
Oer de behanneling fan affiJtsen en affiksoiden yn 11e
Mnwurdboeken Frysk-NederlaDsk (1984) en Hederl8nsk-Frysk
(1985)

WILLEM VISSER

o. Ynliedend
Yn dizze bydrage wol ik besjen hoe't yn 'e nijste twa
hanwurdboeken de affiksen en affiksoiden behannele binne.
om dat goed dwaan tê kinnen, sil mear yn it algemien wat
oer twatalige wurdboeken sein wurde, oer de ferhalding
folkstaal - kultuertaal en it plak fan it Frysk datoangean
de. De fraach öft affiksen en affiksoiden wol yn in han
wurdboek opnommen wurde moatte, krijt ek omtinken. Dêrnei
wurdt in (net folsleine) list jOn fan affiksen en affik
soiden, ferdield yn produktyf, Onproduktyf en 'spesifyk
Frysk'. Mei in pear evaluearjende parten wurdt besletten.

1. Twatalige wurdboeken
Idealiter bestienen der tusken twa talen A en B fjouwer
soarten algemiene twatalige wurdboeken. Utgeande fan A-B
in produksje- en in begrypwUrdboekl en ötgeande fan B-A
allyksa in produksj e- en in begrypwurdboek. A-B is öt
taal A wei besjoen in 'hinebersetzendes' wurdboek en öt
taal B wei is it 'herObersetzend'. By B-A is dat ötsoarte
rj oc h t.oa r som, In produksj ewurdboek A-B hat as doel om
minsken mei in kompetinsj e fan taal A te helpen by i t
produsearj en fan teksten yn taal B f wylst in begrypwurdboek
A-B as doel hat om minsken mei in kompetinsje fan taal B
te helpen by it begripen fan teksten yn taal A. In begryp
wurdboek moat in wiidweidige makrostruktuer hawwe, in
produksjewurdboek folIe mear in wiidweidige mikrostruktuer.
It Onderskie tusken produksje- en begrypwurdboek moat ek
ta u tering komme yn "e behanneling fan (On)produktive
affiksen en affiksoiden.

Dy 'ideale' twatalige tastan liket my inkel opgean te

lrn produksjewurdboek wurdt ek wol in~ wurdboek nearnd, in
begrypmrdboek ek wol in~ wurdboek,
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kinnen foar talen dy' t der beide oanspraak op meitsj e
kinne dat it kultuertalen binne. Under in kultuertaal kin
begrepen wurde: in taal dy't yn alle sitewaasjes en alle
domeinen fan i t libben brük t wurde kin. It begryp 'kul tuer
taal' kinne wy it bêste operasjonal e as in punt op
in glydzjende s kaaL, tusken oan "e iene ein it suvere
dialekt en oan 'e oare ein de suvere kultuertaal@ Men soe
dan s Lzz e kinne dat it Nede r Länsk minder in
kultuertaal is as it _

It wichtichste skaaimerk fan in tichter by it dialekt
steande taal liket my te wêzen dat dy f r ä.L münf.Lriq en
minder op skrift brOkt wurdt@ Wat tichter by it dialekt,
wat minder at dat lêste sa wêze sil. Foar in twatalich
wurdboek liket my dat fan grut belang ta, omdat wurdboeken
yn it miene btgeane fan benammen de skreaune taale 2 Dy
skreaune taal is by wurdboeken fan in kultuertaal yn 'e
regel i t ünmarkear r e gefal; typyske foarmen o.t '~·e sprutsene
taal wurde apart (as restriktyf) markearre, mei in label
tsj e byqeLyks ,

By d ialektwurdboeken yn i t Nederlanske taalgebiet
sjocht men dat der yn 'e regel fan it dialekt3 nei it
Nederlansk wurke wurdt, mar net oarsom. Sa'n dialektwurd
boek soe dan yn begjinsel noch as in begryp- of in produk
sjewurdboek besjoen wurde kinne. Yn 'e praktyk liket my
da t lykswols amper effektuearre te wurden, In dialekt
st iet al tyd yn relaasj e ta in oare , "mea r omf iemj ende'
taal. DialektbrOkers hawwe yn 'e regel dy 'mear omfiemjen
de' taal ek yn 'e macht, op skrift likegoed as mOnling,
allinnich al omdat dy yn it Onderrjoèht foarkomt as fak
en, wa t op syn minst like wichtich is, fungearret as
fiertaal. It sil foar in dialektbrOker yn Nederlan dêrom
ek net nedich wêze en sykje help by in dialekt-Nederlansk
wurdboek om in tekst yn it Nederlansk te produsearjen. In
soksoartich wurdboek liket earder in wittenskiplik (taal
deskriptyf), statusferheegj end of 'konservearj end' doel
te hawwenj dat lêste wannear't (amateur)dialektwurdboek-

2.Faak binne se basearre op in korpus skreaune taal, al of net
oanfolle mei opjeften fan ntlnling taalgebrOk.

3I t materiaal moat dan apart samnele wurde, mei ynterviews bygelyks,
of ot "e seldsune skriftlike teksten helle wurde,
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skriuwers har dialekt, dat yn it neigean is, foar de
neiteam fêstlizze en bewarje wolie.

2. De ferhalding Frysk-Nederlansk
De neikommende stan fan saken mei bekend achte wurde. It
Frysk is net yn deselde graad kultuertaal as it Nederlansk
en net yn deselde graad dialekt as bygelyks it Sieusk. It
kin yn minder domeinen brOkt wurde as it earste, mar hat
dochs in hiele lange en moai grutte skriftlike tradysje.

ferskilt it taalkundich sjoen aardich fan it
dêr&t it gjin dialekt fan is. It is dan ek as twadde

rykstaal fan Nederlan erkend.
Meidat it Frysk yn it ocht altyd in hiel lyts

plak han hat - earst sOnt 1980 is der in wol tige mylde
foarm fan ferplichting yn it basisOnderrjocht - binne de
measte fryskpraters parsjeel analfabeet yn Ie eigen taal.
In moai grut part derfan kin it Frysk lêze, in frij lyts
part kin it skriuwe. Troch O.o. it Onderrjocht, mei it
Neder Länak as fiertaal, troch de ynfloed fan 'e media,
dêr't it Frysk 0 sa swak stiet, troch de tanimmende fer
skriftliking fan it (iepenbiere) libben en trochdat it
ekonomyske swiertepunt yn Ie ranestêd leit, hat elke
frysktalige it Nederlansk op syn minst passyf yn Ie macht.
Yn Ie praktyk fan al den dei funksjonearret i t Frysk
foaral as sprutsene taal.

Dy sitewaasje hat gefolgen foar 'de twatalige wurdboeken
tusken i t Frysk en i t Nederlansk" In Fr. - Ned , wurdboek
sil troch in frysktalige net b rükt, wurde hoege by it
produsearjen fan Nederlanske teksten. In nederlansktalige
sil it brOke as in begrypwurdboek, wylst in frysktaiige
der tagelyk ynformaasje yn fine wol dy't winliks yn in
Frysk ferklearjend wurdboek th~s heart, bygelyks betsjut
ting en stavering" Sa'n wurdboek is der lykswols op it
stuit spitigernOch (noch) net•.

In Ned.-Fr. wurdboek sil troch frysktaligen net brOkt
wurde hoege by it begripen fan in Nederlanske tekst, mar
folIe mear as help by it produsearjen fan in Frysken-ien.
Troch it minimale Onderrjocht yn it Frysk hawwe likegoed
de native speakers it Nederlansk op skrift better yn Ie
macht as i t Frysk. Troch in nederlansktal ige s il sa' n
wurdboek benammen as in produksjewurdboek brOkt wurde. In
frysktalige sil der boppedat de noarm foar syn Frysk yn
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fine wolIe. Der wurdt ommers meastentiids sa redenearre:
it stiet yn it wurdboek, dat dan is it 'goed' of 'geef'
Frysk. Yn it saneamde 'standertfrysk' sit noch wol moai
wat romte foar dialektyske fariaasje, mar it is neffens
my langer al in noasje dy't foar de frysktaligen hieltyd
reêler wurdt of is.

Wy kinne in Fr. -Ned. wurdboek karakter isearj e as in
begrypwurdboek, in Ned.-Fr. wurdboek as in produksjewurd
boek, beide ta in hichte foar likegoed frysk- as neder
lansktaligen.

3. Hearre affiksen;affiksoiden yn in hanwurdboek th~s?

Yn 'e nije b änwu r dboeken Fr.-Ned. (1984) en Ned .. -Fr ..
(1985) binne ek affiksen en affiksoiden as aparte yngongen
opnommen. De fraach is oft dy dêr wol yn thtishearre. Hat
de sljochtwei brOker fan in wurdboek, de net-taalkundige,
dêr feitliks wol ferlet fan? Dy sil yn 't foarste plak om
wurden en net om affiksen sykje .. Dizze fragen sit in rnear
teoretyske en in mear praktyske kant oan.

At yn in wittenskiplik wurdboek as it WFT affiksen
behannele wurde, dan moatte se ek yn "e hänwurdboeken
opnommen wurde. Der is neffens my nammentlik gjin prinsi
p i e e L ferskil tusken dy twa, inkel in praktysken-ien,
beskaat troch it slach brüke r dat jo dermei betsj inje
wolIe. Foar in beskaat slach brOker soe it yndie wolris
net nedich wêze kinne en nim affiksen op. Orndat de Fryske
hanwurdboeken fanditoangeande gjin eksplisite beheiningen
oanjouwe, mar foar in 'breed publyk' ornearre binne, mei
men it opnimmen fan affiksen needsaaklik achtsje. Hoe't
dat dien wurdt, is in saak fan leksikografyske strategy:
der kin foar keazen wurde om se as yngong op te nimmen,
mar se kinne ek yn in grammatikaal kompindium behannele
wurde (of by de yngong kin dêrnei ferwiisd wurde ) , De
nije hanwurdboeken hawwe net sa'n kompindium ..

Yn in wurdboek wurdt t:J.tsoarte de besteande wurdskat
fan in taal sa goed mooglik ferantwurde, of better sein:
dat part derfan dat it wurdboek eksplisyt ferantwurdzje
wol .. In goede ferantwurding fan 'e affiksen is tige fan
belang, omdat op sa'n wize ta in hichte it besteanbere,
troch 'rule governed creativity' Of te lieden, part fan

92



Ie wurdskat wer te jaan is. 4 My tinkt alteast dat in goed
wurdboek dêr al in smeet op dwaan moast.

Der is ek noch in wol tige triviale reden om i t opnimmen
fan affiksen yn Ie beide lêste hanwurdboeken nei te gean.
Yn dy wurdboeken is der foar keazen om affiksen as aparte
yngongen op te nimmen, sOnder (praktyske of teoretyske)
ferantwurding dat makket. Dan mei men ek neigean oft dat
wol konsekwint en konsistint dien is, omdat konsekwintens
en konsistintens de betrouberens en brOkberens fan in
wurdboek ötmeitsje.

4. watfoar affiksenjaffiksoiden moatte wêr en wêrom
Yn it begrypwurdboek Fr.-Ned. mei men it opnimrnen fan Ie
produktive en nnproduktive affiksen en affiksoiden fer
wachtsje, dêrby ynbegrepen de 'spesifyk Fryske ' dêr't net
in Nederlansk ekwivalint yn Ie foarm fan in affiks of
affiksoide foar bestiet.

Yn it produksjewurdboek Ned.-Fr. mei men it opnimmen
fan Ie produktive Nederlanske affiksen en affiksoiden
ferwachtsj e, wylst de I spesifyk Fryske I lichtwol yn Ie
mikrostruktuer ferantwurde wurde moatte. 5

Ik gean der dêrby fan öt dat it min ofte mear dodlik
is wat de produktiven en Onproduktiven binne. It opnimrnen
fan Onproduktive affiksen en affiksoiden hat in begryp
funksje - der kinne gjin nije Ofliedingen mear mei makke
wurde - en hearre dêrom inkel yn Fr.-Ned. thös.

5. de listen fan affiksen en affiksoiden
Yn it lêste hanwurdboek Fr.-Ned. haw ik neigongen wat~oar

affiksen en affiksoiden oft behannele binne en tagelyk
wat foar ferlykberen yn Ned.-Fr. Dat kin, omdat it Neder
lansk en it Frysk wat wurdfoarming oangiet gans faninoar
hawwe. Dy affiksen en affiksoiden haw ik ferdield yn
produktyf, Onproduktyf en I spesifyk Frysk I; dat lêste
skift soe seIs ek wer te ferdielen wêze yn produktyf en
ünp r o du kt y f , Dy kwal if ikaasj es stuolkj e op myn eigen

4FtJar in produsje- en in begrypwurdboek leit dat net gelyk, sjoch
fierderop.

~im bygelyks it Fryske suffiks -ernöch; dat soe yn Ned.-Fr. by
~ en te behannele wurde känne,
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oardielen, in oar soe lichtwol ta in wat oare yndieling
kommen wfèze. Ik haw net stribbe nei folsleinens, mar mttinkt, ik haw de measte syngroane gefallen hj ir wol.
Boppedat haw ik my beheind ta de 'Germaanske' gefallen en
de affikssystematyk yn it 'frjemde" part fan "e wurdskat
net besjoen. Foar de Fryske gefallen is gjin ünderskie
makke tusken deadjektivyske, deferbale en denominale,
omdat it my inkel om it al of net opnimmen te rfèden wie.
Likemin haw ik de wize fan behanneljen fan 'e al opnomrnen
affiksen en affiksoiden yngeand besjoen, wat letter fansels
al dien wurde moatte soe. In inkel yllustratyf foarbyld
moat genOch wfèze foar aard en funksj e fan i t oanbelangj ende
affiks of affiksoide. Ik haw ek, mear as dat ik wiermeit
sje kin, oannommen dat de Fryske en ferlykbere Nederlanske
affiksen en affiksoiden deselde falinsje hawwe. So.nder
mis binne der faak ferskillen, al binne dy moogl ik ek
noeh sa subtyl; ik haw dfèr lykwols fan abstrahearre en bin
derfan fitgongen dat bygelyks Frysk -ieh en Nederlansk ~
"gelyk" binne.

Ik jou no in alfabetysk oardere oersjoeh. In * foar in
foarm jout oan dat dy yn it oanbelangjende wurdboek net
foarkomt.

A. de produktive affiksen/affiksoiden7

Fr.-Ned. Ned. -Fr.
-aehtich/-eftieh *-achtiga ~

(grien-grieneftich)
b alder-/aller- b aller-

(lfèst-allerlêst)
c *be- c *be-

(dykje-bedykje)
*-baard *-ber d

6I t suffiks -te (yn bygelyks beamte) beskOgje ik as syngroan Onpro
duktyf, ordat; i t noch wol as in suffiks wercm te kennen is, oars as
bygel,ks -el (yn bygelyks~) en -t (yn bygelyks skrift en ~).

Yn Fr.-Ned. binne Of- (hiel wat öfkeatser Ofbjinne), aD- (~ielei

anfreegj ei anneame i ansmite), ta- (tastappe), t.roch- (trochrinne; troch
lmippe) opna:rmen net liker as gong it on in affiksyngong (~ynbygelyks
~elje net). ondat sokke wurden los fan it oare foarkcmne kinne, kin
men se better bywurd of partikel neame. Dêran ha.w ik se hj ir net opna:rmen.
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1n-

'* ,mannet] es-

'*-schap

'*-persoons

'*-boerI-man

*-lij k

*_in

*-1g

'* .-1ng

*ge-

'*ver-

* i'-er r/se-

'*-er1g/-derig

'*-eren

x

t

~

s

v

:L

w

r

*~ -loos

o

k

i

m

n

E..

1

h

~

. * ..:L -erWl] s

v

i

o

w

k

f

e

h

1

(bo.g{e )-bOgber)
-ea:cje
( dujpe-dupear j e )

*-ens/-heid f. -heid
(gr~en-grienens; grienich-grienichheid)

'*9... -er/-der 9.. -er/-aar
(rinn(e)-rinner/rinder)
-er ij/-der ij
(rekken(je)-rekken{d)erij)
-erich/-derich
(go.l(e)-gOl{d)erich)

i -erwize
(boartsjend-boartsjenderwize)
fer-
(plantsje-ferplantsje)
ge-
(tsier{e)-getsier)

m -ich
( gr ien-gr ienich)

*!l. -ing
(oanbied(e)-oanbieding)
-inne
(bear-bearinne)

E.. yn-
(droech-yndroech)

s, -leas/-loas
(wurk-wurkleas)

r -lik
(boarger-boargerlik)

s -man
(skyl-skileman)

!. mants j e
(knyn-mantsjeknyn)

u oer-
(myld-oermyld)
on-/o.n
(aardich-ünaardich)
ont-/Ont
(slute-o.ntslute)

~ -persoans
(twa-twapersoans)

'* k':L -s lp
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(foarsitter-foarsitterskip)
*z -ster z -ster

(skriuw(e)- skriuwster)
aa *door-aa troch-

(kald-trochkald)
bb *wan-bb *wan-

(ferhalding-wanferhalding)
*cc -wei cc -wegj-erwijs

(bedaard-bedaardwei)
dd *her-dd wer-

(beneame-werbeneame)
ee wyfke- ee wijf jes-

(knyn-wyfkeknyn)

Be de ünproduktive affiksenjaffiksoiden
*a aarts- (ingel-aartsingel)

-*b -dom (hartoch-hartochdom)
; *-{e)ling (tsjuster-tsjusterling; stom-stommeling)
-*d -en (goud-gouden)
; *-ernij (raz{e)-razernij)
-*f -ert (sIÜch-slügert)
~ -es{se) (lêzer-Iêzeres{se»
~ -handej-hanne (allerhanne)
i -lei (tred-tredderlei)
i *-liks (jier-jierliks)
~ *-nis (tsjuster-tsjusternis)
I -s (lekken-Iekkens)
; *-s (jier-jiers)
-*n -sel (win{e)-wynsel)
-*o -suro (ien-iensuro)
-*
~ -sk (grut-grutsk)
~ *-st (beting(je)-betingst)

*r -te (beam-beamte)
-*
~ -t(m)e (stil-stilt(m)e)

Ce de 'spesifyk Fryske' affiksenjaffiksoiden
*a -ark (foet-fuotark)

-*b -baas (Skelte-Skeltebaas)
-*c -boel (drek-drekboel)
-*d -brot (drek-drekbrot)
-*
~ -enich (dize-dizenich)
~ -ernOchj-dernOch (grut-grutternOchi fier-
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fierdernOch)
9... -;t:ol (arner-ammerfol )

*~ -gtlod (rnich-rniggeguod)
1. -}:îeal (fj irde-fj irdeheal )
:L -peale (fj irde-fj irdeheale)
~ *-~chheid (Onfolslein-Onfolsleinichheid)
.!.. -raann Lcn (kear- ( in) kearmannich)
!!!.. -rnuoä (Anne-Annemuoi)
!!. -oan (langer-Iangeroan)
2.. -OIll (Gysbert-Gysbertom)
E.. -resom (fiif-fiifresom)
SI.. -ris (twa-twaris)
E... -ske (rnaster-rnasterske)
s -sma (ferfelend-ferfelendsma)
-*
~ -spul (griente-grientespul)
u te- (brekke-tebrekke)

6. evaluaasje fan Ie listen
It faIt op dat yn Fr.-Ned. de produktive affiksen en
affiksoiden ridlik goed ferantwurde binne, de ünproduk t.Lven
min en de Ispesifyk Frysken l wer wat better. Yn Ned.-Fr.
is it skraabjen om Ie kant.

It is needsaaklik dat de produktive affiksen en affik
soiden likegoed yn in begryp- as yn in produksjewurdboek
ferantwurde wurde. Yn Fr.-Ned. komme wat dat oangiet in
pear Onbegryplike fersommen foar: be-, -ber, -ing, -skip
en wan-. It Fryske affiks be- hat guon funksjes dy't it
Nederlanske be- net of minder frekwint hat, dat i t opn Lmmen
dêrfan hie kontrastyf besjoen tige fan belang west. Yn
Ned.-Fr. is gewoanwei te min opnomrnen dat in brOker by it
produsearj en fan Nede r Länske teksten op dit mëd holpen
wurde kin.

Faak lykje de Nederlanske en Fryske affiksen wol opin
oar. Bytiden hat it Frysk twa farianten, bygelyks fûar~

achtig likegoed -eftich as -achtich, sünder dat der fan
funksj eferskil praat wurde kin, mear fan stylferskil. 8

Bytiden binne der lykswols farianten, bygelyks foar -heid

~ soe it ferskil yn dit getal ek aars beneame kinne: skriuwtaal
vs. sprutsene taal of geef Frysk vs. min(der) Frysk.
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likegoed -ens, -heid as -ichheid, dat de ünderskate Fryske
affiksen op fonologyske grünen ferskillende typen grnnwurd
selektearj e en dat der boppedat funksj eferski1 9 i s • Yn
sa'n gefal is opnimmen op kontrastive grünen fan fitaal
belang en kin in brüker der op sa'n foet neat mei wurde ..
De produksj ewearde fan Ned .. -Fr.. wurdt d~rtroch gans in
ein minder ..

It opnimmen fan ymproduktive affiksen en affiksoiden
hat in begrypfunksje en is dêrom te ferwachtsjen yn Fr .. 
Ned.. Op dat punt lykswols liket it raar, mei alwer ünbe
gryplike omisjes lykas: -ert, -sel, -s (adverbiaal), -st,
-te, -t(m)e .. Sokke gefallen lykje my foar in brüker tige
ynformatyf wêze te kinnen ..

De 'spesifyk Fryske' affiksen en affiksoiden binne wer
wat better fertsj intwurdige.. It opnimmen dêrfan liket
needsaaklik te wêzen, omdat in nederlansktalige dêrfoar
alhiel gjin berop dwaan kin op synjhar kompetinsje, wat
yn it gefal fan (ün)produktive affiksen en affiksoiden by
morfologysk te ferlykj en talen as i t Frysk en i t Nederlansk
wol in bytsje liket te kinnen .. Yn Ned .. -Fr .. hienen sokke
affiksen en affiksoiden earne yn Ie mikrostruktuer behan
nele wurde moatten (sjoch noat 5) .. Oft soks dien is, haw
ik net ne t qonqen r ik haw i t idee dat dat likemin konsekwint
dien is ..

7 .. Hoe koe it safier komme?
De fraach komt op, hoert it mooglik is dat de affiksen en
affiksoiden op savn wize behannele wurde koenen .. De nei
folgjende punten lykje my dat ta in hichte ferklearje te
kinnen, wat lykswols gjin üntskuldiging ynhalde kin noch
mei:
a) f oar de earste kear waarden yn Fr .. -Ned.. en Ned .. -Fr ..

aff iksen en affiksoiden (büne morfemen) yn in Frysk
wurdboek behannele .. En it is fansels altyd makliker om
in foargonger te ferbetterjen as om seIs fuortynienen
hiel goed te begjinnen;

b) Fr .. -Ned .. is gearstald op basis fan it kaarte-apparaat
foar it WFT; it kin bêst sa wêze dat de behanneling fan

9Ik doel derop dat~ net-telbere nanina makket en - ( ich)heid
telbere..
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Ie b"OIle morfemen yn dat apparaat dy yn Fr.-Ned. beyn
floeoe hat, en dat wylst i t WFT in wat oar slach wurd
boek is;

c) oan Ie bestudearring fan Ie Fryske morfology is i t
measte noch net dien i all innich al in goed morfologysk
hanboek soe in leksikograaf tige behelpsum wêze kinne
op it ~êd fan it behanneljen fan Ie bOne morfemen;

d ) tlt eigen Onderfining wit ik dat der foar it skr1uwen
fan Fr.-Ned. likegoed as Ned.-Fr. amper tiid en romte
foar Leks i.koqrafyake refleksj e foarsjoen wie. Wannear I t
net yn It foar neitocht wurdt oer it Onderskie tusken
in produksje- en in begrypwurdboek en it plak fan bOne
morfemen dêryn, dan is oan Iünt.spoar ingen I lykas yn
dizze wurdboeken faaks net te Ontkommen.

Punt d) liket my it wichtichste fan Ie fjouwer te wêzen.

8. In ttstel
Yn in wurdboek soe idealiter fan elk affiks/affiksoide
oanjOn wurde moatte:
a) oan watfoar kategory fan wurden oft it him fêstmakket;
b) ta watfoar kategory oft it seIs heart, derfan ttgeande

dat 1t affiks it haad fan Ie Oflieding isl O;

c ) de eventuele fonologyske, morfologyske enyof semantyske
easken dy't it opleit oan it wurd dêr't it him oan
fêstmakket;

d ) de betsjuttingsbydrage dy't it leveret oan it wurd
dë r I t i t diel fan ntmakket; i dy moat sa dizenich en
algemien mooglik beskreaun wurde, dat sa min mooglik
ynterpretaasjes ttsletten wurdei

e) mooglike bysOnderhedene
Yn in twatalich wurdboek giet it derom om foar in affiks/
affiksoide yn taal A in ekwivalint te finen yn taal B.
dan makket it ferskil oft men mei in produksje- of mei in
begrypwurdboek te krijen hat.

Yn in begrypwurdboek sil de ynformaasjewearde fan it
opnimmen fan in bOn morfeem foarop stean. It giet derom
dat men oan Ie han fan Ie affiksyngong in wurd, dêr't men
it idee fan hat dat it affigearre is, analysearje kin nei

lC\oar in prefiks j ildt dat net, dêrfoar is de kategory fan it
wurddër ' t it h:l.m aan fêstmakket tagelyk de kategory fan Ie hiele Oflieding.

99



foarm en betsj utting, wannear I t dat wurd net in aparte
yngong tltmakket.. Orndat men der fan tltgean mei dat de
Onregelmjittige foarmen, likegoed neffens de foarm as de
betsjutting, allegearre apart opnommen binne, hat it alle
kans dat men inkel en allinnich regelmjittige foarmen oan
Ie hän fan Ie affiksyngong analysearj e moatte s 11.. It
liket my dêrom sa te wêzen dat foaral punt d) ferantwurde
wurde moat, at men derfan utgean wol dat in twatalich
begrypwurdboek yn 't foarste plak as in 'semantic problem
solver' beskOge wurde moat ..

Yn in produksjewurdboek, dat as in 'lexical generating
device' tsjinst dwaan moat, sil de produksjewearde fan it
opnimmen fan in bOn morfeem foarop stean.. It giet derom
dat men oan 'e han fan Ie affiksyngong foar in affigearre
wurd yn taal A ta in ekwivalint affigearre wurd yn taal B
komme kin .. It kin fansels altyd sa wêze dat fan in trans
parant Oflaat wurd yn taal A yn taal Bin"" net-Oflaat
ekwivalint bestiet, in gefal dêr't in affiksyngong net yn
foarsj en k Ln , Ik sjoch net hoe u t in wurdboek soks oan
kin, oars as troch dat transparant Oflate wurd op te
nimmen. Yn it gefal fan in produksjewurdboek mei men der
allyksa fan tltgean dat de Onregelmjittige foarmen apart
ferantwurde wurde, omdat men oan u e hän fan u e affiksyngong
allinnich de regelmjittige foarmen, nei foarm en betsjut
ting, meitsje kinne sil .. It liket my sa te wêzen dat yn
in produksjewurdboek de punten a) oant en mei e) ferant
wurde wurde moatte. Yn ferban mei c) sil men yn it gefal
fan in A-B produksj ewurdboek dan lichtwol faak in B-A
begrypwurdboek derby krije moatte, omdat de ynforrnaasje
oer bygelyks klam en üt.spraak om praktyske reden yn Ie
regel net yn beide wurdboeken opnommen wurdt, dat dan
moat der in berop dien wurde op 'e bidireksjonaliteit.

Mei a) oant en mei e) komme wy op it mêd fan Ie ynfor
maasje dy't ta it leksikon yn taalkundige sin liket te
hearren .. Der wurdt fan tltgongen dat soksoartige ynforrnaasj e
heart ta de kompetinsje fan in taalbrüker, dy't er brOkt
by it meitsjen (en begripen) fan produktive Ofliedingen.
It liket my in saak fan leksikografyske strategy te wêzen
om dy ynformaasje op in foar de brOker sa aardich mooglike
wize te represintearjen .. Lit my besykje om in pear foar
bylden ta jaan fan hoe't ik rny yntinke koe dat de bOne
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morfemeo yn Ned.-Fr. en Fr.-Ned. behannele wienen. l l

Fr .-Ned '" ::
-ens, aff.; [x-ens]N; betsjuttingsbydrage: it X-w~zenI2
-heid, aff.; [X-heid]N; betsjuttingsbydrage: a)it X-

w~zen, b)in beskaat gehiel fan wat X is
-iehbeid, aff.; [X-iehheid]N; betsjuttingsbydrage:

a)it X-w~zen, b)in beskaat gehiel fan wat X
is

Ned. -rr .. ::
-heid, aff.; !- -ens (~: [X + ens], X = eigenskipswurd;

!?.:: foarmet in net-telber haadwurd; 2..:
basis besteande fit ien syllabe of öt
mear syllaben mei de klam op te l~ste;

~: it X-w~zen)

II -heid (~: [X + heid], X = eigenskipswurd;
foarmet in yn prinsipe telber haadwurd;
~: basis fan leafst mear as ien syllabe
sOnder de klam op Ie l~ste; ~: l)it X
w~zen, 2)in beskaat gehiel fan wat X is)

III -ichheid (~:: [X + iehheid], X = eigen
skipswurd; !?.:: foarmet in yn prinsipe
telber haadwurd; ~:: basis besteande öt
ien syllabe of öt mear syllaben mei de
klam op 'e l~ste; ~:: l)it X-w~zen, 2)in
beskaat gehiel fan wat X is)

Fr.-Ned.
-ing, aff.; [X-ing]N; betsjuttingsbydrage:: l)de hanne

ling fan it X-en, 2)it risseltaat fan it X-en. 12

Ned.-Fr.

llrk doch hjir alles yn it Frysk; yn "e werklikheid sil it foor it
herik fan "e wurdboeken nei alle gedachten praktysker ~e en doch
alles ~ it Neder1ansk.

I arrlat ik it Fr.-Ned. as in begrypvurdboek beskOgje, in "serantdc
problem solver ' r kin hjir de fariabele 'X' brOkt wurde; yn it produksje
wurdboek Ned.-Fr. maat X fiksearre wurde foar in beskate kategoriale
wearde,
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-ing, aff ... : -ing (~: [X + ing], X = tiidwurd; ~:

foarmet in yn prinsipe telber haadwurd; ~:

basis besteande ~t in hannelingstiidwurd; ~:

l)de hanneling fan it X-en, 2)it risseltaat
fan i t X-en; ~: yn i t Frysk wurdt yn it
gefal fan betsjutting 1) alfolie in nominale
ynfinityf brükt)

It sil klearrichheid hawwe dat soks noch tige behoffene
en ferbettere wurde moat. Boppedat moat de morfology fan
it Frysk noch folIe better ündersocht wurde, wolle wy
better doel krije oer de krekte restriksjes op affigear
ring. Wat hj irboppe stiet, is net mear as in tItstel.
Dochs liket it my al it soarte ynformaasje te w~zen dat
yn twatalige begryp- en produksjewurdboeken te finen w~ze

moat, at de brüker der wat oan hawwe sil.
Hj irboppe haw ik gj in ünderdiel foar it o.nderskie

produktyf-o.nproduktyf makke .. Dat liket my ek net winsklik
ta, omdat i t slach wurdboek beskiedend wêze moat foar
watfoar soarte affiksen oft behannele wurde .. Yn in begryp
wurdboek mei men produktive en ünproduktive ferwachtsje,
yn in produksj ewurdboek inkel produktive.. Ynformaasj e
datoangeande by de affiksyngong apart wurdt d~rmei redun
dant.. Dat slacht dan op it o.nmarkearre gefal, by aparte
gefallen kin altyd wat neiers oanjün wurde ..

Yn Fr .. -Ned .. wurde de al opnommen affiksen en affiksoiden
wakker üngelyk behanneLe , Bytiden in frij wiidweidige
beskriuwing fan De subkategorisaasje en de semantyk, mei
in pear foarbylden; bytiden in wol tige behindige oantsjut
ting fan i t slach aff iks, mei wat foarbylden sünde r fierder
kommintaar.. It faIt op dat by de foarbylden transparante
en net-transparante gefallen trochinoar steane .. Alhoewol't
it my foar in brüker it maklikst taliket dat de oanbeane
ynformaasje sa unifoarm, systematysk en konsistint mooglik
represintearre wurdt, hie it my dochs leaver west dat der
yn Fr .. -Ned .. mear affiksen en affiksoiden behannele wieneni
by in begrypwurdboek as ditte yn dit stadium fan De Fryske
(meartalige) Le ks Lkoqrafy is it feit fan it opnimmen
(noch) wichtiger as it hoe dêrfan, liket my ta ..

Yn Ned,,-Fr .. wurdt fan in Nederlansk affiks of affiksoide
net mear j fin as in Frysk ekwivalint .. Foar in produksj ewurd
boek is it sa dtIdlik as wat dat dat te min is.. Yn dit
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gefal is it neffens my net fan belang oft der gans of in
pear opnommen binne; de struktuer fan ie yngong is hjir
nammentLik fan krusiaal belang. Leaver in pear en dy goed
as in saad en dy minder goed.

9. Besltl t
Binne de wurdboeken Fr.-Ned. en Ned.-Fr. om ie reden dyit
hjirfoar neamd binne no ünbrOkber? Dat wie neffens my al
te stoef sein. Wannear't wy derfan fitgeane dat brOkberens
hieltyd fierder optimalisearre wurde kin, dan kinne wy al
sizze dat de brOkberens folIe grutter w~ze kinnen (en
moatten) hie e

Yn Fr.-Ned .. en Ned .. -Fr. wurde foar it earst yn in
Frysk wurdboek bOne morfemen as yngong opnommen. Der is
dus yn alle gefallen in begjin .. It komt der no op oan om
foar in better en systematysker fuortsetting te soargjen.
D~r is leksikologyske refleksj e in ünm i sber betingst tag
Faar 't praktyske (leks ikografyske) besluten nommen wurde
kinne, moatte wy fis earst in abstracto Offreegje watfoar
slach wurdboek oft wy meitsje wolle en foar wa en wat de
gefolgen dêrfan binne foar ü ;o , it behanneljen fan affiksen
en affiksoiden. Ik hoopje dat de takomstige Fryske leksi
kografen dat ek fan betinken w~ze sille en dat har de
romte foar dy refleksje ek wier gund wurde silo
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