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Op het Nordfriisk Instituut te Bredstedt (BRD) werkt Ritva Århammar momenteel aan de compilatie van het Helgoländisches 
Gebrauchswörterbuch. Zij maakt hierbij gebruik van een speciaal voor dat doel ontwikkeld computerprogramma genaamd 
HELGO. In het onderstaande zal ik kort ingaan op de situatie van het Helgolands en op de stand van de lexicografie in Noord 
Friesland. Verder zal mijn verhaal gewijd zijn aan de voorgeschiedenis van het Helgolands handwoordenboek. 
 
Veel van wat ik hier presenteer is gebaseerd op hetgeen eerder door Nils Århammar is gepubliceerd. Tot slot ga ik in op de 
automatisering ervan. 
 
EEN TAAL IN LEVENSGEVAAR 
Een stenen stenen plaat in tet raadhuis op Helgoland somt in het kort de belangrijkste mijlpalen uit de geschiedenis van het 
eiland op. Menige regel verhaalt van het verval. Eens omvatte het eiland een [71] veelvoud van zijn huidige grootte. Het 
bestond uit de bontgekleurde zandsteenrots, de witte klif en het duin. In 1711 verdronk de witte klif en tien jaar later brak de 
verbindingsdam tussen duin en eiland. Het natuurgeweld vormde echter niet de enige bedreiging. Tijdens de beide 
wereldoorlogen was Helgoland een zeevesting. Dit betekende voor de bevolking dat zij tot twee keer toe van het eiland werd 
geëvacueerd, en vele jaren elders moest doorbrengen. Een Engelse luchtaanval in 1945 richtte enorme verwoestingen aan. Op 
18 april 1947 werd 6000 ton munitie op het eiland tot ontploffing gebracht. Het lot van Helgoland leek bezegeld. Toch werd 
het eiland na moeizame onderhandelingen in 1952 weer vrijgegeven voor de wederopbouw en enkele jaren later konden de 
Helgolanders terugkeren. 

De bevolking van Helgoland bestaat uit ongeveer 2500 zielen. Slechts een derde van hen beheerst nog het Helgolands 
en het blijkt steeds moeilijker om de tweetaligheid van de kinderen te behouden. Het uitsterven van deze taal tekent zich af. 
Het zal voor de Helgolanders een merkbaar verlies zijn: de in de taal besloten levenservaring, verworven door tal van 
generaties in dit extreme milieu, gaat verloren. Het zal afbreuk doen aan specifieke identificatiemogelijkheden, aan het 
zelfbewustzijn van de Helgolander en aan de intimiteit van het gemeenschapsleven. Ook het praktische voordeel dat men kan 
communiceren in een taal die de toeristen niet verstaan, zal verloren gaan. 

 
EEN NOORDFRIES DIALECT 
Het Helgolands is een Noordfries dialect. Het huidige Friese taalgebied omvat drie hoofdgroepen: het Fries in Nederland 
(Westfries), het Saterlands (Oostfries, gesproken in drie dorpen midden tussen Winschoten en Oldenburg gelegen) en her 
Noordfries in Sleeswijk-Holstein. In het Noordfries onderscheidt men twee dialectgroepen: het zogenaamde Eiland-
Noordfries (de dialecten van Sylt, Föhr-Amrum en Helgoland) en het Vasteland-Noordfries (Wiedingharder, Bökingharder 
(Mooring), Karrharder, Nordergoesharder, Mittelgoesharder en het Fries van de Halligen). Er is geen Noordfriese 
standaardtaal, maar het Mooringer Fries (Frasch) op het vasteland vervult steeds meer de functie van een standaardtaal. 
Evenals de Friezen in Nederland hebben de Noordfriezen een 'Friese Beweging' die ernaar streeft taal en cultuur te behouden 
en te bevorderen en een Fries bewustzijn te kweken. 

De grondslag voor de Friese taal op Helgoland werd na de zevende eeuw gelegd door immigranten uit het zuidelijke 
Noordzeegebied. Vanaf de late middeleeuwen had het Helgolands deel aan de Noordfriese vernieuwingen en stond het onder 
invloed van het Ouddeens. De integratie van het Helgolands binnen het Noordfries was mogelijk door de enge contacten met 
de andere Noordfriese eilanden en met Eiderstedt op het vasteland. Het Helgolands is echter zeer sterk beïnvloed door het 
Nederduits, sterker dan de andere Friese dialecten. Tussen 1807 en 1890 stond Helgoland onder Engelse heerschappij, maar 
in de woordenschat is nauwelijks enige invloed van het Engels te bespeuren. Bij de voornaamgeving is die invloed wel 
duidelijk aanwezig, getuige namen als Henry, James, Jenny, Mary. Na 1890 nam de invloed van het Hoogduits enorm toe. De 
evacuatie tijdens de beide oorlogen zorgde ervoor dat de Helgolanders het Hoogduits even vloeiend leerden spreken als hun 
moedertaal. Op het gebied van het lexicon en het idioom past het Helgolands zich steeds meer aan het Hoogduits aan. 

 
STAND VAN DE LEXICOGRAFIE IN NOORD-FRIESLAND 
 
Begin jaren '50 werd aan de universiteit in Kiel de zogenaamde Nordfriesische Wörterbuchstelle opgericht, destijds onder 
leiding van Hans Kuhn, in 1974 opgevolgd door Dietrich Hofmann. Momemeel staat de Wörterbuchstelle onder leiding van 
Bo Sjölin, met Ommo Wilts en Alastair Walker als naaste medewerkers. Hoofddoel is het samenstellen van een grootschalig 



woordenboek van alle Noordfriese dialecten. Sinds een aantal jaren is er echter in de Noordfriese taalgemeenschap een 
grotere behoefte aan handwoordenboeken, met name aan Duits-Friese handwoordenboeken voor de verschillende dialecten. 
De Wörterbuchstelle geeft daarom prioriteit aan het samenstellen van handwoordenboeken. Daarnaast wordt gewerkt aan 
wetenschappelijke woordenboeken voor de dialecten van de eilanden Sylt en Föhr-Amrum en van de dialecten van het 
vasteland. Dit neemt vanzelfsprekend enige tijd in beslag. 

Om op een snelle wijze voorlopig in de behoefte van de Duits-Friese woordenboekjes te voorzien, is onder meer door 
twee studenten Fries (Birgit Kellner en Claas Riecken) ter afsluiting van hun studie een Fries-Duitse woordenlijst 'omgekeerd' 
(Nordergoesharder en [72] Mooringer dialect). Adeline Petersen werkt momenteel aan een Duits-Mooringer 
basiswoordenschat en Reinhard Jannen beschrijft de woordenschat van het Amring thematisch. Claas Riecken houdt zich 
momenteel bezig met de voorbereiding voor een mogelijke uitgave van het Nordfriesische Wörterbuch van Moritz Momme 
Nissen (1822-1902), een in 1889 afgesloten manuscript van meer dan 3000 bladzijden waarin alle Noordfriese dialecten hun 
plaats hebben. De ordening van dit manuscript is echter niet alfabetisch, maar naar stamvocaal. 
 
HET HELGOLANDS (HAND)WOORDENBOEK 
 
De samenstelling van het Helgoländisches Gebrauchswörterbuch past in het kader van de werkzaamheden van de 
Wörterbuchstelle, maar zij wordt uitgevoerd onder auspiciën van het Nordfriisk Instituut in Bredstedt. Dit heeft te maken met 
de bijzondere geschiedenis van het 'grote Helgolandse woordenboek'. De nationale betrokkenheid bij het lot van de 
Helgolanders tijdens de evacuatie naar het vasteland werd door de Akademie der Wissenschaften und der Literatur te Mainz 
aangegrepen om een groot lexicografisch project met betrekking tot het Helgolands te kunnen beginnen. Willy Krogmann 
kreeg in 1950 de opdracht om een Helgoländer Wörterbuch samen te stellen. In 1957 verscheen de eerste aflevering, maar 
Krogmann overleed in 1967 voordat hij het woordenboek had kunnen afmaken (5 afleveringen, A-L, pp. 69-444). 

In 1968 werd Nils Århammar gevraagd het werk aan het woordenboek voort te zetten. Na een grondige analyse van het 
reeds bestaande gedeelte kwam hij onder meer tot de conclusie dat de materiaalbasis te beperkt was en dat er te veel leemten 
in het woordenboek zaten. Om over een bredere basis te kunnen beschikken, verrichtte hij intensief veldwerk op het eiland. 
Hij vergaarde 175 uur aan bandopnamen en vulde 80 schoolschriften met aantekeningen. Zijn belangrijkste informant was 
Maria Leitgeber-Dähn. De letters M-P werden vervolgens uitvoerig geëxcerpeerd. Zijn werkzaamheden aan de universiteiten 
van Marburg en Groningen en momenteel aan de Pädagogische Hochschule Flensburg en het Nordfriisk Instituut beletten 
Århammar echter om zich voortdurend met het woordenboek bezig te houden. 

In 1987 verscheen met zijn medewerking een Helgolands leerboek. Dit gaf een nieuwe impuls aan de 
studie van het Helgolands; er ontstond behoefte aan een Helgolands handwoordenboek. Als voorstudie voor het 
wetenschappelijke woordenboek en om in deze behoefte te voorzien wordt nu door Ritva Århammar het Helgolands 
handwoordenboek samengesteld. Sinds oktober 1992 is er financiering voor een halve formatieplaats voor de duur van een 
jaar. Er is goede hoop dat het project daarna kan worden gecontinueerd. Het project wordt begeleid door Nils Århammar. 
 
DE MATERIAALVERZAMELlNG 
 
De materiaalverzameling van het Helgolands handwoordenboek is bescheiden. Zij bestaat hoofdzakelijk uit de volgende 
onderdelen: Helgoland und seine Sprache (Siebs 1909), de lees- en leerboeken Van Boppen en Bedeelen en Wi lear 
Halunder, Krogmann A-L, Århammars excerpten M-P, 175 uur bandopnamen en ten slotte teksten uit de Helgoländer. Dit 
materiaal is inmiddels grotendeels in een database ondergebracht. Vanuit deze database kan het woordenboek worden 
geredigeerd. Als uitgangspunt voor de opzet dient het woordenboek van Ommo Wilts (1986) van Föhr en Amrum. Op het 
niveau van de vormgeving zal daarvan echter duidelijk worden afgeweken. Ter controle worden informanten van het eiland 
geraadpleegd. 
 
DE AUTOMATISERING  
In november 1991 brachten Ritva Århammar en ik een bezoek aan het INL te Leiden. Mevrouw Kruyt en de heer Van der 
Kamp verzorgden een rondleiding met als zwaartepunten de geautomariseerde redactieomgeving van het VMNW en de 
activiteiten rondom het Elektronisch WNT. In december 1991 werd voor het Helgolands handwoordenboek een prototype van 
een concordantiesysteem (waarvan het idee werd ontleend aan het VMNW) en een redactieomgeving gebouwd. De helft van 
de bandopnamen was in de loop der jaren reeds in Word Perfect (WP) uitgetypt en dit vormde de basis voor een 
gelemmatiseerde database. Deze database is de kern van de redactieomgeving van het woordenboek (H-D). Afgelopen maart 



werd in onderling overleg te Bredstedt een nieuwe versie van het computerprogramma ontwikkeld, die tevens voorziet in een 
(gedeeltelijke) automatische omkering van het Helgolands-Duits in een Duits- Helgolands handwoordenboek. 
Het systeem is geschreven in Clipper en maakt [73] 
 
 

Helgoländisches Gebrauchswörterbuch (C) Ritva Ärhammar 
Wörterbuch  Drucken   Ergänzen   Varia   Ende 

 
 
 
Lemma H=>D   Fut 
Folgenummer   1  
Unregelmäßig   -ten  
Aussprache 
Artikel J/N  
Kategorie   S 
Bemerkung 
Wrtrb J/N 
 
Folgenummer   1 von 2 
Bedeutung   Fuß 
 Sammelnummer  1 
 
Quelle    1/1NRa/2/4/B 
Bemerkung   in Raa. auch: Bein 
Dt Lemma  
Dt Folgenr  
Wrtrb J/N 
 
   F2-Soft F3-Konk F4-Subs FS-FiLt F6-Rnum F7-Save F8-Sprt F9-DeLe F10-Idiom 

 

Helgoländisches Gebrauchswörterbuch (C) Ritva Ärhammar 
Wörterbuch  Drucken   Ergänzen    Varia   Ende 

 
Sub Bedeutung FUß 
 
 
Folgenr1   1 
Idiom    keen Fut pal 'e Grin wen 
Bedeutung   keinen Erfolg haben (mit Vorhaben) 
 
Folgenr2   2  
Idiom    siin Futen pal sat  
Bedeutung  sich sträuben 
 
Folgenr3   3 
Idiom    med Futten oawer-arker 
Bedeutung   mit den Füßen übereinander (v. em. Betrunkenen, der torkelt) 
 
Folgenr4  4 
 Idiom    med Futten oawer 'e Nak 
Bedeutung   Hals über Kopf, in größter Eile 
 
 

Helgoländisches Gebrauchswörterbuch (C) Ritva Ärhammar 



Wörterbuch  Drucken  Ergänzen Varia   Ende 
 

1 HEL179.HEL    ! Oh, wat hid wi deät doch hül! Deel iip Aab, luuke, wat dear 
2 HEL196.HEL    teow bit deät Weeter weer uflüp feer 'e Aab, en dan, wan de 
3 HEL210.HEL    n fleegende Stürrem. Bi leeg Weeter, iip Aab, greow nä eewige 
4 69-2-A.HEL    ark uun, wear deät, wear deät soo machti Aab ween es, wets et 
5 70-7-B.HEL   . Deät es uk al feerkümmen. Donons. /Ja, Aab ufteow?/ Aab uft 
6 70-7-B.HEL    al feerkümmen. Donons. /Ja, Aab ufteow?/ Aab ufteow. Joa, set  
7 70-VIIIA. HEL   alheel wok, also rinskolt al, fan aal et Aab en Flud, woor. H 
8 72-3-A.HEL    ooi dja, ja, ja, ja. Deät es dan twesken Aab en Flud, uuder o 
9 72-3-A.HEL    p. En dan nemp hi do om fan e Flud iip e Aab, en dan Lap e Wi 

 10 72-3-A.HEL    lapt de Flut, Flud, Flud hit "Flut". En Aab, Aab hit "Ebbe",  
 11 72-3-A.HEl.    de Flut, Flud, Flud hit "Flut". En Aab, Aab hit "Ebbe", woor 
 12 72-3-A.HEL    / Bei Flut. Oawer n Flud, ja. En oawer n Aab sooi wi dan, woo 
 13 72-3-A.HEL    er n Aab sooi wi dan, woor, wan e, wan e Aab Lap. Dan fan, da 
 14 72-3-A.HI:L    an e, wan e Aab Lap. Dan fan, dan Lap de Aab fan Oosen oawer 
 15 72-3-A.HEL    eer, wart e Strooam dan men. En oawer n Aab, aLso wan e Aab 

 
Mit Enter wählen Sie einen Text 

[74] 
gebruik van zogenaamde DBase-bestanden. Het geheel draait moeiteloos op een PC 386-SX. Er zijn vijf hoofdfuncties (ten 
dele geïntegreerd) te onderscheiden:  
1. Inlezen en lemmatiseren van teksten. 
2. Concordantiesysteem voor het Helgolands. 
3. Redactie Helgolands-Duits. 
4. Redactie Duits-Helgolands. 
5. Aanmaken WP-bestanden in woordenboekopmaak. 
 
De bijgevoegde schermprints maken al het een en ander duidelijk. Hier volgen nog enkele summiere (overwegend technische) 
opmerkingen bij de functies. 
Ad 1. Op dit moment is het mogelijk om bijvoorbeeld een kranteartikel via de scanner in de computer in te lezen. Het aldus 
verkregen tekstbestand wordt eventueel gecorrigeerd, waarna het in ASCII-opmaak wordt aangeboden aan het 
concordantiesysteem. De tekst wordt door het systeem in woorden opgesplitst, en de bewerker krijgt de woorden aangeboden 
die nog niet eerder in het concordantiesysteem waren vastgelegd. Woorden die vaker in de tekst voorkomen worden uiteraard 
noch maar één keer aangeboden. Per woord kan dan aangegeven worden of dit in het woordenboek moet worden opgenomen. 
Opname geschiedt verder automatisch met bronvermelding. 
Ad 2. De basis van het concordantiesysteem is eigenlijk een index op de tekstbestanden, waardoor het mogelijk is snel de 
plaatsen te lokaliseren waar een woord voorkomt. De context van een woord bestaat uit maximaal 300 karakters - de keuze 
voor 300 is overigens volledig arbitrair. Men kan binnen deze 300 karakters opgeven hoeveel er voor en hoeveel er na het 
gezochte woord mogen voorkomen (als de som maar niet boven de 300 karakters uitkomt, bijvoorbeeld 100 ervoor en 200 
erna). Tevens kan men opgeven of voor of na het woord een bepaald ander woord (of een gedeelte van een woord) moet 
staan. Alleen die plaatsen worden dan geselecteerd die voldoen aan de vraagstelling. De geselecteerde contexten worden in 
een bestand geplaatst, dat ook buiten het systeem om kan worden geraadpleegd. Binnen het systeem kan men de contexten 
bekijken. Uireraard wordt telkens de brontekst vermeld (zie de onderste illustratie).  
Ad 3 &4. De redactieomgeving van het Helgolands-Duitse woordenboek werkt met twee hoofddatabases, een voor het 
Helgolands en een voor de vertalingen/betekenissen in het Duits (maximaal 15 per lemma); de hoofddatabases zijn via 
logische relaties (H:D = 1:N) aan elkaar gekoppeld. Deze fysieke splitsing voorkomt in belangrijke mate redundantie van 
gegevens en levert de mogelijkheden voor een automatische omkering van het woordenboek in real time. Aan elke 
hoofddatabase is bovendien nog een database gekoppeld voor het opnemen van idiomatische uitdrukkingen (maximaal 8 per 
betekenis) met hun vertaling. Per lemma en per betekenis worden maximaal 3 schermen gebruikt. In het meest extreme geval 
kan de informatie per lemma echter over 45 schermen zijn verdeeld. Om in een oogopslag een overzicht van de opbouw van 
het lemma te krijgen, zoals dat in het woordenboek zal worden gepresenteerd, is een aparte functie ingebouwd die met een 



druk op de knop het lemma in woordenboekopmaak op het scherm toont. 
Een van de voordelen van het databasegebruik is dat het op alfabetische volgorde leggen van de lemmata automatisch 

kan geschieden. Om hierop toch nog enige invloed te kunnen uitoefenen zijn er extra mogelijkheden ingebouwd om per 
lemma een afwijkende volgorde toe te staan. Het gebruik van databases levert bovendien de mogelijkheid om samengestelde 
zoekopdrachten toe te passen. Zo kan men bijvoorbeeld alle lemmata zichtbaar maken die gekenmerkt zijn als substantief en 
die eindigen op -er. Deze zoekmogelijkheden zijn binnen het systeem beschikbaar. 
Ad 5. Hoe efficiënt het werken met beeldschermen ook is, men wil, in ieder geval tijdens het werken aan het woordenboek, de 
informatie graag ook op een A4-tje zien. Het systeem kan vanaf een bepaald lemma tot een ander lemma een bestand in WP-
formaat genereren. Het vet zetten en cursiveren is vooraf gedefinieerd en wordt automatisch uitgevoerd. De velden die 
moeten worden afgedrukt kunnen bovendien vooraf worden geselecteerd. De instellingen voor o.a. de printer en bladopmaak 
worden van WP overgenomen. De afdruk op papier volgt via WP. 
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(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 6, 1994, ppn. 70-75. De paginanummering van het origineel 
staat tussen [  ] vermeld.) 


