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Dichter bij de taal kun je niet komen. Over het Frysk Hânwurdboek als eentalig woordenboek.

(Lezing gehouden bij de presentatie van het Frysk Hânwurdboek, Leeuwarden, 19 januari 2009)

Door Marijke Mooijaart, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden

1. Ter inleiding

Iets met eeuwigheidswaarde, het allerlaatste woord, de ultieme scheidsrechter? Nee! Anders dan veel

mensen blijken te denken, is een woordenboek gewoon een product van zijn tijd en zijn plaats, en

vooral van zijn makers. Maar daarom valt er over woordenboeken juist zo ontzettend veel te vertellen.

Vandaag gaat het natuurlijk allemaal om het Frysk Hânwurdboek: het eerste uitgebreide eentalige

woordenboek van het Fries, het eerste woordenboek dus waarin Friese woorden in het Fries worden

verklaard, ofwel eerste F-F.1

Wat is zo bijzonder aan zo’n soort woordenboek? Drie aspecten wil ik belichten: het praktische nut; we

hebben het tenslotte over naslagwerken, hulpmiddelen. Dan kwesties van taalpolitiek en

standaardisering: welke rol speelde en speelt een dergelijk woordenboek in de maatschappij? En

tenslotte de waarde van een eentalig woordenboek voor de kennis van de moedertaal.

2. Praktisch nut van eentalige woordenboeken

Een eentalig of monolinguaal woordenboek heeft in de eerste plaats een praktisch nut voor de gewone

taalgebruiker. Je leest in de krant de toename van  smirten of  in een ouderwets boek over het dragen

van een borstrok. En u bent m isschien te oud, in het eerste geval, of te jong, in het tweede, om precies

te weten wat dat betekent. Een ander voorbeeld: u hoort bekende woorden met een onverwachte

betekenis. Een tsunami van e-mails –– maar tsunami, dat ging toch over water? In deze gevallen, zo

stellen wij woordenboekmakers ons dat tenminste graag voor, grijp je naar het woordenboek of kruipt

achter de computer om de betekenis op te zoeken. En die betekenis wordt dan bij voorkeur gegeven in

dezelfde taal,  hetzij in een omschrijving, hetzij door synoniemen, of soms allebei. Voor het Nederlands

zijn die woordenboeken ruimschoots voorhanden in wat wij verklarende handwoordenboeken noemen:

de Grote Van Dale, of de wat praktischer kleinere zusjes,  Van Dale’s Hedendaags Nederlands, de

Koenen, Kramers, Prisma. De toegang van die uitleg in dezelfde taal als de trefwoorden is optimaal: in

je moedertaal; er is geen kennis van een vreemde taal vereist. Je kunt dan lezen dat smirten het flirten

tijdens rookpauzes is, een nieuw fenomeen sinds de anti-rookwetten, en een borstrok een wollen

hemd, liefst zelfgebreid.

Voor nieuwe leerders van een taal kan zo’n eentalig woordenboek ook heel nuttig zijn: het voert de

gebruiker meteen in in de basiswoordenschat van de nieuwe taal en helpt hem aan

gebruiksvoorbeelden en uitdrukkingen. Toen het Frysk Hânwurdboek aangekondigd werd, heb ik met

dat perspectief van de taalleerder meteen ingetekend ... volgende keer spreek ik dus Fries. 

Natuurlijk sla je een dergelijk woordenboek ook op voor de spelling en informatie over uitspraak en

meervoudsvormen (musea of museums?), maar het grootste belang ligt in de woordverklaringen, de

betekenisdefinities.  2

Wat is nu precies zo’n betekenisdefinitie? In de lexicografie (het schrijven van woordenboeken) zijn

daarvoor methoden en regels ontwikkeld. Het is een van de onderdelen die de lexicografie tot een vak

maken. Een voorbeeld: Als een kind aan zijn vader vraagt: wat is een schaats (sinds een paar weken

een nogal hypothetisch voorbeeld), zal hij wellicht zeggen, Nou, daar rij je mee op het ijs, als het vriest:

of: jeweetwel, die schoenen met ijzers die papa ’s winters gebruikt op de ijsbaan. Niet eens zo gek

geantwoord maar toch niet volgens de lexicografische regels.

Een woordenboek probeert een correcte beschrijving te geven van het begrip waar een woord naar

verwijst: niet te precies en niet te vaag. Voor zelfde soort woorden geeft hij zelfde soort definities. In

het geval van schaats zal die luiden: smal ijzer, dat men onderaan de voet bindt of dat vastzit aan een

schoen om zich op ijs voort te bewegen. Deze preciezie en systematiek is ook belangrijk als een woord

 Eerder, in de jaren negentig van de vorige eeuw, verschenen wel twee schoolwoordenboeken met Fries als1

metataal. Dit en andere gegevens over de Friese lexicografie zijn ontleend aan Dykstra (2001b) en Duijff en Van

der Kuip (2008). 

 Landau (2001), 8-9.2
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meerdere betekenissen heeft. Probeer maar eens alle betekenissen van een woord als schaal goed te

omschrijven: de schaal voor fruit en de schaal van Richter zijn er nog maar twee van.

3. Woordenboeken in de maatschappij

Hoe handig ook, zulke eentalige woordenboeken met woordverklaringen, in lang niet alle talen zijn ze

er van de aanvang af geweest, en niet alle m inderheidstalen beschikken erover. Toch zijn ze ook, en

misschien juist, voor minderheidstalen van groot belang. Dit brengt ons op het aspect van de

maatschappij. Om dit toe te lichten ga ik een stukje terug in de geschiedenis, en ik gebruik als

voorbeeld het Nederlands, een taal die de Friezen ook wel bekend is. Romantiek en politiek zijn de

trefwoorden die hier passen.

De negentiende eeuw kende in de westerse wereld het romantisch-nationalisme als geestelijke

stroming. Het eigene werd geidealiseerd en velen verdiepten zich opnieuw in geschiedenis en erfgoed

van het eigen volk, en niet in het m inst in de eigen taal in al zijn facetten. Enthousiaste leken en

geleerden tekenden sprookjes op; denk aan de sprookjes van de gebroeders Grimm, die tevens

beroemde taalwetenschappers waren. Anderen legden verzamelingen van spreekwoorden aan en ...

stelden woordenboeken van de eigen taal samen. In deze traditie paste bijvoorbeeld ook de bij velen

van u welbekende Fries Joast Hiddes Halbertsma, dominee, taalwetenschapper, literator én

lexicograaf uit de negentiende eeuw. Hij zette een woordenboek van het Fries op, zij het met het Latijn

als verklarende taal: zo konden ook niet-Friese geleerden er kennis van nemen. Door zijn

bemoeienissen met zijn taal kwam hij tot de volgende uitspraak (en je moet goed luisteren om die

meteen te begrijpen): “Ja, de taal is uit het diepste der nationale ziel, die in haar minste gelispel leeft,

opgeweld; het is die ziel, die natie zelf”.  Dus in Jip- en Janneketaal: de taal is voortgekomen uit de ziel3

van het volk, ze maakt in feite het volk uit. Dit is de romantische negentiende-eeuwse gedachte over

taal en volk pur sang. Precies deze gedachte werd later tot een van de motto’s van het WNT gekozen.  4

Dit WNT, het Woordenboek der Nederlandsche Taal is het het grote, 40-delige historische

woordenboek van het Nederlands. Het werd in het midden van diezelfde negentiende eeuw in de

grondverf gezet.  Naast de romantisch-nationale gevoelens speelden zeker wetenschappelijke5

drijfveren een rol: de historische taalkunde, literatuurwetenschap en filologie drongen zo’n

woordenboek m in of meer op. Maar er was nog iets anders. Het WNT was geen onderneming van

Nederland alleen; de Belgen waren mede-initiatiefnemers. Na de Belgische opstand in 1830 werd het

Frans bij onze zuiderburen weer de officiële taal, zoals het daarvoor ook geweest was en werd het

Vlaams naar het huis-, tuin- en keukengebruik teruggedrongen. Even had men het eigen Nederlands,

het Vlaams, de moedertaal op alle terreinen kunnen gebruiken maar nu was dat weer voorbij. De

Vlaamse Beweging sprong in de bres voor de onbeperkte rechten van het Vlaams en zocht daarbij

contact bij het Noorden. Daar had zich immers al eeuwen geleden een opwaardering van de volkstaal

voltrokken: er was een algemeen Nederlands ontstaan. Wat eerst een verzameling dialecten was, was

inmiddels een gerespecteerde standaardtaal met een volwaardige plaats in de samenleving.

Samenwerking zou de Vlaamse zaak alleen maar versterken. En zo werd vanuit verschillende

motieven een grote woordenboekonderneming gestart, en “de taalpolitieke kleuring kwam [daarbij] uit

het Zuiden” .6

Nu zijn we na de romantiek bij de politiek beland, en wel op een terrein dat het Fries wel bekend is:

taalpolitiek. Want zoals de geschiedenis van het WNT laat zien, heeft het samenstellen van een

woordenboek ook te maken met de positie die men de taal in de maatschappij wil toekennen. En de

positie van het Fries in de maatschappij anno 2009 is niet in alle opzichten rooskleurig. In elk geval is

ze bijzonder gecompliceerd. Daarom eerst een heel korte schets van de geschiedenis van het Fries in

verband met de rol van Frysk Hânwurdboek.  We beperken ons hier tot het gebied van het huidige7

Friesland.

 Geciteerd naar De Tollenaere (1981: 199 (noot 2); de auteur geeft als bron voor deze uitspraak Halbertsma’s3

Aanteekeningen op het vierde deel van den Spiegel Historiael van Jacop van Maerlant, Deventer 1851, p. 3. Hij

verwijst in dezelfde noot bovendien naar een vergelijkbare uitspraak door Von Humboldt in 1821. Dykstra (2001:

253; noot 2) haalt in dit verband Breuker aan, die de uitspraak karakteriseert als “variant op een schoolwijsheid

van Seneca”. Van Sterkenburg (1982: 204) noemt ook Halbertsma als bron, maar dan diens Het geslacht der Van

Harens uit 1829. 

 In de vorm: “De taal is de ziel der natie; zij is de natie zelve”, afgedrukt op de omslag van vrijwel elke aflevering.4

 Zie voor meer feiten en achtergronden Van Sterkenburg (1992) en Moerdijk (1992).5

 Moerdijk (1992: 188).6

 De gegevens in wat volgt zijn voornamelijk ontleend aan De Haan (2006).7
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Het Fries had zich sinds de Middeleeuwen als taal ontwikkeld, maar doordat Friesland in de zestiende

eeuw deel werd van een taalgebied waar een andere taal de standaardtaal werd, het Nederlands,

moest het zich terugtrekken tot het domein van het alledaagse, mondelinge gebruik. In alle officiële

domeinen: het onderwijs, de overheid, de kerk, de rechtspraak, dus daar waar ook de geschreven taal

belangrijk was, was het Nederlands de norm. In de praktijk echter was het Fries voor vele Friezen de

enige taal, en zo kon het zich verder ontwikkelen, zeker op het platteland, zonder noemenswaardige

invloeden van de Nederlandse standaardtaal (alleen in de steden was die invloed er wel degelijk). Er

was een zeker evenwicht tussen de twee talen; elk had zijn eigen terrein.

Sinds begin van de vorige eeuw echter zijn er op twee punten belangrijke veranderingen opgetreden.

Ten eerste is door toename van het onderwijs, door zeer diepgaande invloed van de media als radio

en televisie en door m igratie het Nederlands veel sterker in de Friese maatschappij doorgedrongen.

Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat Friezen tweetalig werden. De situatie dat een deel van de

Friezen, met name dorpelingen en  plattelandsbewoners, Fries als hoofdtaal hadden en maar heel

beperkt en soms alleen passief met het Nederlands in aanraking kwamen, bestaat niet meer.

De andere verandering is tegenovergesteld van richting. Was het Fries voorheen vooral een spreektaal

voor informele taalsituaties, het nieuwe taalbeleid heeft het Fries gelijkberechtigd met het Nederlands:

het Fries is nu de tweede rijkstaal in Nederland,  waardoor ook in allerlei formele situaties Fries gebruik

kan worden. Kán worden, want in de praktijk wordt meestal gekozen voor het Nederlands. In het

verlengde hiervan wordt het Fries maar door 5% van de Friezen als schrijftaal gebruikt.  8

Het Fries staat dus sterk onder druk van het Nederlands en taalpolitieke maatregelen moeten het

Fries, dat op een grote waardering van zijn sprekers kan rekenen, een steuntje in de rug geven. Hoe is

het eentalige woordenboek hierin te plaatsen? Wat is de meerwaarde boven die van de al bestaande

Friese woordenboeken met het Nederlands als metataal ofwel uitlegtaal? Aan de discussies en

overwegingen in het verleden voor een dergelijke opzet voor een Fries woordenboek ga ik niet in detail

in,  maar aan de hand van de geschiedenis van de grote concurent van het Fries valt hier wel het9

nodige over te zeggen. Weer een stukje geschiedenis, en wel over woordenboeken van een

standaardtaal in wording.

Eind zestiende eeuw begon zich, zoals gezegd, uit een geheel van Nederlandse dialecten uit alle

windrichtingen een algemener Nederlands te ontwikkelen.  Voorlopig geldt die eenheid alleen voor de10

elite, voor de steden, voor de schrijftaal. Maar om deze beginnende standaardtaal verder uit te bouwen

wordt er vanuit die elite wel actie ondernomen: in grammatica’s en woordenboeken werd de taal in zijn

regels en woordenschat vastgelegd; we noemen dit codificatie.  Allereerst is opschriftstelling op11

zichzelf al statusverhogend. Een taal die in boeken is vastgelegd zal eerder serieus genomen worden.

Maar het betekende ook, om ons tot de woordenschat te beperken, dat men een norm moest

vaststellen, dat men daarvoor selecteren moest uit diverse woorden en woordvormen: er diende

immers een eenheidstaal, een standaardtaal te worden gevormd! Dat gebeurde al in de vroege

woordenboeken, maar in feite is die definitieve selectie pas in latere woordenboeken zoals het

negentiende-eeuwse WNT en handwoordenboeken als Van Dale met succes gerealiseerd, zeker als

het om vormvarianten gaat. Niemand zal zich nu meer afvragen of dat vogeltje een mos is of een mus,

en of we onder de sterren of onder de starren een wandelingetje maken. Er is kortom een standaard

gevormd voor wat als de algemene woordenschat wordt gezien, die de kern van de standaardtaal

vormt. 

Een ander aspect waarbij woordenboeken bij taalvorm ing een rol kunnen spelen, meer m isschien nog

dan bij de selectie uit dialectvarianten, is de behandeling van leenwoorden. Een van de verschijnselen

die vaak met de opbouw van een nationale taal gepaard gaan is het weren van invloeden van buiten,

het gevecht tegen de vreemde woorden (we noemen dit purisme). Voor het Nederlands is dat

verschijnsel altijd veel zichtbaarder in de lexicografie geweest dan het opzijschuiven van de dialecten.

Al vanaf de zestiende eeuw verschijnen er woordenboeken met vreemde woorden (weinig of niet

 De Haan (2006: 252).8

 Al voor het W FT is Fries als metataal overwogen; uiteindelijk werd dat Nederlands (Dykstra 2001b: 150).9

 Zie voor de geschiedenis van de standaardisatie van het Nederlands Van der Sijs (2004) en Van der W al en10

Van Bree (2008), o.m. hs. 7 en 8, en de daar vermelde literatuur..

 Zie voor deze fase van het standaardisatieproces Van der W al en Van Bree (2008: 198-199) en Van der Sijs11

(2004: 353 e.v.).

3



Trefwoord, tijdschrift voor lexicografie. Jaargang 2009. http://www.fryske-akademy.nl/trefwoord

ingeburgerde leenwoorden) met vermelding van hun zuiver Nederlandse equivalent, vaak om aan te

geven hoe men vreemde woorden door Nederlandse kan vervangen, of zoals Lodewijk Meijer in 1650

zegt: “hoe men het selve best in Duytsch [d.i.: Nederlands] soude konnen uytdrukken”.  Dus niet12

avantage, maar voordeel, en niet casteel, maar burgh. Er verschenen vele drukken van Meijers

Woorden-Schat, van 1650 tot 1806, en een hele reeks andere puristische woordenboeken voor juristen

of andere wetenschappers.  Ook het WNT draagt zeker in de oude delen een puristisch stempel, al13

hadden de woordenboekschrijvers natuurlijk nooit de bedoeling om vertrouwde leenwoorden uit te

bannen zoals wijn (uit het Latijn), kerk (uit het Grieks), spreekwoord (uit het Duits) of feest (uit het

Frans). Er is maar weinig onderzoek gedaan naar het uiteindelijke effect van dit streven. Enerzijds zijn

er wel Nederlandse termen in gebruik geraakt, waar eerst leenwoorden gewoon waren, zoals in de

taalkunde onderwerp in plaats van subject of in de wiskunde driehoek in plaats van triangel of

triangulum. Dit is echter niet in de eerste plaats aan woordenboeken te danken maar aan de

propaganda van gezaghebbende wetenschappers. Al met al lijken de pogingen van woordenboeken

om leenwoorden te weren uit onze taal, weinig succesvol te zijn geweest.  Het is nog steeds: kasteel!14

De puristische neigingen zijn inmiddels verdwenen uit lexicografie van het Nederlands. Want, en dat is

een moderne verworvenheid, nu worden Nederlandse handwoordenboeken (tenzij het

schoolwoordenboeken zijn), niet meer met normatieve, maar met beschrijvende oogmerken gemaakt:

ze schrijven niet voor wat moet, maar leggen in principe vast wat de taalgebruiker hanteert. De periode

van vorming van de standaardtaal is voor het Nederlands afgesloten, al moeten we daar de

kanttekening bij maken dat door de diversiteit in de samenleving en veranderende opvattingen over het

ABN de eenheid verre van vanzelfsprekend is. Vandaar dat veel taalgebruikers woordenboeken toch

hardnekkig als norm, als richtsnoer blijven zien.

Voor het Fries zijn er met deze historische schets parallellen te trekken, al is de situatie anders: pas in

een recenter verleden is uit de verschillende Friese dialectgroepen gaandeweg een Friese

standaardtaal aan het ontstaan die in het onderwijs en bij de overheid gehanteerd wordt; deze is echter

nog geen vaststaand gegeven.  Selectie uit dialectvarianten is nog steeds nodig. De ontwikkeling naar15

zo’n eenheid heeft, veel sterker dan lange tijd voor het Nederlands het geval was, ook te maken met

een andere, interfererende taal (het Nederlands) en daarnaast met invloeden van de internationale

voertaal, het Engels.

In zo’n situatie kan voor de woordenschat een eentalig woordenboek als het Frysk Hânwurdboek een

stevig houvast vormen. Met zijn 70.000 ingangen is het veelomvattend genoeg, maar zal het lang niet

alle varianten opnemen: er zijn keuzes gemaakt. Die betreffen niet alleen selectie uit dialectvarianten

(het gaat dan vaak om klankvarianten van eenzelfde woord, bijvoorbeel hait en hoit voor heit ‘vader’),

maar ook om de selectie uit synonieme woorden waarvan de een oorspronkelijk Fries is en de ander

een Nederlands (of Hollands) leenwoord. Een voorbeeld is kaai voor ‘sleutel’: hoewel Friezen ook het

Hollandisme sleutel gebruiken, heeft het woordenboek het oorspronkelijk Friese woord opgenomen.  16

Dát er nu zo’n naslagwerk is, kan niet anders dan richtinggevend werken als het om de geschreven

taal gaat. Bij twijfel beslist het woordenboek, zoals ook de Van Dale bij discussies vaak het laatste

woord heeft als het er echt om gaat wat een woord betekent. Friese klaslokalen, kantoren en

overheidsburelen hebben hun houvast gekregen; en althans wat de woordenschat betreft zal het anker

van de standaardtaal een vaste bodem hebben. Daarnaast zal het de status van het Fries, die in de

ogen van zijn sprekers toch al niet gering is, verder verhogen.  Een taal die zichzelf kan beschrijven,17

straalt een grote onafhankelijkheid uit.

Dat de positie van het Fries in de Friese maatschappij hiermee verzekerd is, zal niemand beweren.

Hoe sterk onze ideologische en culturele beweegredenen ook zijn om onze moedertaal te versterken,

taal is in de allereerste plaats een communicatiemiddel. Als wij, Nederlanders, met een Chinees willen

spreken, zullen we Engels gebruiken. En als Nederlandse jongeren in onze maatschappij ook in hun

taal bij de internationale gemeenschap aan willen sluiten, zullen ze Engelse woorden niet m ijden.

Evenzo: als Friezen met een gerespecteerde Nederlander willen communiceren die géén Fries

 Nederlandsche Woorden-Schat, 1650.12

 Van der Sijs (2004: 368-399).13

 Van der Sijs (2004: 395).14

 Duijff en Van der Kuip (2008:4).15

 Duijff en Van der Kuip (2008:4).16

 De Haan (2006: 253).17
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verstaat, zullen ze zonder morren Nederlands spreken en als Friese jongeren die aan taalideologische

overwegingen totaal geen boodschap hebben, met Nederlandse en Engelse woorden denken hun

wereld te vergroten, dan zullen ze die met graagte aan hun woordenschat toevoegen. Maar juist

wegens deze, en vele andere vaak onvoorspelbare krachten, is een eentalig Fries woordenboek goed

voor de positie van het Fries.

4. Een woordenboek in de moedertaal

Maar is is meer. Ter afsluiting, na wat uitvoeriger over de maatschappelijke waarde van eentalige

woordenboeken te hebben gesproken, wil ik wijzen op ieders persoonlijke relatie met zijn moedertaal.

In het begin kwam het praktische nut van een eentalig woordenboek ter sprake: je kunt er informatie

over woorden uit halen in je eigen taal, zonder verdere hulpmiddelen. Maar er is ook een niet-praktisch

nut: je kunt de woordenschat van je moedertaal beter leren kennen en er meer plezier aan beleven.

Hier kunnen we misschien weer de term romantiek van stal halen: taalliefde als romantische liefde. 

Een taal is een wonderlijk complex verschijnsel en de woordenschat intrigeert altijd weer. Het verbaast

ons steeds weer: dat peuters nog in de luiers al hun wil kenbaar kunnen maken met een enkel woord,

dat eenzelfde woord soms bij de een net iets anders oproept dan bij de ander maar dat we elkaar toch

begrijpen, dat er elke dag weer nieuwe woorden ontstaan. In onze woordenschat zijn we bovendien

verbonden met onze jeugd, thuis en op school, en al moeten we constateren dat er woorden uit die tijd

verdwenen zijn en nieuwe opgekomen, die taal is toch hetzelfde is gebleven: de taal waar we ons

zonder moeite in alle situaties en op alle terreinen in kunnen uitdrukken. 

Dit alles geldt voor onze moedertaal die we allemaal als een onvervreemdbaar erfstuk hebben

meegekregen; voor Friezen het Fries. Om je in de woordenschat daarvan te verdiepen, je kennis te

vergroten, je plezier te intensiveren, is een eentalig woordenboek een rijke bron. Van het ene woord

voert het je naar het andere, van een hoofdbetekenis naar een betekenisnuance, van een gewoon

woord naar een spreekwoord of uitdrukking: alweroan libbet noch ‘men moet altijd weer aan het werk’.

Definities kunnen je inzicht geven in iets waar je nooi bij stil had gestaan. Bijvoorbeeld het woord lek:

dat betekent ‘er komt vocht uit’. Maar we spreken niet van lek  als iets gewoon een vloeistof doorlaat

(want een goedwerkend koffiezetapparaat is zeker niet lek), maar alleen als dat doorlaten ongewenst

is. En zó staat het dan ook in het Frysk Hânwurdboek. Je leert op die manier de woordenschat steeds

beter kennen.

Daarom ik wil graag eindigen met een oproep: Friezen, hoe het uw taal ook in de toekomst mag

vergaan, lees dat woordenboek, u hebt er nu één. Dichter bij de taal kun je niet komen! 
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