консонантизму проблематична ]е транокрипциза

хол. V, ко]е се изговара као фрикативно в (или звучни паргьак

ф), као и хол. С или ОН, ко^е се изговара као звучки пархьак х.

По акустичком утиску прни глас би се можда пре идентифико-

вао са нашим ф него са в, а поготово друга глас пре са х него

са г, али се у прилагоЬено] транскрипцией (у ослонцу на писмо

и створену традици]у) може ийи и на замене виг. Велику уло

гу при иэговору холандских сутласника има]у поэициони мо

менти — процеси асимилащце суседних консонаната и положа]

на кра]у речи. Тако звучни фрикативи постазу безвучни иза
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безвучних експлозива и фрикатива, безвучни суглаеници поста-

ёу звучни испред В щ Б, а иа крае'у речи долаэи до обеэвуча-

ваньа сугласника. МеЬутим, ове по]'аве се могу делом занема-

рити у прилагоЬеж)) транскрипцией. За суглаонике треба по-

себно пазити да се не читаку на немачки начин, нпр. 2\отег —

не „Цвир" него Звир, бсЬеШе — не „Шелде" него Схелде.

Много су сложенной односи, па и проблеми транскрипциёе

у холандском вокализму. Вокали се деле на кратке, полу

дуге и дуге (условлтвне поэиционо, ^ер се поёавлууёу само ис

пред К). Две последнее (трупе иду за^едно у транскрипцией, и

можемо их узети обе'едшьено, као фонолошки дуге. Кратки во

кали су увек заступлтени ёедноструким графемом, док се на

дужину и полудужину делом указуе'е удвоевним вокалом (АА,

ЕЕ, 00, 1Д1), делом двовокалским графемом (ЕИ, 1Е, ОЕ, док

неки друти двовокалски графеми укаэуе'у на дифтонге), а делом

се оне подразумеваёу из позиционих правила, иако се пише

еедносггруки графем (утлавном у отвореним слоговима); од оп-

штих правила одступа донекле употреба и значение слова V.

Холандски ееэик има и дифтонге, ко}и се такоЬе раз-

ликуе'у по квантитету. И код неких полудугах вокала (графеми

Е11, ОО) долаэи до дифтонгиэирааа приликом изговора, али у

транскрипцией то не долаэи до изражаёа, потто се не ради о

фонемизираним, системским дифтонэима. Слично томе, и у си

стемеком дифтонгу кое'и се пише као Ш и сл. могу се разлико-

вати три гласовна елемента.

Како ёе холандски ееэик богати]и вокалима и дифтонэима

од кашег ёезика, при транскрипцией неумитно долаэи до упрош-

паван>а, што у многим случаёевима онемогуКава реверзибил-

ност. За неке холандске вокале немамо блиског еквивалента,

него морамо прибегавати тек донекле блиским заменама, а и у

нлгховоё примени има тешкойа. Тако у холандском постоёе во

кали типа б (отвореног и затвореног) и и, коёе обично из дру

гих ёезика транскрибуёемо ерпскохрватским е, и. Како холанд

ско Е11 редовно има вредност б, можемо га, у складу с преседа-

нима из других ёезика, без тешкопа преносити као ерпскохрват-

Ско е. МеЬутим, вредност типа б (затворенщег) има у неким

позищцама и хол. графем II, док се у другим поэгагиёама изго-

вара као и. За на'ёближу фонетоку транскрипциёу то би значило

да се мора диференцирати, нпр. ШгесЬт. = Итрехт, али Игк =

= Ерк. ТешкоЙе овог диференцирана и оАступагье од тако уо-

бичаееног преседана као што ее Утрехт избегле би се прилаго-

Ьеном транскрипциёом, ослон>еном на писмо, т]. задржава^ьеМ

изворног II: Утрехт, Урк.
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ТакоЬе разне могупности транскрибован>а долазе у обзир

за холандски глас э кс^и ее у писму представлю графемима

Е, А, I, Б. На]ближа фонетска транскрипщца овде би била

ерпскохрватеко с, али би бол>е било задржати досадашн>у прай

су, да се ова] глас пише као и у изворно] графики.

При могуКном компетентном утврЬивашу наше ]езичке нор

ме требало би се определити и у оваквим и сличним дво]аким

могугшостима и утврдити одреЬена правила транскрипци^е хо

дандских имена, будуни да то (шце учшьено у посто]еЬем гтра-

вопису. У одсуству такве норме, она] прилог ]е намельен да

буде информативна помой онима ко]я се наЬу у прилици да

транскрибу)у холандска имена. У складу с тим, у прегледу ко]и

следи на нише места Ье се предочавати дгк^аке могуйности

транскрити^е — фонетске, ко]а иде на на]ближе ерпско-

хрватске гласовне еквиваленте, и прилагоЬене, ш>]а осим

гласовне блиокости узима у обзир изворно писмо и досадаштьу

праксу писан>а холандских имена код нас.

Преглед холандских графема са подацима о изговору и

могуНо] транскрипцией

СкраЬешщс: иаг. — изговор; тр. — транокрипщца; фон. тр. — фо

нетска траиокрипвдча; прилаг. тр. — прилагоЬена транокриптпа. При-

лагоЬвна транскрипци^а (као и случа|еви кад се не нуде джИаке мо-

гуЬности) приказана ]е подвучено (курзиво.м), а фонетска обнчним

слогам.

Вокализам

А — изг. а, а (полудуго или дуто, што важи и дал>е уз ознаке

дужине), у неким поз. э, тр. а: Катреп (Кампен), Вгаке1

(Бракел), Ьагеп (Парен), Айата (Адама, Адема).

АА (АЕ) — изг. а, тр. а: УУаа1 (Вал), Ваагп (Барн), Беа! (Дал).

АА1 (АУ, АЦ) — изг. §1, тр. а/; Уепгац (Венра], Фенра]), Озта-

уеп (Оста\ен).

А11 — изг. аи, тр. ау: ВааНе-Маззаи (Барле-Насау), Баичуе (Да-

уве).

Е — изг. е, ё, у неким поз. э, тр. е: Уу*ез1епс1е (Вестенде ) , Вег^еп

(Берген, Берхен), Вгейа (Бреда), НегепЫв (Херенталс).

ЕЕ — изг. ё, тр. е: г^опЗгее (Нордзе), АУеег! (Верт); в. и Е1.

Е1 (ЕУ, ЕИ) — изг. й, фон. тр. е], прилаг. тр. а/: Ье1с1еп (Ле]-

ден, Ла]ден), 51еу1 (Сте]л, Ста\л), ВецеНаш! (Безерлант, Ба
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)ерланЬ); иэуэетно Е1 — иэг. ё (т]. као ЕЕ), тр. е: Тв1г1тск

(Терлинк); в. и П.

Ш] — иэг. б (полудуго или дуго), тр. е: Кеизе1 (Ресел), Уеигпе

(Берне, Ферне); ЕЕШЛ^ — изг. ёи, фон. тр. ев, прилаг. тр.

еув: Ьеи\уагс1еп (Леварден, Леуварден).

I — изг. а, I, у неким 1юз. э, тр. и: $Ь1т.агс1 (Ситард, Ситарт),

1гедетп (Изегем, Изехем), Сеггк (Герит, Херег).

1Е — изг. I, тр. и: ТЧеИ (Тилт), Ыег (Лир).

И — изг. е1 (т). као Е1), фан. тр. е], прилаг. тр. а/: ОукзЪга

(Де^стра, Да]кстра), уап Кцп (фан Редо, ван Ра]н).

О — изг. о (отв. и затв.), б, тр. о: Некпопс! (Хелмонд, Хел-

монт), 2\уо11е (Зволе), Непдею (Хенгело), Топз (1ориС).

ОЕ — иэг. а, тр. у: тоер (]уп), ^оегЛеп (Вурден).

0Е1 (ОЕУ) — иэг. 01, тр. у/; Ное! (Ху^), уап Ьоеу (ван Лу],

фан Л.).

00 (01) — изг. б, тр. о: Кооз (Кос), СоЫе (Горле, Хорле).

001 (00У) — изг. 01, тр. о/: Агскхие (Ардове), <1е Уооуз (де

Во]'с, де Фо]с).

СШ — изг. аи (т). као АТЛ), тр. ау: Вгошуеп (Драувен).

V — иэг. б (кратко), и (полудуто или дуго), у неким поз. э,

прилаг. тр. у: 11гк (Урк, Ерк), ШгесЬг (Утрехт, Итрехт),

Вигеп (Бурен, Бирен), Нйуегзшп (Хилверсум, Хилферсем).

Ш (ЦУ, 1Ш) — прибл. изг. б1,прибл. фон. тр. е], прилаг. тр. о/:

2шс1вг 2ее (Зе]дер Зе, Зо]дер Зе — Зо^дерско дезеро), Ниу-

§епз (Хе]хенс, Хо]генс), о!е Вгш]Ш1 (де Бре]н, де Бро)н).

1Ш — изг. и (полудуго или дуто), прилаг. тр. у: Тшш (Трус,

Трис), Киигю (Рурло, Рирло).

У — (1) изг. 1, I, тр. и: ЪеХув&аА (Лелистод, -ат); (2) иэг. е},фон.

тр. е], прилаг. тр. а): уап Буек (фан Де}к, ван Да]к), в.

Е1.

К оисонантиз ам

В — иэг. Ъ, тр. б: ВегсЬет (Берхем); В кра.)н>е — изг. р, фон.

тр. п, прилаг. тр. б: тасоЪ (такоп, ]акоб).

С (ван поз. пред вокалима предн>ег реда) — изг. к, тр. к: СЗаез

(Клас), ТасоЪ (Закоб, 1акоп).

СН — изг. х, тр. х: ВегсЬет (Берхем); в. и 5СН.

Б — иэг. й, тр. д: 2аапс1ат (Зандам); Б кра^нье — иэг. I, фсхн-

тр. т, прилаг. тр. д: Ыоогб! НоИаш! (Норт Холант, Ног»?

Холанд).

р — изг. г", тр. ф: РКе! (Флит), ВиггЫ (Дуфел, Дефел).
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С, ОН — наг. у, прибл. фон. пр. х, прилаг. тр. г: Сготпдеп (Хро-

нинген, Гронинген), Вгиё§е (Брехе, Бруге), ВегдЬе (Берхе,

Берге); С, ОН кра]ъье — изг. х, <рон. тр. х, прилаг. тр. г:

Ме&(1а% (Маздах, Мездаг), Нооф (Хох, Хог); ОТ, ОНТ (т].

комбинаци)а с безв. плоэивом) — изг. х1, тр. хт: Ноод1е

(Хохте), Уифх (Бухт, Фехт); в. и N0.

Н — изг. х, тр. х: Нааг1еят1 (Харлем); изузетно немо Н: АгпЬет

(Арнем); е. и СН, ОН, РН, 5СН.

3 — изг. }, тр. /: 1оер (^уп), ЛогЛз (]орис); в. и Ш, 81, Т.Г.

К — изг. к, тр. «с: Катрел (Кампен), АИапааг (Алкмар).

Ь — изг. 1, тр. л: Ьагеп (Ларен), У\ШЬе1т (Вилхелм).

М — иэг. т, тр. м: ЗсЫеёат (Схидам), Шез (Мис).

N — изг. п, тр. н: Не1топс1 (Хелмонд, Хелмонт), Огто (Оно).

N0 — изг. као зедан («азалии заднюнепчани) сугласник, изу-

эвв у свквенци >1СА (где се С посебно изговара), тр. нг:

Огопшдеп (Гронинген, Хронинген), Ша§ешп§еп (Вагенин-

ген, Вахенинтен); за ЬГСА прибл. фон. тр. нха, прилаг. тр.

та: НшгЛгща (Ха)зинга, Хе]зинха).

Ш — изг. п, тр. н>: Ап)ит (Ан>ум), Огап]е (Оран>е).

Р — иэг. р, тр. и: (Пит), тоер (]уп).

РН — иэг. г, тр. ф: А1рЬеп (Алфен).

К. — иэг. г, тр. р: Шк (Урк, Брк), Кае Ри).

8 — изг. 5, тр. с: 5оез1 (Сует), Визэдт (БуСум, Бесем); 50, 5ТБ

— изг. гА (аснмилащца), тр. эд: 5ое&ацк (Сузда']К, Суз-

д«]к), УезЫщк (Везда]к, Фезде]к).

51 — изг. §, тр. ш: 3]ои1ке (Шауке).

Т — нэг. I, тр. т: ТИЬигд (Тилбург, Тилберех), Тегиеге (Тенирс).

ТЗ — изг. 1', прибл. фон. тр. п, прилаг. тр. г/: Т]аагс1 (Т\ард,

Барт).

V — иэг. фрик. V (звучни парньак сутласника г, с тим што на

кра^у речи и у позици]ама ]едначен>а губи звучност и из-

]едначу]е се са г), прибл. фон. тр. ф, прилаг. тр. в: У1ю1ап<1

(Влиланд, Флилант), Хеуепаат (Зевенар, Зефенар).

\№ — изг. тр. в: АгИшегреп (Антверпен), \уат (Вим).

X — изг. кз, тр. кС: НагсНпхуеЫ (Хардинксвелд, Хардинксфелт) .

V — иэг. тр. /; Уооге (]орс); за I, У я V уп. и у табели во

кализма.

Ъ — изг. г, тр. з: Тетешеп (Тернезен), 2\У1ег (Звир).*

1елица Новаковик-Лопушина

* Аугарка ^е подлела энапю оггширни)и и подробии|и приказ хо

ландоког глаюавног система, шире расгграаъа]уНи и о транскришдианим

проблемима, на основу чега ]е, уз н>ену сагласноот, у редакцией Ш на-

правлзвн овя] сажети извод.
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