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Inleiding

Op een feestelijke bijeenkomst is het Frysk Hânwurdboek op 19 januari in de publieksruimte van de

Fryske Akademy ten doop gehouden. De presentatie van dit eerste grootschalige eentalige

woordenboek van het Fries werd ingeleid door een drietal lezingen die alle een aspect van het nieuwe

werk in het licht stelden. Als vertegenwoordigster van het INL wijdde Marijke Mooijaart in haar

beschouwing ‘Dichter bij de taal kun je niet komen’ aandacht aan het praktisch nut van eentalige

woordenboeken en de functie van het woordenboek bij het vastleggen van een standaard voor de erin

beschreven taal. Onder de titel ‘Een nieuwe mijlpaal in de Friese lexicografie’ plaatsten

eindredacteuren Pieter Duijff en Frits van der Kuip, bij monde van eerstgenoemde, het woordenboek in

de historische traditie van het woordenboekenwerk van de Fryske Akademy en belichtten ze een

aantal kenmerken van het nieuwe werk. Ten slotte gaf Hindrik Sijens in zijn lezing ‘Bits en bytes, siden

en sites’ informatie over de opname en spellingaanpassing van neologismen en ICT-termen in het

woordenboek.

Eentaligheid

De lexicografie van het Fries heeft al een lange traditie.  Wie aan de buitenwereld informatie wil1

verstrekken over de betekenis van Friese woorden zal voor de kennisoverdracht allicht een taal

gebruiken die voor een breed publiek verstaanbaar is. Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869), die

beoogde de internationale gemeenschap van taalgeleerden te bedienen, gebruikte in zijn handschrift

voor het Lexicon Frisicum, waarvan na zijn dood alleen het deel A-Feer (1872) voor publicatie gereed

kwam, in een inmiddels nogal ver verleden het Latijn. Maar wie in meer algemene zin naast het Friese

publiek ook niet-Friessprekenden van dienst wilde zijn, gaf zijn betekenisverklaringen als vanzelf in het

Nederlands. Zo werd, ook al werd vanuit nationalistische overwegingen soms sterk aangedrongen op

het gebruik van het Fries als voertaal, tot nu toe dan ook steeds gehandeld. De enige uitzondering was

tot dusver het Frysk Skoalwurdboek (1991), een woordenboekje voor schoolgebruik, waarin in de

Friese sfeer het Fries leren voorop stond.

De keuze van het Fries of het Nederlands was niet zelden voorwerp van felle meningenstrijd, die

dan toch doorgaans, om praktische redenen, in het voordeel van het Nederlands werd beslecht. Dat

gold bijvoorbeeld voor de Encyclopedie van Friesland (1958), samengesteld onder hoofdredactie van

de Friese voorman Prof. Dr. J.H. Brouwer (1900-1981). Omstreden was ook het gebruik van de

voertaal voor het grootschalige Woordenboek der Friese Taal, de bescheiden tegenhanger van het

WNT, die in 1984 van start ging. Nadat de redactiecommissie aanvankelijk voor het Nederlands had

gekozen, omdat de betekenis van de Friese woorden zo eenvoudiger en compacter kon worden

beschreven, werd die beslissing in 1983 door het hoofdbestuur van de Fryske Akademy teruggedraaid.

Dat besluit werd toen vernietigd door de overheid in de persoon van de m inister van O. K. en W., die in

het gebruik van het Fries een bedreiging zag voor het bereik van de onderneming (Dykstra 2001: 150).

Een Fries eentalig woordenboek beperkt dus enigszins zijn actieradius, maar daartegenover geldt,

zo wordt vaak gezegd, dat een zichzelf respecterende m inderheidstaal pas volwassen wordt als de

woordenschat in de eigen taal wordt beschreven. Vanuit dit gezichtspunt kan dit nieuwe woordenboek

dus inderdaad een ‘m ijlpaal’ in de Friese lexicografie worden genoemd. Het Fries is nu komen te

verkeren in het selecte gezelschap van het Baskisch en het Catalaans. 

Terwijl eerder een Fries woord eenvoudig kon worden gedefinieerd met een Nederlands synoniem,

moet nu een andere oplossing worden gezocht. Zo kan in een Fries-Nederlands woordenboek

boarwetter eenvoudig boorwater heten, maar nu wordt die vloeistof omschreven als ‘oplossing fan

boarsoer yn wetter, brûkt as ûntsmettingsmiddel’.

 Zie voor een overzicht met uitgebreide literatuurlijst Anne Dykstra, ‘Iets over de lexicografie van het1

W esterlauwers Fries van 1800 tot heden’, in Nicoline van der Sijs (red.), Woordenboeken en hun makers (1998),

234-252 (ook digitaal beschikbaar in Trefwoord), of ‘Lexicography of Modern W est Frisian’, in Horst Haider

Munske, Handbuch des Friesischen / Handbook of Frisian Studies (2001), 148-155.
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Expliciete Friese definities werken het beste op gebieden waar die taal sinds jaar en dag de

normale voertaal was, zoals in het dagelijkse (boeren)leven. Voor de stadsmens valt er hier nog het

nodige te leren over aard en gebruik van hem onbekende werktuigen. We komen bijvoorbeeld aan de

weet dat een bodde, volgens het Wurdboek Frysk-Nederlânsk (1984) van J.W. Zantema eenvoudig

een ‘weidesleep’, twee doeleinden kan dienen: ‘1. frachtslide, brûkt by ’t hjerst as it te wiet is foar

weinen [te nat om met wagens op het land te komen], 2. lânbouark [landbouwwerktuig] dat oer in stik

lân lutsen [getrokken] wurdt om kluten en dong [mest] fyn te meitsjen’. Een derde betekenis van bodde,

bij Zantema vertaald als ‘viskaar’, in het Hânwurdboek gelabeld als ‘<ûngebr.>’, wordt daar

synoniemisch verklaard als ‘bun’. Wie niet weet wat een bun is, krijgt s.v. bun de volgende informatie:

‘(houten) kiste, romte ûnder yn in fiskersboat, -skip mei gatsjes, dêr’t it wetter troch nei binnen komt,

om libbene fisk yn te bewarjen’. Deze definities geven een indruk van de definieerstijl van het

woordenboek, waarin explicietheid de voorkeur krijgt boven bondigheid. Dit soort definities in

eenvoudige taal toont verwantschap met de omschrijvingen die men aantreft in Engelse ‘learner’s

dictionaries’.

Aan het gebruik van het Fries als uitlegtaal wordt een intrinsieke waarde toegekend. ‘De fine

aspekten fan de betsjutting [betekenis] fan in wurd’, zo wordt gezegd, ‘kinne better yn de eigen taal be-

en omskreaun wurde as troch de wei fan in oersetting yn in oare taal’ (Ynlieding, p. IX).  Dit is een2

discutabel punt. Veel Friezen beheersen het Nederlands even goed, zo niet beter, als het Fries, en dan

kan een even gedetailleerde beschrijving in het Nederlands zeker niet m inder doeltreffend het begrip

dienen. Soms, zoals bij een begrip als famyljetylt, zal het korte Nederlandse equivalent ‘inteelt’

vermoedelijk sneller een licht doen opgaan dan de omschrijving ‘trochgeande ferm inging, fuortplanting

fan ûnderinoar besibbe dieren of persoanen’. Op dezelfde manier helpt hier trouwens de vermelding

van het Friese synoniem yntylt na de dubbelschachtige pijl. Ook bij de verklaring van de grammaticale

term mulwurd brengt het opgevoerde synoniem partisipium sneller uitkomst dan de omschrijving ‘foarm

fan it tiidwurd dat de wurking as behearrend by in selsstannichheid foarstelt’.  Men kan stellen dat het3

noemen van het Nederlandse synoniem, of een Fries synoniem dat op het Nederlandse lijkt, niet

zelden de snelste weg is tot goed begrip.

Hoe dit zij, de onmiskenbare waarde van dit nieuwe eentalige handwoordenboek schuilt zonder

twijfel hierin dat het Fries een volwaardige rol speelt bij het definiëren van het woordbestand, en niet

m inder in de omstandigheid dat een mogelijk onzekere gebruiker van het Fries hier wordt

geconfronteerd met finesses van zijn taal, die zijn taalkennis en taalbesef ten goede komen.

Inrichting en uitvoering

Hoe de woordartikelen zijn ingericht staat uitvoerig beschreven in de ‘Ynlieding’. Hier wordt informatie

verstrekt over de opbouw van de lemma’s, met als onderdelen de onderbrenging van synoniemen, de

aanduiding van de uitspraak, en van woordsoort en buigingsuitgangen.

In het beschrijvingsapparaat wordt voor de woordsoortaanduiding de in de negentiende eeuw

ontwikkelde eigen, soms enigszins eigenzinnige, Friese grammaticale term inologie gebruikt. Naast het

al genoemde ietwat mysterieuze mulwurd (= deelwoord) vinden we termen als ferhâldingswurd (=

voorzetsel), tiidwurd (= werkwoord), útropwurd (= tussenwerpsel) en dergelijke. De betekenis van die

termen kan, voor wie ze niet onmiddellijk doorziet, worden opgezocht in het alfabetische woordenboek

zelf. Daar vindt men, zoals gezegd, dan ook het Friese synoniem dat aansluit bij de internationale

term inologie. Het tiidwurd (vgl. Duits Zeitwort) blijkt dan ook ferbum te mogen heten. 

De buigingsvormen worden in alle volledigheid vermeld, wat vooral nuttig is voor de soms onzekere

werkwoordsvervoeging. Voor een bepaalde categorie werkwoorden, zoals studearje, telegrafearje,

blijkt men voor die informatie te rade te moeten gaan bij het lemma dat het achtervoegsel -earje

 In de Nederlandse tekst van de lezing, die hier en daar parallel loopt met die van de ‘Ynlieding’, wordt in plaats2

van een ‘oersetting’ gesproken van een ‘kort equivalent’. Het begrip ‘kort’ introduceert een onzuiver element in de

principiële vergelijking tussen het Fries en het Nederlands.

 Deze Friese definitie lijkt een rechtstreekse vertaling van die van deelwoord in de Grote Van Dale. Ook voor een3

van de definities van tsjok, een woord waarvoor het Fries in het dagelijks spraakgebruik, zoals trouwens een

synoniem na de pijl ook aangeeft, gewoon dik gebruikt, is kennelijk in dit Nederlandse woordenboek gekeken. Vgl.

de Friese definitie ‘mei in navenant grutte ôfmjitting fan de lytste fan de trije ôfmjittingen yn it trijediminsjonale flak’

met de Van Dale definitie van dik als ‘gezegd van iets waarvan de kleinste van de drie gewone afmetingen

betrekkelijk groot is’. De Nederlandse definitie is naar verhouding eenvoudiger en compacter.
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behandelt. Terwijl in het Nederlands bepaalde samengestelde werkwoorden een onvolledige

vervoeging hebben, denk aan buikspreken, liplezen en mastklimmen, worden voor het Friese

bûksprekke, liplêze en mêstklimme onbekommerd de verledentijdsvormen bûkspriek, liplies en

mêstklom gegeven. Deze lijken eerder automatisch gegenereerd dan dat ze in het wild zullen worden

aangetroffen.

De uitspraak wordt aangeduid door m iddel van de vereenvoudigde IPA-notatie, die bij de Fryske

Akademy gebruikelijk is. Deze wordt ontsierd door de qua letterhoogte uit de toon vallende hoofdletter

I, gebruikt voor de klinker van woorden als mist en list. Waarom niet, zoals in het IPA-alfabet, dezelfde

letter in klein kapitaal?

Terwijl de Grote van Dale sinds de editie van 1992 een uitgewerkte etymologische component

heeft, is men daar bij het Frysk Hânwurdboek nog niet aan toe. Zo blijft de gebruiker zich bijvoorbeeld

afvragen hoe het woord prefyt (eig. = profijt) de benaming kan zijn voor de substantie ‘boekweitegort’. 

Bijzonder nuttig – hun aanwezigheid is hierboven al enkele malen gesignaleerd – is de vermelding

aan het eind van de betekenisomschrijvingen van één of meer synoniemen. Deze kunnen niet alleen

het goede begrip dienen, maar geven ook welkome suggesties voor eigen taalgebruik. Evenzeer

waardevol is de verstrekking in de woordartikelen van een groot aantal gebruiksvoorbeelden en

idiomatische uitdrukkingen, die de Friesspreker in staat stellen zijn taal op peil te houden en eventueel

zijn uitdrukkingsmogelijkheden te vergroten. 

Wie gewend is aan opmaak en indeling van Nederlandse woordenboeken, verbaast zich opnieuw –

hetzelfde gold al voor het in 2000 verschenen Frysk-Ingelsk Wurdboek van Anne Dykstra – over de

royale inrichting van dit nieuwe handwoordenboek. Terwijl de Nederlandse woordenboeken moeten

woekeren met de ruimte, schijnen zulke beperkingen hier niet te gelden. Vergelijk bijvoorbeeld de

paginavulling van de Grote Van Dale (2005) met 76 regels van in doorsnee 57 letterspaties, met de 52

regels à 46 spaties van het Hânwurdboek. Ruim 2300 bladzijden voor het onderbrengen van zo’n

zeventigduizend ingangen is bijzonder genereus.

Friese spelling en inpassing van leenwoorden

Nederlanders die een Fries woordenboek consulteren moeten leren beseffen dat de letters y en i,

afhankelijk van hun positie in het woord, kunnen fungeren als spellingvarianten voor de klank [ie], zoals

in het paar wyt/wite, respectievelijk de onverbogen en verbogen vorm  van het adjectief ‘wit’. Dit is de

reden dat deze twee letters in één en dezelfde alfabetische lijst staan opgenomen. Woorden

beginnend met de letter y – en dat is even wennen – moeten worden opgezocht in het alfabetische i-

traject. Bij gelijke woordvorm of woordpositie gaat de i dan vooraf aan de y, dus intsje (= ww. enten)

staat vóór yntsje (= krekel). Bij een woord als yntylt volgt ook de tweede y dus niet op de x, maar op de

i.

Gebruikers van een Fries woordenboek verbazen zich soms over de kleine omvang of zelfs totale

afwezigheid van gedeelten die beginnen met de laatste drie letters van het alfabet. Ontbreekt hier

m isschien iets, kunnen zij zich dan afvragen? Zantema stelde destijds in zijn Wurdboek Frysk-

Nederlânsk (1984) de gebruiker gerust door te melden dat de x en de z niet voorkomen als beginletter

van Friese woorden en dat die beginnend met y moeten worden gezocht onder de i. Het Hânwurdboek

doet hier meer. Het levert een achttal woorden in het x-gedeelte en één volwaardige woordingang

onder de z. Onder de x staan woorden of aanduidingen als de kledingmaat XL, de x-as en x-strielen (=

Röntgenstralen). Onder de z vinden we als eenling het werkwoord zappe (= zappen), een leenwoord

waarvan de Friese uitspraak [sapc] of [såpc] (nog?) niet heeft geleid tot spellingaanpassing van de

beginconsonant.

Met zappe komen we bij de nu opgenomen nieuwe woorden en in dat verband bij de

spellingconventies die daarbij worden gehanteerd. Allereerst valt te prijzen dat nieuwe ontwikkelingen

zoals de faks (= faks) en veel ICT-termen nu zijn meegenomen. Werden eerder insluipsels uit een

vreemde taal vaak buiten de deur gehouden, thans wordt een meer realistische lijn gevolgd. Ook het

Fries neemt immers leenwoorden over en dat zijn in de tegenwoordige tijd vooral Engelse. Nieuw is nu

bijvoorbeeld het rijtje body, bodybuilder, bodybuilding, bodylotion, bodymilk, bodywaarmer. Deze

kennen we ook in het Nederlands en ze zijn ongetwijfeld binnen gekomen omdat het Fries en het

Nederlands nu eenmaal in symbiose leven.

Alleen bodywaarmer wijkt qua spelling af van het Engelse bronwoord. De reden daarvoor is dat het

tweede lid -warmer, en dat geldt zowel voor het Nederlands als het Fries, in overwegende mate de
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uitspraak heeft aangenomen van het adjectief warm in die talen.  Hier is te zien dat in het Fries de4

spelling van vreemde woorden meer aan de klankvorm wordt aangepast dan in het Nederlands is

toegestaan. Zo krijgen we bijvoorbeeld spellingen als sjantaazje (chantage) en sjekboek

(chequeboek).  Als de herkenbaarheid van een leenwoord in het geding komt, blijft aanpassing soms5

achterwege. Zo is de spelling file verkozen boven het beter de klankvorm weergevende fail en kreeg

homepage de voorkeur boven hoompeedz(j). Voor dit laatste begrip bestaan ook de Friese woorden

thússide, hiemside en begjinside, die alle met hun eigen ingang zijn opgenomen. Het in de aanhef

genoemde artikel van Hindrik Sijens geeft instructieve voorbeelden van hoe is gehandeld. Voor

sommige begrippen, zoals het zojuist genoemde file, vinden we alleen de Engelse vorm, voor andere

alleen de Friese versie. Dat laatste geldt voor woorden als ynternet en kursor, die alleen maar in

overeenstemming hoeven te worden gebracht met de Friese schrijfconventies. Daartussen is er nog

een dubbeltalige categorie, met het Engelse woord als hoofdingang en het Fries gespelde als

alternatief, zoals bij het paar frame/freem, of het omgekeerde, met als voorbeeld kompjûter/computer.

Hier zal de gebruiksfrequentie in acht zijn genomen.

Het woordbestand

Een specifieke mededeling over de herkomst van het woordbestand ontbreekt. Men mag aannemen

dat er is geput uit de woordverzamelingen waarover men op de Fryske Akademy beschikt, maar de

selectieprincipes die daarbij hebben gegolden worden slechts in zeer algemene termen aangegeven.

In de ‘Ynlieding’ (p. IX-X) vinden we de volgende verantwoording:  6

In het woordenboek is een breed spectrum van de Friese woordenschat vertegenwoordigd. Er is niet alleen

voor eigentijds Fries gekozen, maar ook voor woorden die gedurende de gehele twintigste eeuw

functioneerden. Zo staan er naast veel moderne ambtelijke woorden en ict- en mediatermen, vaak

neologismen, ook termen en uitdrukkingen uit de verdwenen en verdwijnende agrarische wereld in.

Het oudere taalmateriaal, zo wordt gezegd, geeft de lezer niet alleen een hulpmiddel bij het lezen van

teksten uit de eerste helft van de twintigste eeuw, maar kan ook dienen voor verrijking van zijn

taalschat.

Een enkel voorbeeld van de al wat oudere agrarische term inologie is boven al gegeven. Om als

volwaardige taal ook in bestuurlijke zaken te kunnen dienen heeft het Fries tevens de daarvoor

benodigde ambtelijke taal ontwikkeld. Vanzelfsprekend is deze volop in het Hânwurdboek

vertegenwoordigd. De voor dit doel gecreëerde terminologie en die voor de wetenschappelijke vaktaal

leunen, niet onverwacht, sterk op het Nederlands. Dit houdt in dat een bestaande Nederlandse term op

volstrekt voorspelbare wijze aan het Friese taalsysteem wordt aangepast, met bijbehorende spelling en

uitspraak. Termen als fakgroep en fakliteratuer zijn voor wie Nederlands kent meteen herkenbaar en

zullen dan ook nauwelijks in het woordenboek worden nageslagen. 

Wat de omvang van het bestand betreft, biedt het Frysk Hânwurdboek met zijn 70.000 ingangen

vanzelfsprekend meer dan het op zich uitstekende woordenboek Frysk-Nederlânsk (1984) van J.W.

Zantema, dat 55.000 woorden telde. Voor een deel zit dat meerdere, zoals gezien, in het groter aantal

vreemde woorden. Ook andere nieuwe woorden ontbreken niet. Op sportgebied vinden we nu

bijvoorbeeld de neikompetysje, en het ‘een-tweetje’ is opgenomen als ien-twake.  De toegenomen7

omvang lijkt verder in sterke mate te zijn veroorzaakt door het groter aantal samenstellingen dat nu is

opgenomen. Extra samenstellingen met het eerste lid boat- (boot) zijn boatferhierder, boatmans-

stuoltsje (het zitplankje waarop buitenboordse werkzaamheden aan het schip kunnen worden verricht),

 Opvallend is dat het woord bodywarmer (of Engels body warmer) eerder in de Nederlandse dan in de Engelse4

woordenboeken opduikt. Het vroegste woordenboekvoorkomen is dat in het Van Dale Groot Woordenboek van

Hedendaags Nederlands (1984). Voor het Engels komt het te voorschijn in de achtste druk (1990) van de Concise

Oxford Dictionary. W onderlijk is de totale afwezigheid tot nog toe van de body warmer in de elektronische OED . 

 De te volgen regels zijn onder andere te vinden in Beart Oosterhaven, Nije list fan frjemde wurden (2de druk,5

2000). Van dubbelvormen is in het Hânwurdboek niet altijd de meest aangepaste vorm opgenomen. Het

haardroogapparaat is daar ondergebracht als föhn, niet als feun. 

 De Nederlandse versie die we hier citeren is afkomstig uit het artikel ‘Een nieuwe mijlpaal’.6

 Een verslaggever die ik eens hoorde had het over een ien-twaatsje. 7
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boatsfolk (de bemanning), boatsheak (de bij het varend rondtrekken zo belangrijke bootshaak),

boattocht en boatwurker (havenarbeider). Mogelijk is geringe gebruiksfrequentie de reden dat

Zantema’s boateberch (botenbergplaats) nu ontbreekt. Erg opvallend is het sterk uitgebreide aantal

samenstellingen met fak- dat we nu aantreffen. Naast de vijftien aanwezig in Zantema zijn er in het

Hânwurdboek nog negentien bijgezocht van het genre fakdiploma, fakdosint, fakgebiet, fakgelearde,

etc.  Dit zijn voor het overgrote deel volstrekt doorzichtige samenstellingen, die hier ook nog8

samenvallen met de Nederlandse term inologie.

Hun aanwezigheid is in tegenspraak met een mededeling in een door de redacteuren Rienk de

Haan en Hindrik Sijens opgesteld werkdocument, dat doorzichtige samenstellingen niet hoefden

worden opgenomen.  Kennelijk laat deze stelregel zich moeilijk in praktijk brengen. Samenstellingen9

als boatferhierder, boattocht, fakdiploma, fakgebiet en vele andere kunnen immers gemakkelijk worden

gemist.10

Een meer gewettigde uitbreiding is de opname van een groter aantal schimpnamen voor inwoners

van bepaalde Friese steden en dorpen. Ze staan op hun alfabetische plaats in het woordenboek, maar

zijn gemakkelijker te vinden in de aparte lijst van Friese plaatsnamen achter in het boek, waar ze per

plaatsnaam staan toegevoegd. Maar wie zou willen weten waarom inwoners van Rottevalle

glêsdragers (glasdragers) of knopefretters (knopenvreters) kunnen worden genoemd, moet elders te

rade gaan.  11

Deze lijst van Friese plaatsnamen is een van de welkome extra’s aan het eind van het boek. Het

meest opvallend in deze supplementen is een lijst met niet m inder dan 1098 Friese spreekwoorden

(hoe veel daarvan leven nog echt, vraagt men zich af?). Verder zijn er nog een lijst van de Friese

gemeentenamen, een lijst van de Friese benamingen van de Nederlandse provincies en een lijst van

de Friese namen van landen en werelddelen.

Bij de veelheid van informatie bleek er toch nog een heel gewoon Fries woord te ontbreken. Toen ik

een goede beschrijving zocht van het scheepstype ‘tjalk’ en daarvoor het Frysk Hânwurdboek ter hand

nam, bleek het trefwoord tsjalk daarin niet voor te komen. Vermoedelijk een ongelukje bij de productie.

Standaardisering

In haar inleidende lezing wijdde Marijke Mooijaart aandacht aan de functie van een woordenboek als

richtinggever en vastlegger van een standaard. Voorbeelden daarvan zijn aan te wijzen in de

geschiedenis van het Nederlands, en ook als tegenwoordig makers van woordenboeken het eerder als

hun taak zien taalgebruik te beschrijven dan het voor te schrijven, wordt in de taalgemeenschap nog

vaak naar het woordenboek gegrepen om vast te stellen wat als correct mag gelden. 

Het lijdt geen twijfel dat het Nederlands, bij alle variatiemogelijkheden, verder is gevorderd in de

ontwikkeling en aanvaarding van een algemeen geldende standaard dan het Fries. Pieter Duijff en

Frits van der Kuip roeren de kwestie aan in hun eerder genoemde artikel. Onder het tussenhoofdje

‘Naar een standaard van het Fries’ wordt vastgesteld: ‘Het Fries heeft nog niet een uitgekristalliseerde

standaard, wat betekent dat in de praktijk meer dan één variant als goed of algemeen beschaafd kan

worden geaccepteerd’. In overeenstemming daarmee worden zulke varianten inderdaad beide in het

Hânwurdboek gehonoreerd. Eén ervan wordt als hoofdvariant gekozen, waarbij de andere expliciet als

nevenvariant wordt genoemd. De nevenvariant heeft zijn eigen ingang in het woordenboek, die dan

verwijst naar de voorkeursvariant. Zo wordt bij het adjectief heel verwezen naar de woordvorm hiel,

waar de inhoudelijke informatie te vinden is. De keuze voor hiel is erop gebaseerd dat deze vorm

verder van het Nederlands af staat dan de eigenlijk frequentere nevenvorm heel. Het streven naar

 Zelfs dit is geen uitputtende verzameling. Visser, die overigens in zijn Wurdboek Nederlânsk-Frysk (1985) een8

beperkter aantal samenstellingen biedt, geeft vanuit het Nederlands ook nog vakarbeider, vakbeurs, vakjargon,

vakkring en vakminister, waarvan de door hem vermelde Friese equivalenten niet in het Hânwurdboek te vinden

zijn.

 Aldus de slotopmerking in het document ‘9 Swierrichheden by it skriuwen fan in ientalich Frysk hânwurdboek ’

(Febr. 2000).

 Het Hânwurdboek staat hier niet alleen. Zie ook mijn opmerkingen over deze kwestie in ‘10 Een nadere blik op de

dertiende Van Dale’, De Woordenaar, 4/1 (mei 2000). Het noemen van excessieve aantallen samenstellingen met

als eerste lid vakantie- en politie- in dat woordenboek stak ongunstig af bij de terughoudende praktijk die hier werd

gevolgd in vergelijkbare buitenlandse woordenboeken. 

 Dit soort informatie is te vinden in Dirk van der Heide, Groot Schimpnamenboek van Nederland (1998).11
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Trefwoord, tijdschrift voor lexicografie. Jaargang 2009. http://www.fryske-akademy.nl/trefwoord

‘distantiëring’, het scheppen van ruimte tussen het Fries en het bedreigende Nederlands, is een

belangrijke drijfveer bij het vaststellen van een Friese norm. 

De auteurs geven toe dat het ‘ook voor een woordenboekschrijver vaak lastig [is] om te bepalen

welke variant als voorkeursvorm aangemerkt moet worden. Het kan zijn dat een gebruiker een

neveningang boven een hoofdingang verkiest of die zelfs als enige acceptabele vorm beschouwt’.

Vanwege de gemaakte keuze tussen de varianten menen de auteurs niettemin ‘dat met dit

woordenboek een bijdrage geleverd is aan de verdere standaardisering van het Fries en dat daarmee

tegelijk opnieuw een stap is gezet in de emancipatie van het Fries als een volwaardige taal’.

Standaardisering kan ook meebrengen dat ongewenste taalvormen worden buitengesloten. Een

principieel punt is inderdaad wat precies als Fries taalgebruik mag gelden. Dat het Frysk Hânwurdboek

hier de deur wijder heeft opengezet voor leenwoorden uit de vreemde talen getuigt van realiteitszin.

Problematischer zijn de vormen die gezien worden als interferenties uit het Nederlands, de taal

waarmee de Fries in het dagelijks leven in zo sterke mate te maken heeft. Niettemin zijn ook uit die

categorie verschillende opgenomen. Sommige, zo wordt opgemerkt, ‘worden algemeen geaccepteerd

als behorende tot het Fries’, en zijn dus zonder meer toegelaten. Andere, die moeilijk konden worden

weggelaten, hebben de markering ‘hollandisme’ meegekregen. De eindredacteuren zijn zich bewust

dat ze zich ook hier op enigszins glad ijs begeven. Ze merken ten m inste op: ‘Ook voor interferenties

geldt overigens dat de gebruiker daar anders over kan oordelen dan de samenstellers van het

woordenboek’.  12

Wie benieuwd is hoeveel van de opgenomen woorden als hollandisme zijn gekenmerkt, kan die

informatie vinden via de cd-rom. Zoeken op het Friese kenmerk ‘hollanisme’  levert een totaal van 42913

voorkomens, een gering aantal dus op het totaal van 70.000 ingangen. Moeten rechtgeaarde Friezen

dergelijke woorden maar liever verm ijden? Wie hier twijfelt, doet er goed aan een aantal voorbeelden

aan te klikken om ze op de tong proeven. Zelf zou ik het moeilijk vinden al te Nederlands aandoende

woorden als arts, bale (ergens van balen), bepale of beskút (beschuit) in de mond te nemen, maar dat

hoeft voor anderen niet te gelden. En waarom zou men inderdaad niet liever âldehoere zeggen in

plaats van de Hollandse variant ouwehoere? 

Twijfel zal niet bestaan over het adjectief dik. Dat is in de Friese spreektaal al sinds lang een veel

gebruikt woord, en het Hânwurdboek geeft inderdaad vijf idiomatische voorbeelden plus een verwijzing

naar een spreekwoord. De markering hollandisme lijkt in dit geval dan ook eerder een etymologische

aanduiding dan een waarschuwingssignaal. 

Andere hollandismen lijken ten onrechte buiten de boot gevallen. Dat geldt in elk geval voor de

groetwoorden dach en navend (goeienavond), die al jarenlang in het Fries worden gebezigd. Ook het

veelgebruikte dachsizze (dagzeggen, [iemand] een kort beleefdheidsbezoek brengen) had beslist niet

mogen ontbreken.14

Wat zijn ten slotte de vooruitzichten voor de beoogde standaardisering van het Fries? De

eindredacteuren hebben al toegegeven dat bepaalde Friezen hun keuze van een bepaalde vorm als

hoofdvariant en hun oordeel over interferenties niet zullen delen. Omdat het Fries het sterkst leeft als

gesproken taal, zal regionale variatie opgeld blijft doen. Wijziging van spreekgewoonten in de richting

van een algemene standaard is in een dergelijke setting niet echt te verwachten. 

Standaardisering, zo die te bereiken is, zou dus moeten plaats vinden in de schrijftaal, die zoals we

weten slechts door een m inderheid wordt beoefend. Van de Friezen meent 17% de taal te kunnen

schrijven, maar slechts 5% schijnt die vaardigheid serieus in praktijk te brengen. Alles wel beschouwd,

lijken de vooruitzichten op de acceptatie (onder een kleine elite) van een geconstrueerde standaard-

vorm van het Fries dan ook niet rooskleurig. Misschien is dat ook niet erg, want de bestaande variatie

in uitspraak en woordkeus levert geen noemenswaardige verstaansproblemen op. 

 Geciteerd is hier de slotpassage van het artikel ‘Een nieuwe mijlpaal’. Vgl. ‘Ynlieding’, p. X. 12

 De markering in het woordenboek zelf is overigens ‘(H)’.13

 Deze informatie ontleen ik aan Pieter Breukers artikel ‘Groeten in het Fries: taal in beweging’, in Het14

Dialectenboek 10. Moi, adieë en salut. Groeten in Nederland en Vlaanderen (2009), 58-59. Genoemde drie

woorden staan , met de markering ‘Hollandisme’, overigens wel in het WFT. 
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