
Taalkorpora op de Fryske Akademy: in 
ferliking 1 

Hindrik Sijens (Fryske Akademy) 

1 Ynlieding 

Doe't begjin tachtiger jierren op de Fryske Akademy de kompjûter hoeden 
ynset waard foar it taalkundich wurk, wienen der gans ferwachtings en guon 
dêrfan binne no mear as fyftjin jier letter ek wol utkommen. it Wurdboek fan 
de Fryske taal sit foarsafier't it skreaun is folslein yn 'e kompjûter en is foar 
Akadell1y-Iju befreechber, en der is in elektroanysk korpus Nijfrysk oanlein 
dat ek op in beskate wize te rieplachtsjen is. Dêrmei steane ek drekst de twa 
grutheden neistinoar dy't it ûnderwerp fan dit artikel utmeitsje. Oan 'e iene 
kant it Wurdboek fan de Fryske taal (tenei WFf) en oan 'e oare kant de 
Taaldatabank fan it Nijfrysk (ten ei TDB). 

Yn dit artikel wurde earst de kart ot eken dy't de basis fan it WFT foarrnje 
neigien. Dêrby wurdt om praktyske reden der fan utgien dat it WFT de del
slach is fan wat yn dy kartoteken opslein is. Dêrnei komt de TDB oan 'e 
oarder. De kearn fan it artikel is in ferliking fan de alde kartoteken mei de 
TDB. 

De fraach dy't steld wurdt is oft de TDB wat de grutte oangiet it WFT 
dekt. Dêrby wurdt sjoen nei de makrostruktuer en nei de semantyske kant. Is 
it WFT yn ferliking mei de TDB folslein genöch en watfoar bydrage kin it 
korpus fan de TDB eventueel jaan oan in takomstige elektroanyske ferzje 
fan in wurdboek fan it Nijfrysk, dat binne fragen dy't ek oan 'e oarder 
komme. 

Bewurking fan in skripsje taalkunde, makke yn it ramt fan de eerstegraads 
learareoplieding Frysk oan 'e Noardlike skoalle Ljouwert. Mei tank oan Jan 
Popkema foar kommintaar op dy skripsje en kollega' s op 'e Fryske Akademy foar 
opmerkings by in konsept fan dit artikel. 
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2 De korpora 

2.J Kartoteek 1 

Skiednis 
De opbou fan de korpora op de Fryske Akademy kin net los sjoen wurde fan 
de leksikografyske doelstellings dy't dat ynstitût him troch de jierren hinne 
steld hat. Dr. P. Sipma pleite yn 'e jierren 1937-1938 foar in ynstitût dêr't in 
nij wittenskiplik wurdboek skreaun wurde kin ne soe, as opfolger fan it 
Friesch Woordenboek (lexicon Frisicum) 1900-1911 fan Waling Dijkstra 
(ten ei oanhelle as Fr.W. 1900-1911) (Van der Veen 1988:175). Dit pleit rûn 
ût op de stifting fan de Fryske Akademy yn 1938. 

De Akademy sette drek st ûtein mei it leksikografysk wurk, ferantwurde yn 
in leksikografysk plan fan de han fan Sipma. It is in ambisjeus plan, want it 
'Wirdboek-apparaet' dat gearstald wurde moat, moat 'alle wird-materiael 
fen it Frysk en syn tongslaggen, fen nou en fen earder tiid, en dat sa folslein 
as dwaenlik is' yn opnommen wurde (Sipma 1938-1939:29). Ut Sipma's 
wurden kin opmakke wurde dat de opbou fan it apparaat benammen in 
leksikografysk doel tsjinje moast. 

It kaartsysteem soe sa opboud wurde moatte: besteande wurdboeken op 
kaart sette; wurden dy't yn stûdzjes en wurdsamlingen, listen, hanskriften 
enstb. steane sammelje; opjeften fan wurden, siswizen, wurdbetsjuttings dy't 
net yn it Fr.W. 1900-1911 steane fandelje; fakwurden fan boer, skipper, bak
ker ensfh. öffreegje; fûgel-, plante- en bistenammen, wurden oer waar en 
wyn, minske en bist opskriuwe; dialektwurden opsykje; wurden ekserpearje 
ût boeken, tydskriften. (Sipma 1938-1939:29-30). 

Under lieding fan Dr. Ype Poortinga waard yn 'e earste jierren fan it be
stean fan de Fryske Akademy fûleindich wurke oan de ûtbou fan de karto
teek. Yn 1945 telde it apparaat al 100.000 fysjes. It ekserpearjen fan boeken, 
it sammeljen fan faktaal, it optekenjen fan wurden fan taalkenners as E.B. 
Folkertsma en oaren wie deistich wurk (Van der Veen 1988:177). 

Yn 'e rin fan de oarloch waard it materiaal tarikkend genöch achte om in 
wurdboek ût te skriuwen, in wurdboek dat as titel krige Lyts Frysk Wirdboek 
(I Frysk-Nederlánsk) en yn 1944 publisearre waard. It doel wie lykwols om 
ûteinlik op basis fan dizze kartoteek it wittenskiplik wurdboek te skriuwen. 
Dêr wie gans mear materiaal foar nedich as wat oant dan ta sammele wie. 

Nei 't Poortinga yn 1946 wurk as redakteur fan Frysk en Frij krige, waard 
ûnder lieding fan G. Meerburg en H.S. Buwalda fierder boud oan it appa
raat. Om 1950 hinne telde it gehiel sa'n 125.000 fysjes, in lytse taname sûnt 
1945 en it ekserpearjen moast dus trochset wurde. Foar it ûtbringen fan it 

wurdboek Twadde diel: Nederlánsk-Frysk (1952) en it Frysk wurd-

264 



boek: earste diel: Frysk-Nederlánsk (1956) waard ek wer gebrûk makke 
fan 'e kartoteek. 

Foar it gear te stallen grutte wittenskiplik wurdboek waard lykwols kon
kludearre dat dizze kartoteek te min materiaal befette. Op grûn fan in advys 
fan prof.dr. J .H. Brouwer en prof. dr. K.H. Heeroma waard yn 1954 begûn 
mei it opsetten en gearstallen fan in twadde kartoteek om yn dy lakune te 
foarsjen. Yn 'e folgjende paragraaf komt dat oan 'e oarder. 

Sûnt 1956 wurke frou B. Fokkema oan de ûtbou fan de àlde kartoteek. Hja 
ferarbeide noch gàns hànskriften en skreaune teksten. Yn 1964 waard it 
materiaal op mikrofilm set. De samling befette y11 1984 likernóch 500.000 
fysjes. Nei it ûtkommen fan diel 1 fan it WFT (1984) is it systematysk 
ekserpearjen foar kartoteek I noch oant yn 1987 trochgien. Nei dat jier binne 
noch inkelde boarnen mei tà.ktaal ûtslachte en opnommen, mar de ûtbou en 
optimalisearring fan it korpus TDB krige dêrnei de measte oandacht, as it 
giet om it gem'stallen fan wurdsamlingen. 

Ynháld 
Yn it Foarwurd by diel 1 fan it Wurdboekfan de Fryske taal/Woordenboek 
der Friese taal, stiet dat it àlde apparaat 'ût 'en rûgens' as materiaal 
befettet: 

- ft wichtichste part fan de leksikografyske tradysje fan it Nijfrysk, dat wol 
sizze de stekwurden ut de wichtichste wurdboeken, lytse fersprate wurd
listen en leksikografyske hánskr~ften (dus net elk wurd dat yn 'e wurd
boekteksten fOal'komt; likemin systematysk de hánwurdboeken dy' t nei 
1911 utkommen binne); 
gáns taalmateriaal ut wUl'ken oer it Frysk (grammatika' s, inkelde idioom
sanûingen, spreÁ:wurdlisten, wurdstudzjes, taalatlassen); 

- de troch enkêtes en fraachpetearen gealfandele wurdfoarrie fan guon am
bachten en beuzichheden (lanbouterminology, husháldlike wurden, de taal 
fan de skipper, koaiker, gleibakker, timmerman, bijkeI' en oaren; net de 
wurdfoarrie fan moderrle beroppen); 

- min of mear opmerklike wUl'den yn sinsferbán ut fiksjonele en net~fiksjo
nele teksten yn boeken, tydskriften, kranten ensafuorthinne (it seit himsels 
dat it ûtslachtsjen, foarhinne ek troch frijwilligers, de persoanlike foar
kar in grutte rol spile hat); 
wUl'den dy't streekl:jocht ut de sprektaal weikomme. (WFT 1: IX) 

It materiaal beslacht it tiidrek 1800-1975. De sesuer fan 1975 is as praktyske 
grins oanbrocht: It trochgean mei ekserpearjen fan materiaal fan nei dy tiid 
soe meitsje dat it WFT hieltyd mear ûtdije en ûnlykwichtiger wurde soe. It 
tal lemmata soe nei ferhálding yn 'e lettere dielen nochal wat tanimme kin-
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ne en de taname fan it as bewiis tsjinjende sitatemateriaal soe ek foar in brek 
soargje kinnen hawwe. It is no in perioadewurdboek dat it Nijfryske tiidrek 
faD 1 800-1975 beskri u wt. 

-Yn kartoteek I is lykwols wol materiaal fan nei 1975 opnommen. Frysk ût 
kranten en tydskriften fan nei 1975 is notearre op giele systeemkaartsjes en 
as sadanieh yn it apparaat altyd werom te kennen. De kartoteek telt 280 
houten bakjes mei mei-inoar mear as in heal miljoen alfabetysk oardere 
kaartsjes. 

1.2 Kartoteek 11 

Skiednis 
Tusken 1954 en 1958 is kartoteek TI oanlein. Dat barde neidat de wurdboek
meiwurkers oanjûn hienen dat kartoteek I te min materiaal befette om in 
wittenskiplik wurdboek ût te skriuwen. In dêrnei ynstelde kommisje bestean
de ût prof.dr. K.R. Heeroma en prof.dr. J.H. Brouwer konstatearre dat it álde 
apparaat tefolle line op it Fr.W. 1900-1911 tan Waling Dykstra. Wurden 
dy't dêryn stienen, waarden net neier dokumintearre yn it apparaat. Fierders 
ûntdutsen de beide heeehleararen dat der te min dokumintaasje fan de sa
neamde funksjewurden wie. By it ekserpearjen fan boarnen wie te min aeht
sleil1 op de semantysk dizenige wurden as lidwurden, ferháldingswurden en 
bywurden as noch, net ensfh. Op advys fan de riejouwers Heeroma en 
Brouwer waard doe besletten in twadde kaartsysteem oan te lizzen. Dat sys
teem soe de twa oantroffen lakunes opfolje moatte. Under lieding fan drs. 
H.T.l. Miedema is doe in nij kaartsysteem oanlein, dat sûnt ûnder de namme 
'trochsneedapparaat' troeh it libben giet. 

Yn ha ld 
Kartoteek TI befettet teksten ût it tiidrek 1800-1950. Yn it foarwurd fan 
WFT 1 wurdt oanjûn wat de ûtgongspunten wienen by it gearstallen fan dit 
kaartsysteem: Net alle Nijfrysk koe mear bewurke en beskreaun wurde, dêr
om moast it materiaal fanwegen de praktyske brûkberens selektearre wurde. 
Noarmen foar seleksje wienen: 
- de kwantiteit fan de tekstseleksje moast foar elk desennium relatearre wur

de oan de totale skriftlike produksje yn it desennium; 
der moasten ferháldingsgewiis lytse fragminten fan in grut tal produsin
ten, dêrby yn alle gefallen de grutsten, selektearre wurde; 

- yn 'e te selektearjen tekstfragminten soene alle fiksjone1e en net-fiksjonele 
genres foarsafier't se mar in bytsje beoefene wiene, fertsjintwurdige wêze 
maatte ... ; 
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teksten fan ûtinoarrinnende literêre en taalkundige kwaliteit soene yn 'e 
seleksje fertsjintwurdige wêze moatte (WFT 1: IX). 
Uteitllik is it net alhiel sa opboud as wat de ûtgongspunten wienen. Fan

wegen it beheinde tal teksten ût de jierren 1800-1830 waard besletten om 
fan dat tiidrek alles op te nimmen wat doe bekend wie2

• Fierders wie it sa 
dat fan de jierren 1830-1950 net mear in persintaazje fan wat skreaun wie 
opnomlnen waard, mar dat ferdield oer desennia hieltyd besletten waard in 
tal teksten op te nimmen. Yn it ferrin fan de tiid befettet it oanbelangjende 
desennium hieltyd mear teksten. Waarden foar it tiidrek 1830-1840 noch 
125 tekstienheden keazen, it lêste desennium 1940-1950 befettet 750. Yn it 
tiidrek dêrtusken rint it per desennium hieltyd omheech. 

Kartoteek TI is in sletten korpus en befettet sa'n 1.500.000 blau-syklo
stylearre kaartsjes. Elk kaartsje befettet in blokje tekst fan likern6ch 50 
wurden. Sa is elk wurdteken (token) yn syn omtekst te finen. De kaartsjes 
steane op wurdtype byinoar en se binne binnen it wurdtype yn tiidsfolge 
neffens de datearring fan de boarnen oardere. De types binne alfabetysk 
oardere. Homografen binne foar in part skaat. (WFT 1: X). 

Neidiel fan dit kaartsysteem is dat de boarnefermelding op elk kaartsje net 
brûkersfreonlik oanjûn is. De boarnen binne net mei in trochsichtige fer
koarting fan opjefte fan titel en/of auteur notearre en binne net datearre op 
jier fan ûtjefte mar op it (rekonstruearre) jier fan ûntstean. Men moat al 
aardich fertroud mei it apparaat wêze om fuort te witten fan hokker auteur, 
ût hokker boarnen en ût watfoar jier in fragmint komt. 

It systeem is foar leksikografyske doelen wol brûkber, en foar it gearstal
len fan it WFT seIs ûnmisber fan wegen de oanfollings dy't it op kartoteek I 
jout, mar de opteine kompjûterbrûker fynt al gau de beheinings: alle syk- en 
seleksjewurk moat mei de han dien wurde en in part fan it systeem is net 
lemmatisearre. 

1.3 Taaldatabank 

Skiednis 
Begjin tachtiger jierren kaam hieltyd mear de oandacht te lizzen op e1ek
troanyske tekstdatabanken. It INL yn Leien sette foal' it Nederlansk elek
troanyske taalsamlingen op. Foar de Fryske Akademy begjint it yn 1981 
aktueler te wurden, as Klaas van der Veen op de jiergearkomste fan de 
Fryske Akademy fan dat jier pleitet foar in taaldatabank foar it Frysk. 

Der binne nei it ófsluten fan kartoteek TI, en benanunen nei 1970 noch wol Fryske 
teksten ût it tiidrek 1800-1830 bekend wurden. Se binne ekserpearre en yn 
kartoteek largivearre. 
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Anne Dykstra wurdt dêmei frege om it ferlet en in eventuele op set te ûn
dersykjen. Hy komt yn 1984 mei in rapport en beskriuwt yn syn ferslach de 
eventuele opset fan in taaldatabank foar it Frysk en hifket it ferlet fan sa'n 
bal1k binnen de Frisistyk. Ut syn stûdzje falt daliks op dat op dat stuit by de 
Fryske Akademy it ferlet al bestie en dat eins allinnich noch oanjûn wurde 
maast hoe't de opset fan in taaldatabank wêze moast en hoe't sa'n projekt ta 
stan komme moatte soe. By it tekenjen fan de opset giet er ût fan de foar de 
Akademy winske situaasje. It hifkjen fan it ferlet by oare frisistyske yn
stansjes legitimearret it opsetten fan sa'n bank namste mear. De leksiko
grafen fan de Fryske Akademy wize neist it leksikografysk belang ek op it 
taalkundich belang fan in databank. Njonken de wurdboekófdieling sjogge 
ek it Nammekundich wurkferbàn, it Taalburo en de taalsosjolooch fan de 
Fryske Akademy goede mooglikheden. 

De Afûk sjocht ek wol wat yn it ynrjochtsjen fan in taaldatabank foar it 
Frysk. Yn dy snuorje bestienen dêr plannen om in Frysk-Ingelsk wurdboek 
te skriuwen en dan soe de TDB in grut part fan de nedige gegevens leverje 
kinne. Foar de te befoarderjen ienheid yn stavering wurdt ek in taak sjoen yn 
it bestean fan de TDB. 

De doetiids heechleararen Fryske taal- en letterkunde oan de Vrije Univer
siteit, Meijering en Feitsma, wienen ek tige posityf oer it opsetten fan in 
taaldatabank en in leksikonbank3 foar it Frysk. Hja jouwe oan dat se mei 
help fan it nije ark in projekt foaf Fryske semantyk en leksikografy opsette 
wolle soenen. 

lt Frysk Ynstitût fan de Ryks Universiteit yn Grins keppel et it belang fan 
in taaldatabank oan it ta stàn kommen fan Û.O. in wurdboek fan it Midfrysk. 
Ek it Nijfrysk kin syn foardiel hawwe en Grins sjocht dêrby as prioriteiten 
Û.o. in Frysk-Ingelsk wurdboek, mar ek it fêststellen fan de noarm fan it 
skreaune Frysk. It ferlet fan in op te setten Taaldatabank fan it Frysk wie dus 
dûdlik oantoand. (Dykstra 1984: 22). 

Dykstra advisearre om foar de opbou twa krêften oan te stellen, in taal
kundige en in automatisearringssaakkundige. Mei dy besetting set it projekt 
yndied yn 1985 ût ein. De klam lei yn 't earstoan toaral op 20ste-ieusk 
Nijfrysk, mar mei it ûntwikkeljen fan ideeën foar in wurdboek foar it Mid
frysk en Aldfrysk, wurdt sûnt likernóch 1990 ek wurke oan korpora foar dy 
taalstadia. In korpus 19de-ieusk Frysk is yn tarieding. 

Ynluîld 
De TDB is alderearst opboud om de leksikografy te tsjinjen, mar oar ûnder
syk is er ek foar bedoeld. Dykstra definiearre yn syn rapport fan 1984 de 
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TDB as in permaninte ynventaris fan it Frysk yn masine-lésbere 
foarm. Dêrta is in beskate technyske opbou keazen dy't optimale 
tagonklikheid mooglik meitsje moat. 

De TDB wol in sa grut mooglike dekking jaan fan de Fryske wurdskat. 
Anne Dykstra en Jogchum Reitsma hawwe dat prinsipe yn 1993 beskreaun 
yn in artikel yn it Beaken. 'Sa grut mooglik' moat absolut en net relatyf 
sjoen wurde. Absolut hàldt hjir dan yn dat se keazen hawwe foar in korpus: 
'dat in sa grut mooglik ferskaat oan wurden (lemma's) jout ut in sa grut 
mooglik ferskaat oan boarnen' (Dykstra en Reitsma 1993: 63). Dêr is wol 
wat oer op te merken: As je sizze 'sa grut mooglik', dan is dat ek wel' 
relatyj: want absolût ut fan in fêst gegeven. De grins fan it korpus wurdt 
lykwols net troch harren oanjûn en leit dus net fêst. Miskien hienen se 
skriuwe moatten dat se àl1es opnimme wolle, mar dat dat yn 'e praktyk net 
kin. Dêrom soene je kieze moatte foar in sa grut mooglik korpus dat troch 
syn omfang en beriddenearre ynhàld de maksimaal helbere dekking jout. 

It prinsipe fan 'sa grut mooglike dekking fan de Fryske wurdskat' is 
besocht ta te passen troch alderearst in ynventarisaasje fan it skreaune Frysk 
te meitsjen en 'it totaal dêrfan te beskögjen as in soarte fan mikrokosmos fan 
'e skreaune taal dy't syn delslach hawwe moat yn us korpus' (Dykstra en 
Reitsma 1993: 63). Mei help fan de Universele Decimale Classificatie UDC 
fan de bibleteken is in yndieling makke fan de teksten om se sa op tekst
ynhàldlike kritearia selektearje te kinnen. Foar it tiidrek 1975-1985 is op dy 
wize in seleksje makke fan teksten op alle mooglike mêden: teology, biolo
gy, letterkundich proaza, skiednis ensfu. (Dykstra en Reitsma 1993: 63-65). 

De kar fan teksten ut de tiidrekken 1900-1975 en 1985-1995 is wat op
nimmen oangiet minder beriddenearre: fral boamen dy't op 'e boarnelist fan 
it WFT steane binne tafoege en dat is dan meast letterkundich proaza. 
Tydskriften en krantefrysk binne amper meinaam. Ut it tiidrek 1985-1995 is 
in soad krantefrysk en radiofrysk opnommen. 

De ynháldfan de TDB: tokens, types, lemma' s 
Elk wurd dat yn in tekstbestàn foarkomt wurdt in token neamd. In groep 
gelikense tokens wurdt troch ien fertsjintwurdige, en dat wurdt type neamd. 
In wurd as hán komt wol 25.000 kear as token foar yn 'e TDB, mar is ut
einlik mar ien type. In foarm as hast is ien type, mar kin wol by trije 
lemma's hearre: it tiidwurd hawwe, it bywurd hast en it haadwurd hast (as 
njonkenlemma by haast). By foarmen as hast, hie en hán it om trije 
types dy't uteinlik werombrocht wurde ta ien lemma: hawwe. 

By groei fan in korpus nimt it tal tokens tige ta, dat sil dudlik wêze, mar it 
tal types nimt navenant minder ta. En it tal lemma's nimt yn fel'hàlding 
noch minder ta. By in tuskentiidske telling en in totaal telling yn 1993 en ek 
in totaaltelling yn 1997 kamen de folgjende sifers foar it ljocht: 
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jier 
1993 
1993 
1997 

tokens 
116.000 

8.242.922 
23.121.275 

types 
10.000 

210.013 
410.049 

ferhálding 
1: 11,6 
1:39 
1: 56,4 

De lêste kolom moat sa lêzen wurden: elke 11,6 ensfh. tokens smiet troch
inoar 1 nij type op. Ut dit oersjoch docht dûdlik bliken dat it rendemint by it 
tanimmen fan de korpusgrutte hieltyd lytser wurdt. Uteinlik is de ferhálding 
tokens-types of it saneamde bruto rendemint by goed 23.000.000 tokens mar 
1,77%. It netto rendemint (de ferhálding tokens-Iemma's) is dan fansels 
noch lytser. Mar dat is net krekt nei te gean, want de types yn 'e TDB binne 
net werombrocht op lemma's. 

Der is wol besocht om it tal lemma's yn net-lemmatisearre korpora te 
berekkenjen. Dykstra en Reitsma jouwe yn 1993 oan dat troch it tapassen 
fan beskate rekkenmetoades op dat stuit sa'n 135.000 oant 140.000 lemma's 
yn 'e TDB sitte moasten (Dykstra en Reitsma 1993: 67-68). Wurde deselde 
rekkenmetoades tapast op it korpus fan 1997, dan komt dat op sa'n 270.000 
lemma's ût. Dat soe hast in ferdûbeling ynhálde. Op himsels prachtich, mar 
om't it hoe en het fan de rekkenmetoades net neigien wurde koe en om't it 
ryklik heech is, is foar dit artikel in nije berekkening makke. Dêrta is it 
f-trajekt oan types hanmjittich lemmatisearre en dêrnei omrekkene as soe it 
foar de hiele TDB jilde. Dat f-stik telde yn 1997 12.583 types. Nei 
bewurking bleaunen dêr 5488 lemma's fan oer, dat is 43,6%. Nimt men it 
tal types fan de folsleine TDB (410.049) en dêr 43,6% fan, dan komt der 
178.781 ût. Dat soe it tal lemma's yn 'e TDB wêze kinne. Dat leit sa'n 
90.000 leger as de ûtkomst fan 270.000 dy't nei gebrûk fan de oare 
metoades boppe wetter kaam. 

Dat grutte ferskil kin syn oarsaak fine yn it feit dat yn ' e lemmalist fan de 
TDB homonimen as ien lemma rekkene wurde, wat reduksje fan it tal lem
ma's ynháldt. Dat is dien om't by it mei de han lemmatisearjen fan de 
TDB-list net neigien wurde koe oft ien type ek by twa lemma's passe koe. 
De list mei types jout bgl. mar ien type faas, wylst it dêrby wol om twa 
lemma'sfaas gean kin. De lemmalist fan it WFf is op deselde wize oanpast: 
de twa lemma's faas telle mar as ien. 

In twadde oarsaak foar it ferskil is dat de list mei types ût de TDB nochal 
wat 'rûs' befettet dy't mooglik by de oare rekkenmetoades net meirekkene 
wurdt. De rûs dy't yn it f-trajekt oantroffen is, bestiet fral ût: eigennammen 
(faber-hornstra, fennema, fennema' s, fennimore), ynlêsflaters (fL, f114, .f.§ar, 
ffe!§Jlnemint, fLeQLneminteel, f!.lgende, ferhuze46, ferhuze8, ferkl})l1diaar), 
Hollansk- en oarstalige wurden (fahrbefehle,fahren), en dûblueres dy't by it 
omstaverjen in type yn 'e álde stavering en ien yn ' e nije stavering opleverje 
(flakfordieling I flakferdieling) en misstaverings (fabrieken). 
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Gearfe1:sjend kin sein wurde dat by it ûtbouwen fan de TDB it rendemint 
hieltyd l)tser wurdt: It tal tokens sil fiks tanimme, it tal types en lemma's 
nimt navenant folle minder ta. 

Absolût kin it tal lemma's fansels noch genóch tanimme as men it korpus 
noch falle grutter makker. En in grut korpus is ti ge nuttich foar bgl. syntak
tysk ûndersyk of ûndersyk nei frekwinsje. 

3 Ferliking TDB en WFT 

3.1 Makrostruktuer 

Wat is oangeande de lemma's of de makrostruktuer de ferhälding WFT
TDB? Dykstra en Reitsma hawwe yn 1993 in ferliking WFf-TDB makke 
(Dykstraen Reitsma 1993: 71-73). Yn twa ferlykbere trajekten hie it mi 
doe nochal wat mear lemma's as de TDB. By in ferliking WFT-TDB op 
basis fan de ynhäld fan de TDB yn 1997 hat de TDB it WFT lykwols ynhelle 
en leil er op in fikse foarsprong: 

1993 (trajektf-fluensk + h-hûzje) 
1997 (trajektf-ferzje) 

WFT 
12751 
4036 

TDB 
9945 
5488 

Yn 1993 is in ûnderferdieling makke fan wat de TDB al hie en it WFT net 
en oarsom. Sawol it WFT as de TDB hienen fiks wat lemma's dy't allinnich 
mar yn àf it iene àf it oare foarkamen. Lemma's dy't yn beide korpora 
foarkamen makken sa'n 40% ût. 

Hoe't de dekking fan de twa korpora oer en wer der yn 1997 hinne lei koe 
spitigernóch net mei de kompjûter neigien wurde. In stekproef wie alles wat 
mooglik wie. Dêrfoar is it trajekt f oant en mei fammebroeier yn sawol it 
WFT as de TDB hänmjittich teld. It folgjende oersjochje toant de ûtkomsten 
foar dat trajekt: 

Lemma's yn 'e TDB 
Lemma' s yn WFT 

Lemma's wol yn TDB, mar net yn WFT 
Lemma's wol yn WFT, mar net yn TDB 

Lemma's yn WFT en yn TDB 

1993 
9945 

12751 

1997 
640 
323 

4917 (49,5%) 403 (63%) 
7723 (60,6%) 95 (29,4%) 

5028 (39,4%) 237 (73,4%) 
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Mei wat slaggen om 'e earm kin dochs sein wurde dat de TDB it WFr hiel
tyd mear dekt. It tal unike lemma's yn 'e TDB is fiks tanommen, it tal unike 
lemma's yn it WFr is dudlik öfnommen. De TDB komt wat de dekking oan
giet hieltyd tichter by it WFr mar noch altyd sa'n 30% fan de WFr lem
ma's komme net yn 'e TDB foar. De foarnaamste oarsaak fan it feit dat 30% 
fan de WFT lemma's net yn 'e TDB te finen is, is dat de kartoteken it 
tiidrek 1800-1975 beslane, wylst de TDB allinne tweintichste ieusk materi
aal befettet. Boppedat befettet kartoteek I ek gans mûnlinge opjeften ut de 
folksmûle en de TDB net. 

De lemma's dy't de TDB wol hat en it WFT net wurde foaral foarme troch 
trochsichtige gearstallings, nije wurden foar nije begripen dy't foar 1975 net 
bestienen en hollannismen dy't mijd binne yn it WFT. 

By de öt1iedings fan (grûn)wurden mei de efterheaksels -heid en -ens 
docht him in opfallend ferskynsel foar. Men soe tinke kinne dat de TDB 
absolut sjoen in fikse utwreiding jaan sil fan dat soarte wurden om't it tal 
lemma's ek tanommen is. Mar dat is net sa. De TDB foeget wol gans nij 
materiaal ta, mar hat in oantal öt1iedings net, dy't it WFT wol hat. 

Yn 'e selektearre trajekten nimt absolut it tal ot1iedings mei -heid amper 
ta, en relatyf seIs of: fan de 4036 WFT lemma's geane 80 ut op -heid 
(1,98%). Fan de 5488 lemma's ut de TDB geane 82 ut op -heid (1,49%). 
Mei -ens leit dat oars: 79 fan de 4036 WFr-Iemma's geane ut op -ens 
(1,95%), wylst dat by de TDB 98 fan de 5488 is (1,79%). Opfallend is dus it 
tanimmen fan it tal -ens-öt1iedings yn ferhalding ta -heid-öfliedings yn 'e 
TDB. Dat efterheaksel is op skrift blykber produktyf. It brûken fan -ens 
ynstee fan -heid as efterheaksel om dit type substantiven te foarmjen kin 
ferklearre wurde troch in beskate distansearring foar it Nederlansk oer. It 
efterheaksel -ens giet troch foar Frysker as -he id. In rychje fan sa'n 25 
-ens-ofliedings steane wol yn 'e TDB, mar net yn it WFT en hawwe boppe
dat yn dat lêste wurdboek ek gjin wjergader dy't utgiet op -he id. Foarbylden 
fan dit skift: faaiens, fakultativens, fammigens, ferdwaasdens, felfang
berens, fergiftigens, ferlykberens. 

It foarheaksel fer- is produktyf yn it Frysk. Men mei ferwachtsje dat 
yn 'e TDB relatyf likefolle lemma's mei fer- begjinne as yn it WFT. In 
telling jout lykwols oan dat it tal relatyf ofnimt: Fan de 5488 TDB-Iemma's 
begjinne 3447 mei . Dat is 62%. Fan de 4036 WFT-Iemma's begjinne 
68% mei fer-. In opfallend ferskil dat mooglik ferklearre wurde kin ut it ta
nimmen fan gearstallings fan it type haadwurd + haadwurd yn it f-trajekt 
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Dat binne net allegear lelruna's dy't mei it foarheaksel fe/'- begjinne. Wurden as 
enst11. sine dêr ek tusken. Dy binne der net ût helle, mar om't it tal 

beheind is, is harren ynfloed op de sifers 



te'n geunste fan ofliedings mei It foarmjen fan wurden mei it foar-
heaksel is blykber minder produktyf, hoewol 't dêr likegoed groei is. 

Dan is noch de muoite fan it neamen wurdich dat yn trochsneed de lingte 
yn letters fan in wurd tanommen is. Fan de mei-inoar 4036 telde wurden ût 
i t WFT is de lingte trochinoar 10,4 letters. Fan de 5488 telde TDB-lemma' s 
is dat 11,62 letters. Mear as 1 letter trochinoar it wurd! Soks kin ferklearre 
wurde ût it feit dat it tanimmen fan it tal wurden yn 'e TDB foaral bestiet ût 
gearstallings, in type fan wurden dat algau gemiddeld ût mear as 11 letters 
bestean kin (foarbylden ût de TDB: fakferieningsaspekt, fakgroepskoördi
nator, famkesadoraasje famkesboppebroek). 

3.2 Betsjuttings 

De kartoteken fan it WFT telle goed 2,5 miljoen wurden. Niebaum kon
statearret yn in resinsje fan it earste diel fan it WFT dat it materiaal foar it 
WFT ût in tige represintatyf boarnebestan komt en dus genoch mooglikhe
den jout om de taal te beskriuwen (Niebaum 1986: 130). It falt net ta om dat 
te hifkjen. Hoe komt men op it spoar wat it WFT mist? Troch WFf en TDB 
neistinoar te lizzen? As men dat docht kriget men grif in moaie ferliking 
mei mooglik de ûtkomst dat ît WFT meal' ferskaat befettet of dat de TDB 
bergen nije wurden hat. Mar lakunes yn it WFT, yn 'e sin fan beskate ûn
misbere wurdfjilden ofbegripen binne dêrmei noch net run. Dochs leannet it 
om it betsjuttingsferskaat yn sawol WFT as TDB te ferlykjen. Der is al kon
statearre dat de TDB gans mear lemma's befettet as it WFf befetsje sil en 
dat fan it WFT likel110ch 73% fan de lemma's dutsen is troch de TDB. 

Mar hoe leit it der mei it betsjuttingsferskaat hinne. It seit himsels dat wat 
grutter in korpus is, wat grutter de kans is dat der mear betsjuttings dutsen 
wêze sille. Bergenholtz & Mugdan jouwe oan dat foar in goede beskriuwing 
fan de 2000 meast foarkommende Dûtske leksemen in korpus fan 5 miljoen 
wurden nedich is. Foar in algemien wurdboek fan sa'n 50.000 oant 100.000 
lemma's jouwe se oan dat men dan mei sa'n 50 oant 100 miljoen wurden 
'einigermaBen auskommt' (Bergenholtz & Mugdan 1990:1622). Dykstra en 
Reitsma wolle wat beskiedener wêze: It Frysk is yn alle gefallen op skrift 
minder yntinsyf en op minder mêden brûkt as it Dûtsk. Dêrom nimme hja 
oan dat foar it 20ste-ieusk Frysk ynearsten in korpus fan sa'n 20 miljoen to
kens genoch is. Dêrby bedoele se dan in algemien beskriuwend wurdboek, 

in Frysktalich hanwurdboek lykas dat op it stuit gearstald wurdt op de 
Fryske Akademy (Dykstra en Reitsma, 1993: 69). 

Foar in algemien wurdboek soe de TDB mei dy goed 23.000.000 tokens no 
gen och ynhald hawwe moatte. Mar de belangstelling giet no ût nei it WFT: 
yn hoefier dekt de TDB it WFT wat de betsjuttings oangiet. Foarof moat fan-
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sets nochris opmurken wurde dat WFT en TDB net alhiel gelikense tiid
reb:":ken beslane. 

Om ynsjoch te krijen yn it betsjuttingsferskaat fan beide korpora binne ut 
it.f-trajekt in stikmennich lemma's nommen ut sawol it WFT as de TDB. De 
WE-artikels binne neist de utdraaien ut de TDB lein. De kar fan lemlna's 
is '\Vat willekeurich, mar der is wol tocht om wat ferskaat yn wurdsoarten: 2 
tiidwurden, 2 haadwurden en 1 eigenskipswurd. En der moast semantysk 
watbyt oan wêze. Fan de lemma's fabel, fabryk, feráldeJ:je enferaveseG7je 
wurde koart efkes wat oerienkomsten en ferskillen neamd. It lemma farsk 
wurdt wiidweidiger behannele. 
1. fabel 

It WFT hat twa betsjuttings: 1. vertelling waarin een zedeles aanschou
welijk wordt voorgesteld en waarin dieren en dingen als handelende 
personen optreden; 2. verdichtsel, verzinsel. De TDB hat dy twa ek, mar 
hat as ekstra betsjutting: saaklike ynhàld fan in gedicht, ferhaal. It WFr 
mist de fêste ferbining in fabel fan en mist by betsjutting 2 de ferlyt
singsfoarmfabelt~je: fernimstich optochte fabeltsjes. 

2. fabryk 
1t WFT hat fjouwer betsjuttings: 1. inrichting om op grote schaal pro
ducten te winnen, goederen en stoffen te bewerken of toe te bereiden; 2. 
gebouw van een inrichting onder bet. 1 genoemd; 3. persoon van zon
derling postuur en/of karakter; 4. vreemd bouwsel, samenstel. De TDB 
hat allinnich mar betsjutting 1 en 2 en net 3 en 4, mar dat binne betsjut
tings dy't yn it WFT mei allinne mar 19de ieuske sitaten bewiisd wurde. 
lt WFT jout oan dat fabryk it lidwurd de en it hawwe kin, mar bewiis
plakken mei de wurde net jûn. De TDB jout dy bewiisplakken wol. De 
fêste ferbining frUe fabryk (fabryk dy't net fan in koöperaasje utgiet) 
komt wol yn 'e TDB foar, mar net yn it WFT. 

3. feràlderje 
lt WFT hat trije betsjuttingen: 1. ouder worden; 2. in onbruik raken, niet 
meer gangbaar, niet meer gebruikelijk zijn; niet meer aan de eisen van 
de tijd voldoen; 3. degenereren. De TDB jout 1 en 2 wol, mar 3 net. De 
TDB hat wol 4 kear de ferbining yn 't feráldel:jen ('verouderend'), dy't 
it WFT net jout. 

4. feravesearje 
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It WFT hat 5 betsjuttings 1. bewegen; gaan verzitten; van zijn plaats 
raken; 2. in wanorde brengen; in het ongerede komen; verzetten, ver
buigen; van zijn plaats werken; 3. (reflex.) zich lichamelijk overwerken; 
4. doorbrengen, verkwisten; 5. ontspannen, afwisselen. TDB hat allinne 
betsjutting 1 en 2, mar wol in betsjutting dy't it WFT net hat: ferwurkje, 



oaJ.1kinne: De greate kolossen koene hwat fretten feravensearje. Dat 
kiJ:1 faaks as ekstra nuanse by skift 4. 

5. fa .. sk 
It "Fr-artikel farsk hat trije betsjuttings dy't alle trije ek yn 'e TDB 
foarlomme. Der wurde yn it WFr 45 sitaten brûkt as bewiisplakken. 19 

komme ut 19de-ieuske boarnen, 26 ut 20ste-ieuske boarnen. Fan 
dy 4S sitaten berêste 4 op in opjefte, de oaren komme ut skriftlik materi-

8 dêrfan komme ut aldere wurdboeken. Farsk komt 557 kear foar yn 
'e TDB. 
It 11jonkenlemmafersk wurdt yn it WFT op 2 nei allin ne yn 19de-ieusk 
materiaal mn. De 20ste-ieuske fynplakken komme ut it Frysk wurdboek 
Frysk-Nederlansk ut 1956, dat sterk op Fr.W. 1900-19111inet en ut in 
b02f1le ut 1902. De TDB jout noch 2 (literêre) bewiisplakken ut de 20ste 
ieu, ien fan Homme Eernstma en ien fan Hylke Speerstra. Beide fan nei 
de Twadde Wraldoarloch en beide publisearjend nei 1956. 
De komparatyf farsker wurdt wol yn 'e kop fan it WFT-artikel neamd, 
mar komt net yn 'e sitaten foar. De TDB jout 4 fynplakken fan de kom
paratyf, 2 dêrfan komme ut in boarne dy't ek foar it WFT brûkt wurdt. It 
yntegraal opnimmen fan boamen yn in korpus bewiist sa syn nut. Aar
dich om hjir noch by te neamen is datfm-sker op in oar plak yn it WFT 
wol foarkomt, nammentlik yn it artikel brak, yn in dêr opnommen si
taat. 

Farsk skematysk werjûn: 

betsjutting 1: nieuw, fris, pas gegroeid, uitgekomen, pas gevangen, 
.Q:et)al<l<elll, geplukt enz. 

TDB (FOAR 1975) 

ferlykjende siswizen: 

sa farsk as in nut 
sa farsk as molke 
sa farsk as sûpe 
sa farsk as pikelhearring 

WFT (* = 19DE IEU, ** = 19DE EN 

20STE IEU *** 20STE IEU) 

Sa farsk as aeijen* 
Sa farsk as koeke * 
Sa farsk as bûter * 
Sa farsk as in nut. * 
Sa farsk as mólke* 
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Net sàlt: 

farske turf 
farsk wetter 

net bebret: 

farske bûter* 
farske baggelder* * 

farsk wetter** 

farske aaien farske aaien* 

swiet, 'foP: 
farske molke farske molke** 

net konservearre, ynsàlte, rikke: 
farsk(e) fisk, augurken, griente, farske utfier***, tleis***, 
fruchten, iel, yngrediïnten, krûden, spek*** 
piterseelje, produkten, woarst, 
fruchtesop (foarbylden soms wol 
op oare plakken yn it WFT) 

net kealle hawwend 

jong 
farske tsiis 

in farske ko*** 

farske tsiis*** 

betsjutting 2: nog niet lang geleden ontstaan of geschied. 
TDB (FOAR 1975) WFT (* = 19DE IEU, ** ::::: 19DEST EN 

20E IEU *** ::::: 20STE IEU) 

koart lyn ploege, bewurke, maitiids 
ploege 
farske grûn, ierde, làn, tûnbêden 
(meast literêre bewiisplakken) 

krekt groeven 

276 

Farsk(e) grûn, làn, bou (meast opjeften 
en wurdboeksitaten)*** 

In farske sleat*** 



betsjutting 3: nieuw; ter vervanging dienend 
TDB (FOAR 1975) WFT (* 19DE IEU, ** = 19DEEN 

20STE IEU *** = 20STE IEU) 

Farsk bloed Fig., nije minsken mei 
nije krêft, nije ideeën (as ferfanging 
fan àldere, allang sittende minsken) 
Farske lucht/10ft: frisse lucht, 
ryk oan soerstof (frekwint) 

in farske bal (opslach dy't oerdien 
wurdt)*** 

De 3 betsjuttings fan farsk wurde goed dutsen troch de TDB. Wat yn 'e 
reden leit is dat guon WFT-ferbinings ût 'e 19de ieu net yn 'e de TDB sitte, 
oare ferbinings dêr't WFT allinne 19de-ieuske bewiisplakken, hat de TDB 
ek 20ste-ieuske fan. De TDB hat nije ferlykjende siswizen mei as en jout 
mear foarbylden fan net-konservearre produkten. By betsjutting 3 jout de 
TDB noch twa nije ferbinings. It mei dûdlik wêze dat de TDB syn wearde 
bewiist: oanfoljende bewiisplakken, nije betsjuttings, mear ferskaat yn foar
bylden, nije idiomatyske ferbinings. 

4 konkhlzje 

De TDB befettet gans mear lemma's as it WFT. It persintaazje unike lem
ma's yn 'e TDB is sadanich dat oannommen wurde mei dat in fiks part 
dêrfan foar 1975 ek al yn it Frysk foarkaam. Dêrfoaroer hat it WFT noch 
altyd sa'n 30% lelnma's dy't net yn 'e TDB foarkomme. De TDB dekt it 
WFT dus net folslein. Dat komt omdat de tiidrekken fan de ûnderskate kor
pora net lykop rin ne en omdat de TDB noch net grut genöch is. In taname 
fan opnommen teksten jout noch altyd in beskaat rendemint oan nije lem
ma's. In ûtwreiding fan de TDB is dêrom needsaaklik. In ûtwreiding mei 
foaral 19de-ieusk Frysk sil dan it measte rendemint jaan. Dan sil it persin-
taazje lemma's dy't allinne yn it WFT foarkomme, ek lytser wurde. 

De TDB en it WFT dekke inoar net folsein. Beide befetsje in fiks stik 
materiaal dat allin ne mar yn of it iene korpus foarkomt of yn it oare. Men 
kin dus net sizze dat de TDB it WFT dekt of om'som. Meal' as 70% fan de 
lemma's sit ûteinlik yn beide korpora. Wat de betsjuttings oangiet kin itselde 
sein wurde: in grut part hawwe se beide, in lytser part hat of de iene of de 
oare. Mar om't de TDB dochs dûdlik tafoeget oan it WFT kin sein wurde 
dat it WFT net folslein genöch is. It TDB-materiaal ût it tiidrek 1900-1975 
jout wem'defol materiaal om it WFT oan te foljen en ût te wreidzjen. 
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It WFT is in echt grut perioadewurdboek yn 'e tradysje fan de grutte talen 
orrI IÎs hinne. It ferskynt oant no ta yn druk en moat ek op dy wize dien mak
ke wurde. Sûnt it ut ein setten mei it hanmjittige ekserpearwurk en ît utbrin
gen fan diel 1 is de wrald fan de leksikografy wol feroare. Der is op 'e 
Fryske Alcademy in elektroanysk korpus mei mooglikheden oanlein en mei 
help fan 'e kompjûter kin ne prachtige elektroansyke wurdboeken makke 
wurde. Foar it Wurdboek fan de Fryske taal jout dat ek nije mooglikheden 
en kansen. 

Fons Moerdijk, de iUd-haadredakteur fan it Woordenboek der Nederland
sche taal (WNT), hat foar it Nederlanske tiidwurd boeken neigien wat nije 
elektroanyske korpora tafoegje kinne oan it materiaal dat oant no ta foar 
hannen wie. Hy socht alderearst op de cd-rom fan it WNT nei mear sitaten 
en dêrnei yn twa korpora dy't by it Instituut voor Nederlandse Lexicologie 
oanlein binne. It materiaal dat sa boppe wetter kaam, wie sawol kwantitatyf 
as kwalitatyf gans in oanfolling op de oant no ta besteande beskriuwing fan 
boeken yn ûnderskate wurdboeken. Mei it nije materiaal kin sawol korri
zjearre as oanfolle wurde. De ald-redakteuren fan it WNT halde dan ek wol 
wurk: it oanfoljen en bywurkjen fan it WNT is ien fan de projekten dêr't 
men yn Leien mei dwaande is. 

Foar it Frysk, dat mei dudlik wêze, bes tiet in min ofte mear ferlykbere 
sitewaasje. Mei in kompjûterisearre WFT en in optimaal tagonklike TDB 
fan it Nijfrysk kin it grutte wurdboek fan it Nijfrysk - in 'dynamysk wurd
boek fan de Fryske taal' - permanint bewurke en oanfolle wurde. Nije be
tsjuttings tafoegje, nije lemma's beskriuwe, nij idioom ynfoegje, oanfollings 
oangeande frekwinsje en foarkommen troch de tiid hinne ferwurkje, dat 
hea11 ta it wurk dat dan dien wurde moat. Foar de leksikografen fan de fak
ploech taalkunde op 'e Fryske Akademy is dat in opdracht foar de ienen
tweintichste ieu. 
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