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(tekst uit het Engels omgewerkt) 
 
 
1 Vooraf 
 
Het Fries is een van de kleinere takken aan de Germaanse taalboom en behoort met grote 
talen als het Engels en Duits tot de Westgermaanse taalgroep. 
 

     
Afb. 1: Germaanse taalboom 

 
In de middeleeuwen werd het Fries gesproken in het noordwesten van het Europese continent,  
aan de kust van de Noordzee van Nederland tot aan Denemarken. Tegenwoordig is het  
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Afb. 2: Friestalig gebied rond 1200 

 
 
Fries verdeeld in drie hoofddialecten, Westerlauwers Fries (West Frisian), Oost-Fries (East 
Frisian) en Noord-Fries (North Frisian), die onderling moeilijk te verstaan zijn. 
 

   
 
Afb. 3: huidige Friestalige gebieden 

 
Westerlauwers Fries (wij noemen het hier gewoon Fries) is de moedertaal van ca. 60% van de 
bevolking van de Nederlandse provincie Fryslân. Op een totale bevolking van ca. 650.000 
zijn dat rond de 400.000 sprekers. Het Fries is sinds 2014 de bij wet vastgelegde tweede 
rijkstaal in de provincie.  
Oost- en Noord-Fries worden in enkele gebieden in het noordwesten van Duitsland 
gesproken, zij het door een kleine minderheid. De verschillende Noord-Friese dialecten 
hebben een kleine 10.000 sprekers en het Oost-Fries heeft er minder dan 1000.  
 
Historisch gezien is het Fries nauw verwant aan het Engels. Voorbeelden van die 
verwantschap zijn: 
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 - palatalisatie van k vóór voor in de mond gevormde vocalen  

 - palatalisatie van g na voor in de mond gevormde vocalen  
 - palatalisatie van g aan het woordbegin 

 - overgang van de lange vocaal –a naar -e     

 - verlies van nasalen voor fricatieven (met rekking van de vocaal) 
 

Fries Engels Nederlands Duits 
tsiis cheese kaas Käse 

rein rain regen Regen 

jilde yield gelden gelten 

died deed daad Tat 
goes goose gans Gans 

 
Maar omdat Fryslân al eeuwen deel uitmaakt van Nederland, is het Fries in de loop der tijd 
sterk beïnvloed door het Nederlands. Iets vergelijkbaars gebeurde met het Oost- en Noord-
Fries in hun contact met het Nederduits en het Hoogduits.   
 
In de taalkunde wordt de Friese taal, net als veel andere talen, onderverdeeld in drie stadia. 
Traditioneel is de driedeling als volgt: 

- Oudfries (tot 1550) 
- Middelfries (1550-1800) 
- Nieuwfries (vanaf 1800) 

Maar thans wordt over deze periodisering ook anders gedacht en deze driedeling gemaakt:  
- Oudfries (tot 1450) 
- Middelfries (1450-1550) 
- Nieuwfries (vanaf 1550) 
 

2 Lexicografie van het Nieuwfries 

 
Wanneer en met wie begon de lexicografie van het Fries? Als we spreken over de lexicografie 
van het Westerlauwers Nieuwfries (vanaf 1800), dan begon deze in de negentiende eeuw, met 
dr. Joost Halbertsma. Hij was dominee en wetenschapper, en hij was de samensteller van het 
Lexicon Frisicum. In dit woordenboek wilde hij alle soorten Fries opnemen: Oudfries, 
Middelfries en Nieuwfries, evenals Noord-Fries, Oost-Fries en Westerlauwers Fries, met de 
dialectvarianten. Hij richtte zich op een internationaal publiek en gebruikte Latijn als 
metataal. En hij verkoos om alleen te werken. Om al deze redenen was hij, toen hij in 1869 
overleed, niet verder met het schrijven van afgeronde artikels dan de F, namelijk het woord 
Feer (in het Nederlands: veer). Gelukkig werd dit afgeronde deel drie jaar later in 1872 door 
zijn zoon gedrukt, als Lexicon Frisicum (Dijkstra 2011, Halbertsma 1872). 
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Afb. 4: portret van Joost Hiddes Halbertsma; titelpagina van zijn Lexicon Frisium (1872) 
 
Halbertsma liet zijn grote collectie lexicografische aantekeningen na aan de provincie 
Friesland, die initiatieven nam om het werk voort te zetten. Maar het plan werd veranderd. 
Het woordenboek zou alleen Westerlauwers Nieuwfriese woorden bevatten. En de metataal 
zou Nederlands worden. Tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw werkten er 
verschillende mensen aan, gefaciliteerd door de provinciale overheid. Dit resulteerde in het 
Friesch Woordenboek (dat Lexicon Frisicum als ondertitel heeft). Dit werd in delen 
gepubliceerd aan het begin van de vorige eeuw (Dijkstra 1900, 1903, 1911). Waling Dijkstra, 
een bekende Friese schrijver in die tijd, was de belangrijkste redacteur.  
 

                        
 
Afb. 5-6: portret van Waling Dijkstra; titelpagina van het eerste deel van zijn Friesch Woordenboek (1900) 
 

In het begin van de twintigste eeuw wilden steeds meer Friezen in hun moedertaal schrijven. 
Het Fries was niet opgenomen in het schoolprogramma en er was behoefte aan een 
Nederlands-Fries vertaalwoordenboek. G.A. Wumkes en A. de Vries (allebei bibliothecaris 
van beroep) stelden het eerste Nederlands-Friese woordenboek samen (Wumkes en De Vries 
1918). Zij werkten in hun woordenboek dus van de staatstaal naar de minderheidstaal. Het 
Fries was hiermee relatief vroeg, vergeleken met, bijvoorbeeld, Platduits en Nedersaksisch 
(Popkema 2010). Het verschijnen van dit woordenboek doet de dialectoloog Jan Jelles Hof 
overigens ironisch over de Friese gebruikers opmerken dat ze zo’n woordenboek blijkbaar 
nodig hebben omdat ze weinig Fries kennen en gewend zijn in het Nederlands te denken 
(Duijff en Van der Kuip 2018:200, 207). 
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Afb. 7: G.A. Wumkes en A. de Vries, Nederlandsch-Friesch Woordenboek (1918). 
 
Het eerste woordenboek dat door de in 1938 opgerichte Fryske Akademy werd gepubliceerd, 
was het Frysk Wurdboek. Het Nederlands-Friese en het Fries-Nederlandse deel werden eerst 
afzonderlijk gepubliceerd (Buwalda, Meerburg en Poortinga 1952; 1956), maar verschenen 
vanaf 1971 in één band.  

 

    
 
Afb. 8-9: titelpagina van H.S. Buwalda, G. Meerburg en Y. Poortinga, Frysk Wurdboek. Nederlânsk-Frysk 
(1952); van dezelfde auteurs, Frysk Wurdboek. Frysk-Nederlânsk (1956). 
 
Het Frysk Wurdboek werd gevolgd door de handwoordenboeken van de jaren tachtig. Het 
Fries had een belangrijker plek verworven in het onderwijs, de media en bij de overheid. Dit 
vroeg om uitgebreidere woordenboeken. Het Fries-Nederlandse deel van dit Frysk Wurdboek 
werd gepubliceerd in 1984 en bevat 55.000 lemma’s (Zantema 1984). Het Nederlands-Friese 
deel werd een jaar later gepubliceerd en bevat 35.000 lemma’s (Visser 1985). Van deze 
woordenboeken zijn verschillende herdrukken verschenen. 
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Afb. 10: W. Visser, Frysk Wurdboek. Nederlânsk-Frysk (1985) en J.W. Zantema, Frysk Wurdboek. Frysk-
Nederlânsk (1984) 
 

Maar de belangrijkste lexicografische taak van de Fryske Akademy was het opzetten, 
schrijven en publiceren van het Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal 
(WFT), een wetenschappelijke lexicografische beschrijving van het (Westerlauwerse) 
Nieuwfries voor de periode 1800-1975. Dit grote project startte eigenlijk tegelijk met de 
oprichting van de Fryske Akademy in 1938. Een minieme wetenschappelijke staf, bijgestaan 
door vele vrijwilligers, begon met het opzetten van een apparaat met citaten, excerpten uit 
geschreven bronnen met inbegrip van eerder geschreven kleinere woordenboeken. 
 

 
 
Afb. 11: de beide kaartsystemen van het WFT 

 
Omdat deze citaten vaak typische en idiomatische woorden bevatten, ontstond de behoefte 
aan een tweede kaartsysteem, waarin veel gewone woorden, in het bijzonder functiewoorden, 
vertegenwoordigd zijn (rechts op afbeelding 11). In dit systeem vindt men bijvoorbeeld 
citaten met het lidwoord de in meerdere kaartenbakken, terwijl in het eerste kaartsysteem 
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slechts enkele kaartjes met de staan. Dit kaartsysteem is met stencilmachine en schaar 
opgezet, maar was voor zijn tijd heel modern, een databank avant la lettre. 
 
Als minderheidstaal had (en heeft) het Fries nogal wat lexicale gaten in de geschreven taal. In 
dat opzicht kan het Fries vergeleken worden met een dialect. Friezen gebruiken veel 
Nederlandse woorden en uitdrukkingen, hollandismen geheten. En wanneer ze schrijven, is in 
de meeste domeinen het Nederlands en niet het Fries de gehanteerde taal. Dus moest de WFT-
staf informanten in het veld raadplegen en lijsten met terminologie samenstellen, variërend 
van oude ambachten tot moderne wetenschap.  
  
In de tussentijd groeide de staf uit tot zes lexicografen en enkele assistenten. Van 1984 tot 
2011 werd elk jaar een aflevering van 400 bladzijden gepubliceerd en het laatste deel telt zelfs 
582 bladzijden. Gedrukt op papier, maar geschreven op computer. 
 

 
 
Afb. 12: Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal 
 
Koningin Beatrix kwam in 1984 naar Friesland om het eerste exemplaar van het eerste deel in 
ontvangst te nemen. 
 

 
 
Afb. 13: eerste deel van het WFT door hoofdredacteur K.F. van der Veen in 1984 aangeboden aan H.M. 
koningin Beatrix  
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Dat het Fries een minderheidstaal is, heeft er ook toe geleid dat de metataal van het WFT niet 
het Fries is, maar het Nederlands. Hierin verschilt het met de grote historische 
woordenboeken van het Engels (OED), Duits (DWB) en Nederlands (WNT, MNW etc.). De 
keuze van de metataal was tot tweemaal toe een fel bediscussiëerd thema onder frisisten, maar 
om praktische redenen is uiteindelijk gekozen voor het Nederlands. Hieronder een bladzijde 
uit deel 21. 
 

 
 
Afb. 14: lemma strang in WFT, deel 21, p. 306 
 
Achteraf bleek deze keuze een geluk bij een ongeluk te zijn. Waar toen, in het tijdperk van de 
pre-digitale lexicografie, niet aan gedacht werd, is dat met het Nederlands als metataal het 
WFT vrij gemakkelijk gekoppeld kon worden aan de historische woordenboeken van het 
Nederlands in de zogenaamde Geïntegreerde Taalbank van het Instituut voor de Nederlandse 
Taal (gtb.inl.nl). 
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Afb. 15: interface van de Geïntegreerde Taalbank van het Instituut voor de Nederlandse Taal 
 
Tijdens het veertiende Euralexcongres in 2010 ging het WFT online. Koningin Beatrix kwam  
nogmaals naar Leeuwarden, deze keer om op de knop te drukken. 
 

 
 
Afb. 16: H.M. koningin Beatrix zet in 2010 het WFT officieel online 
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Hieronder in digitale vorm het eerder getoonde WFT-lemma strang. 

 
 
Afb. 17: screenshot van digitaal WFT-lemma strang 
 
Een verdere taak die de Fryske Akademy op zich genomen heeft, is de taaluitbouw van het 
Fries. In het laatst van de vorige eeuw verschenen een woordenlijst voor de bestuurlijke taal 
(De Haan 1989) en een juridisch woordenboek (Duijff 2000), bestemd voor een brede groep 
van ambtenaren en juristen die hun Nederlandse vakjargon in de dagelijkse praktijk naar het 
Fries moeten omzetten. 
 

 
 
Afb. 18: P. Duijff, Juridisch Woordenboek Nederlands-Fries (2000) 
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De lexicografische emancipatie van het Fries bereikte een hoogtepunt met de publicatie van 
het Frysk Hânwurdboek, met 70.000 lemma’s (Duijff, Van der Kuip, De Haan en Sijens 
2008). Voor het eerst wordt het Fries hierin als metataal gebruikt. 
 

 
Afb. 19: P. Duijff, F. van der Kuip, R. de Haan en H. Sijens, Frysk Hânwurdboek (2008) 
 
In 2015 bracht de Fryske Akademy Taalweb Frysk online (Dykstra, Duijff, Van der Kuip en 
Sijens 2015). Dit biedt een voorkeurswoordenlijst Fries, een online spellingcontrole, een 
automatische vertaalfunctie en een woordenboekportaal. Deze applicaties vormen een uniek 
instrument voor het schrijven van Fries, zowel voor degenen die Fries willen leren als voor 
moedertaalsprekers (taalweb.frl). 
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Afb. 20: interface Taalweb Frysk 
Het meest recente Nederlands-Friese woordenboek werd, zoals gezegd, gepubliceerd in 1985. 
Naast dat het verouderd is, is het ook nogal beperkt in het bieden van voorbeelden in het 
Fries. Het is duidelijk dat er behoefte is aan een bijgewerkt, meer uitgebreid nieuw 
woordenboek, en natuurlijk wordt dit online gepubliceerd. Op dit moment werken de FA-
lexicografen aan het Online Nederlânsk-Frysk Wurdboek (ONFW). Dit is opgezet in 
samenwerking met het Instituut voor de Nederlandse taal in Leiden. Vanaf dit jaar zal het in 
gedeelten online worden gepubliceerd. Om deze leemte enigszins op te vullen verscheen in 
2007 het inmiddels veel gebruikte Prisma woordenboek Fries (Spoelstra, Post en Hut 2007). 
 

 
 
Afb. 21: screenshot ONFW-editor 
 

De ONFW-infrastructuur wordt ook gebruikt voor het maken van een nieuwe en uitgebreide 
versie van het Stellingwarfs Woordeboek (Bloemhof 1994, 1997, 2001, 2004). Stellingwerfs 
is een variant van het Nedersaksisch, die in het zuiden van de provincie Fryslân wordt 
gesproken. 
 
Dit brengt ons op de lexicografie van de Friese dialecten en Fries-Nederlandse mengtalen. 
Recente voorbeelden hiervan zijn: 

- Wurdlisten Fryske stedsdialekten (Duijff 1998) (woordenlijsten van Friese 
stadsdialecten) 

- Eilander Wezzenbúek (Visser en Dyk 2002) (woordenboek van het Friese dialect van 
het eiland Schiermonnikoog) 

- Woordeboek fan ’t Bildts (Buwalda, Buwalda, Van der Burg en Sijens 2013) 
(woordenboek van de mengtaal van de regio ’t Bildt) 

- Groat Amelander Woa’deboek (Oud en Dyk 2016) (woordenboek van de mengtaal 
van het eiland Ameland) 

- Graet Hylper Wordebook (Blom en Dyk 2019) (woordenboek van het Friese dialect 
van het stadje Hindeloopen) 

De meeste van deze woordenboeken hebben het Nederlands als metataal, maar bieden ook 
Friese equivalenten van de ingangen. Van de meeste van deze dialecten en mengtalen waren 
al kleinere en beperktere woordenboeken verschenen, vooral ook met het oog op de 
‘dialectische paragraaf’ van het WFT. 
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Afb. 22: v.l.n.r. H.S. Buwalda, S.H. Buwalda, A.C.B. van der Burg en H. Sijens, Woordeboek fan ’t Bildts 
(2013), A.G. Oud en S. Dyk, Groat Amelander Woa’deboek (2016), G. Blom en S. Dyk, Graet Hylper 
Wordebook (2019), W. Visser en S. Dyk, Eilander Wezzenbúek (2002) 
 

Verder omvat de Friese tweetalige lexicografie ook andere talen dan het Nederlands. Zo 
verschenen een Deens-Fries/Fries-Deens woordenboek (Hoekema en Tams Jørgensen 1968), 
een  Fries-Engels woordenboek (Dykstra 2000) en, in een nogal verrassende combinatie, een 
Fries-Japans/Japans-Fries woordenboek (Kodama 2004; 2015). 
 

     
 
Afb. 23-24: A. Dykstra, Frysk-Ingelsk wurdboek. Frisian-English dictionary (2000); H. Kodama, Frysk-Japansk 
wurdboek (2004) 
 
3 Lexicografie van Oud- en Middelfries 

 
Na al deze producten van lexicografische arbeid met betrekking tot het Nieuwfries genoemd 
te hebben, gaan we nu zeer kort in op de lexicografie van de oudere Friese taalfases.  

Ten eerste op de lexicografie van het Oudfries (het Fries van voor 1550). In de negen-
tiende en twintigste eeuw werden twee woordenboeken van het Oudfries gepubliceerd (Von 
Richthofen 1840, Holthausen 1925), die echter niet het hele Oudfries omvatten. In het begin 
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van de eenentwintigste eeuw werden deze gevolgd door een etymologisch woordenboek, ge-
baseerd op één Oudfries handschrift (Boutkan en Siebinga 2005) en een Oudfries handwoor-
denboek (Hofmann en Popkema 2008). 
 

 
 
Afb. 25-28: K. von Richthofen, Altfriesisches Wörterbuch (1840), F. Holthausen, Altfriesisches Wörterbuch 
(1925), D. Boutkan en S.M. Siebinga, Old Frisian Etymological Dictionary (2005), D. Hofmann en A.T. 
Popkema, Altfriesisches Handwörterbuch (2008). 
 
Verder zijn er verschillende wetenschappelijke edities van Oudfriese handschriften gepubli-
ceerd, met een glossarium of een volledig woordenboek, en wordt er gewerkt aan een data-
bank met alle Oudfriese teksten. 

Ten tweede, de lexicografie van het (Westerlauwerse) Middelfries (van 1550 tot 
1800). Er is een woordenboek op de geschriften fan de 17e-eeuwse dichter Gysbert Japcix 
(Epkema 1824) en een verklarende editie van een idioomverzameling uit 1614 (Van der Kuip 
2003). 

               
         
Afb. 29-30: E. Epkema, Woordenboek op de gedichten en verdere geschriften van Gijsbert Japicx. (1824), F.J. 
van der Kuip, De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen 
(2003). 
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Verder is in de jaren negentig van de vorige eeuw een databank met alle toen bekende 
Middelfriese teksten aangelegd en zijn de teksten gelemmatiseerd. Maar ook van deze fase 
van het Fries is nog geen complete lexicografische beschrijving. 
 
 
4 Toekomst 
 
Waar de andere West-Germaanse talen voorzien zijn van lexicografische basisvoorzieningen, 
is er voor het Fries nog volop werk aan de winkel. De oudere taalfases, Oud- en Middelfries, 
ontberen nog steeds een moderne lexicografische beschrijving. Deze projecten vragen om een 
gedegen voorbereiding, ook in financiële zin. 
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