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Dietrich Hofmann & Anne Tjerk Popkema. Altfriesisches Handwörterbuch, unter Mitwirkung 
von Gisela Hofmann. - Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2008. Geb. XXV+ 603 blz. 
(ISBN 978-3-8253-5555-5). 
 
door Arend Quak 
 
Woordenboeken voor het Oudfries waren lange tijd een probleem. Meestal werd het 
woordenboek van Ferdinand Holthausen (Altfriesisches Wörterbuch, Heidelberg 1925) 
gebruikt, waaraan bij de tweede druk van 1985 Dietrich Hofmann een lijst van aanvullingen 
en correcties had toegevoegd. Maar dit woordenboek is allesbehalve compleet en berustte op 
oudere tekstuitgaven van het Oudfriese materiaal. Bovendien is sinds 1925 nieuw materiaal 
toegankelijk geworden. Men denke alleen al aan de uitgave van de Oudfriese oorkonden! Een 
nieuw Oudfries woordenboek behoorde daardoor al lang tot de desiderata binnen het 
onderzoek van de Oudgermaanse talen. Dietrich Hofmann had al sinds de jaren 60 van de 
vorige eeuw plannen voor een dergelijk woordenboek, want ook hij zag wel in dat zijn op 
zich nuttige aanvullingen bij Holthausen alleen maar een provisorische oplossing boden. Het 
nieuwe woordenboek zou de volledige woordenschat van het Oudfries dienen te omvatten. 
Hofmann heeft tot aan zijn dood in 1998 eraan gewerkt en de lemmata B-stal klaargemaakt. 
Het werk dreigde toen stil te komen liggen, maar dankzij een subsidie van de Deutsche 
Forschungsgemeinschaft werd het mogelijk dat Anne Tjerk Popkema het project kon 
voltooien en het resultaat ligt nu in een kloeke band klaar voor de gebruiker.  

Gedwongen door de omstandigheden konden niet alle plannen van Hofmann worden 
verwezenlijkt. Zo bleef bijvoorbeeld het onomastische materiaal en het materiaal in niet-
Friese bronnen buiten beschouwing. Daarvoor moet men naar enkele artikelen in tijdschriften 
kijken en het Oudnederlands Woordenboek raadplegen, waarin naast het eigenlijke 
Oudnederlands ook Oudfries materiaal uit plaatsnamen en het Oudfriese materiaal in 
bijvoorbeeld Latijnse oorkonden tot 1200 te vinden is. Daar vindt men dus oude attestaties 
van o.a. ofri. slāt 'sloot' en āst 'oost'. Het is te hopen dat dit materiaal in de toekomst nog eens 
bij elkaar wordt gezet en vanuit Friese hoek bekeken. 

Het nieuwe handwoordenboek begint met een kort overzicht over de Oudfriese 
overlevering in de periode 1200-1550 en een introductie in de tweedeling - Westerlauwers en 
Oosterlauwers - die al bij het begin van de overlevering aanwezig is en met verwijzingen naar 
de dialecten en de chronologie die ertoe leiden dat soms een reeks van varianten in het 
woordenboek is opgenomen om het de gebruiker gemakkelijker te maken een woord in zijn 
Oudfriese bron in het woordenboek te vinden. Het eigenlijke lemma is dan een 
gestandaardiseerde vorm, zoals bijvoorbeeld op blz. 250 het zelfstandig naamwoord īrsen 
'ijzer'; daarop volgen de verschillende vormen: īrsern, īrser, īrnes, īrnsen, īsern, īsarn, īser 
eventueel met de toevoeging WL of OL, Westerlauwers resp. Oosterlauwers. Dan volgen de 
betekenissen en de siglen van de teksten waarin het woord is aangetroffen. Voor het gemak 
zijn dan verder nog de samenstellingen aangegeven die dit woord bevatten. Indien het lemma 
is gereconstrueerd, wordt het gecursiveerd.  

Een belangrijk verschil met het woordenboek van Holthausen is de veel uitgebreidere 
opgave van betekenissen, de toevoeging van idiomatische verbindingen - al zijn die niet zo 
talrijk als men misschien zou wensen - en vooral de toevoeging van de siglen, waardoor men 
enig inzicht krijgt in de bronnen waarin een woord is overgeleverd. Zo leest men bij 
Holthausen blz. 7 alleen: "berch, -g m. 'Berg", maar in het nieuwe woordenboek: "berch, 
birch m 1) Berg; 2) Gebirge - Bod-H, Cra, FrR, GFr-A, HRt-DJRoU, JF-Ro, K17-F, L24-
DE1FHJR1U, Mgn-DFJU, O, Prlb-R, Rud-DFsJU, SWI-DFJU" (blz. 33). Deze siglen staan in 
een apart boekje dat men bij de hand kan houden, zodat men niet hoeft te bladeren. De eerste 
afkorting staat voor de tekst, bijvoorbeeld in de bovengenoemde sigle HRt-DJRoU betekent 
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HRt = Haet is Riucht, en de rest staat voor de handschriften: D, J, Ro und U. Welke 
handschriften dat nu precies zijn, staat niet in de lijst met siglen. Daarvoor moet men 
bijvoorbeeld bij Bo Sjölin, Einführung in das Friesische (Stuttgart 1969) te rade gaan, in dit 
geval: 'Oude druk', 'Jus municipale Frisionum', codex Roorda en codex Unia. 

Dat het onderzoek naar het Oudfries en de uitgave van Oudfriese teksten na 1925 
vorderingen heeft gemaakt, blijkt uit de nieuwe lemmata in het Oudfriese handwoordenboek. 
Zo staan in Holthausen bij het lemma berd 'baard' maar twee samenstellingen: berdbreke 'het 
uitrukken van de baard' en berdfang 'het trekken aan de baard', terwijl het nieuwe 
woordenboek nu ook berdaxe 'tweesnijdige bijl', berdhomelinge 'verminking van de baard' en 
berdkerf 'afknippen van de baard' kent (blz. 33). Het nieuwe woordenboek beschikt over wat 
meer ruimte zodat ook enkele idiomatische uitdrukkingen kunnen worden opgenomen. Zo 
staat bij Holthausen op blz. 7 bij het lemma berde, berthe f. 'geboorte; vrucht' alleen een 
verwijzing naar oe. gebyrd. Het nieuwe woordenboek noemt allereerst zo'n tien overgeleverde 
vormen van het woord. Dan volgt de betekenis die ook wat uitvoeriger en daardoor 
duidelijker is: 1) geboorte; 2) het kind in de moederschoot, foetus'. Verder worden nog 
opgenomen: (fon) fulre berde (beren) 'van volledige wettelijke geboorte' en sterva sunder 
blīkande berde 'kinderloos sterven'. Dan volgt weer de reeks van siglen. Dat vergroot de 
bruikbaarheid van dit woordenboek zeer.  

Bij elkaar genomen kan men zich verheugen dat de Oudfriese filologie eindelijk over een 
goed woordenboek beschikt. Bij de Fryske Akademy wordt nog gewerkt aan het "definitieve" 
Oudfriese woordenboek, maar dat is een project voor de lange termijn. Bovendien zal het 
resultaat eerder een digitaal toegankelijk woordenboek zijn. Wie nu een Oudfriese tekst wil 
begrijpen, kan naar dit woordenboek grijpen en zal niet teleurgesteld worden. 
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