Nei in Frysk/Ingelsk wurdboek*
Each dictionary represents some unique compromise, useful we hope for some purposes and frustrating for others.
S.E. Martin 1962'.

Anne Dykstra
1. Ynlieding
Al sûnt de oprjochting yn 1938 is de Fryske Akademy (FA) warber op it mêd fan de
leksikografy. Yn dy mear as 50 jier hat de FA him ûntjûn ta it sintrum fan de Fryske
wurdboekskriuwerij. It sichtbere resultaat fan it krewearjen fan de FA bestiet oant
no ta út seis dielen fan it Wurdboek fan de Fryske Taal (WFT), de hânwurdboeken
FryskINederlânsk (F/N) en NederlânskIFrysk (N/F), in rige dialektwurdboeken en
it Omkearwurdboek fan de Fryske Taal.2 Sünder mis hawwe it WFT en de hânwurdboeken F/N en N/F in positive ynfloed hân op it oansjen, de status fan it
Frysk, boppedat is it Frysk binnen Nederlân tagonkliker wurden foar minsken fan
buten it Fryske taalgebiet.
De FA is fan betinken dat it wichtich is dat it Frysk ek buten de steatsgrinzen
tagonkliker makke wurdt, en hoe soe dat better kinne as troch in twatalich
wurdboek? De kar foar in Frysk/Ingelsk (F/l) wurdboek leit dan foar de hân.3 Yn 't
foarste plak omdat in F/I wurdboek de ynternasjonale posysje fan it Frysk as
stúdzje objekt fuortsterkje kin. It Frysk is ommers binnen de Germaanske talefamylje nei besibbe oan it Ingelsk en dêrtroch tige nijsgjirrich foar de komparative
taalkunde. Yn de teoretyske taalkunde hat it Ingelsk lang sintraal stien, mar de
léste jierren wurde ek oare talen by de teoryfoarming belutsen. In wurdboek dat it
Frysk yn 'e ynternasjonale taal fan 'e wittenskip ferklearret, makket it Frysk foar
komparative en teoretyske taalkundigen tagonkliker.4
In twadde reden foar it kiezen foar in Fiysk/Ingelsk wurdboek is it feit dat
yndertiid safolle Friezen ferfearn binne nei in Ingelsktalich lân. De neikommelingen fan dy minsken hawwe fia in F/I wurdboek de gelegenheid om wat mear te
witten te kommen oer it lân en de taal fan har foarâlden.5
Ek binnen Fryslân soe in F/I wurdboek fertuten dwaan kinne. Ik tink derby
benammen oan it ûnderwiis. Fan de frjemde talen nimt it Ingelsk by it ûnderwiis it
wichtichste plak yn. Troch it beskikber wezen fan in F/I wurdboek sille de leararen
Ingelsk bysteat wêze en faaks oantrune wurde om it Frysk by de Ingelske les te
beheljen. Dêrtroch soe de posysje fan it Frysk op skoalle fuortsterke wurde kinne.
In F/I wurdboek is ek wichtich foar Friezen dy't foar har ynternasjonale kontakten
ôfhinklik binne fan it Ingelsk. In F/I wurdboek makket it einlings mooglik om
sûnder in oare taal as tuskenstasjon streekrjocht út it Frysk wei it Ingelske
ekwivalint op te sykjen.6
Yn dit artikel gean ik nei hoe't it F/I wurdboek dat de FA fan doel is om te
meitsjen, der útsjen moat, hoe grut at it wurde moat en hokker tiidrek it beslaan
moat. Dêrta besjoch ik earst hokker suvere typen twatalige wurdboeken der
binne, hokker doelgroep by de ûnderskate typen heart en hoe't de typen ûnder135
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inoar ferskille. Dêrnei jou ik oan wêr't de FA yn prinsipe foar kiest en op grûn
werfan't dy kar dien is. Nei in paragraaf oer de makrostruktuer yn it algemien, lit ik
sjen hoe't de kar foar in beskaat type wurdboek c.q. doelgroep yn 'e praktyk
beskaat hokker part fan 'e Fryske wurdskat yn in F/I wurdboek beskreaun wurdt.
Dêrnei gean ik koart yn op guon punten út 'e mikrostruktuer yn relaasje ta de
doelgroepen. Yn in taheakke jou ik de lezer yn 'e foarm fan in pear proefsiden in
byld fan hoe't in F/I wurdboek der útsjen kin.
In aktyf of in passyf Fryskllngelsk wurdboek?
Yn grutte halen binne foar in F/I wurdboek twa doelgroepen te ûnderskieden:
Ingelsktaligen (of oare net Fryskpraters) en Frysktaligen. Ut 'e ûndersteande, op
Scerba basearre yndieling fan twatalige wurdboeken sil bliken dwaan dat it ferlet
fan beide doelgroepen net gelyk is. Scerba makket ûnderskie tusken twatalige
wurdboeken dy't ornearre binne foar oersetten út 'e eigen taal wei nei de frjemde
taal ta, ek wol aktive wurdboeken neamd, en twatalige wurdboeken dy't ornearre
binne foar it begripen fan teksten yn 'e frjemde taal, ek wol passive wurdboeken
neamd.7 It komt der op del dat yn 'e ideale tastân der fjouwer twatalige wurdboeken makke wurde foar elk talepear. Foar it talepear Frysk en Ingelsk soe soks
de folgjende wurdboeken opleverje kinne:8
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Yn it skema fine wy de beide doelgroepen foar in F/I wurdboek werom: de iene
groep bestiet út Fryskpraters foar wa't it Ingelsk de frjemde taal is (nû. 1 yn it
skema) en de oare groep bestiet út bûtenlanners mei (meast) it Ingelsk as earste
taal foar wa't it Frysk de frjemde (of minder eigen) taal is (nû. 4 yn it skema). Elke
kar foar in doelgroep en dêrmei foar de funksje (tekstproduksje of tekstresepsje)
dy't in twatalich wurdboek hawwe moat, hat gefolgen foar sawol de makro- as de
mikrostruktuer. De makrostruktuer is de yn 'e regel fet printe, almeast alfabetysk
oardere list fan wurden (en oare leksikale eleminten) dy't yn in wurdboek beskreaun wurde. De ôfsûnderlike ûnderdielen fan de makrostruktuer wurde wol
yngongen, stekwurden of lemmata neamd. Yn de mikrostruktuer wurdt ynformaasje jûn oer de lemmata, bygelyks útspraak, bûging, oersetting, stilistyske
gegevens, ensfh.
In passyf F/I wurdboek, dat dus ornearre is foar Ingelsktaligen om Fryske
teksten te begripen, sil in sa wiidweidich mooglike makrostruktuer hawwe moatte,
mei't de brûker ferlet hat fan in sa grut mooglik ferskaat oan Fryske wurden. De
mikrostruktuer fan in passyf F/I wurdboek kin moai beheind bliuwe, om't in soad
fan de ynformaasje dy't dêr jûn wurde kin, net perfoarst needsaaklik is foar it
begripen fan de Fryske tekst. De Ingelske brûker hat bygelyks minder of gjin ferlet
fan ynformaasje oer de Ingelske ekwivalinten, om't it dêr om syn memmetaal giet.
By in aktyf F/I wurdboek is it krekt oarsom. No is de boarnetaal fan it wurdboek
bekend en de doeltaal is ûnbekend. Dat hâldt wer yn dat de Fryske brûker by it
oersetten fan it Frysk nei it Ingelsk ta, safolle mooglik stipe hawwe moat by it
kiezen fan it goede ekwivalint of de goede konstruksje. Mei oare wurden: yn in
aktyf (F/I) wurdboek moat de klam mear op 'e mikrostruktuer as op 'e makrostruktuer lizze. Cf. Hausmann (1977:133), dy't seit dat allinnich grouwe wurdboeken geskikt binne as oersetwurdboeken, mar net it 'durch Aufnahme zahlreicher diatechnischer Wörter makrostrukturell umfangreiche Wörterbuch, sondern eins, das umfangreich ist durch intensive Bearbeitung der Mikrostrukturen
ausgewählter gebräuchlicher Wörter'.9
Net elkenien is foar in stränge skieding tusken de ûnderskate twatalige wurdboeken. Herbst (1985:311), byg., is fan betinken dat yn in twatalich wurdboeksawol de begryps- as de produksjekant oan bod komme moatte. Zgusta (1984:154)
syn ûnderfining is dat in soad wurdboeken yndie opset binne mei mear as ien doel.
Ien fan de wurdboeken dy't ik besjoen haw, Kramers' Nederlands!Engels Woordenboek (1978), neamt sels eksplisyt yn it foaropwurd dat der nei oanlieding fan in
resolúsje fan it Vijfde Colloquium Neerlandicum (1973) besocht is, de net Nederlânsktalige brûker yn 'e mjitte te kommen. Oer it generaal is lykwols it betinken
dat it better is om net te besykjen in twatalich wurdboek mear funksjes te jaan of
om sa'n wurdboek geskikt te meitsjen foar native speakers fan beide talen.
Ferlykje Tomaszcyk (1983:467): 'Generally speaking, the chief reason for . . .
(the) inadequacy (of the usual run of bilingual dictionaries) is that they try to meet
all the needs of all categories of prospective users'.10
Ut it boppesteande wurdt yn alle gefallen dúdlik dat der ferskate F/I wurdboeken mooglik binne. Twa derfan, nammentlik in suver aktyf en in suver passyf
Frysk/Ingelsk wurdboek, is it min ofte mear yn it foar fan dúdlik hoe't se der út sjen
sille, mei't se beide ien spesifike doelgroep op it each hawwe en har yn wezen net
bekroadzje om oare doelgroepen. Fierder binne der allerhanne F/I wurdboeken
tinkber dy't earne tusken aktyf en passyf yn sitte. It motto boppe dit artikel tsjut
der al op dat dat léste, nettsjinsteande Tomaszcyk syn ymplisite warskôging, ek it
gefal wêze sil foar it F/I wurdboek dat by de FA skreaun wurde sil. De FA soe
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fansels graach foar beide doelgroepen it 'ideale' wurdboek meitsje wolle, mar it is
no ien kear sa dat de finansjele en de personele posysje fan de FA net sadanich
binne dat én in aktyf én in passyf F/I wurdboek skreaun wurde kinne. De FA kiest
dêrom foar in F/I wurdboek dat sawol skaaimerken fan in passyf as fan in aktyf
wurdboek hat. It wurdboek is passyf yn dy sin dat it in moai wiidweidige makrostruktuer hat en in moai beheinde mikrostruktuer. Hoe beheind de mikrostruktuer
wêze sil, is op dit stuit noch net krekt te sizzen, al tink ik wol dat wat yn paragraaf 3
oer de mikrostruktuer sein wurdt, en dat fisualisearre is yn 'e taheakke, earder
beskôge wurde moat as wat maksimaal helber is as wat minimaal helber is. It aktive
elemint is werom te finen yn 'e mikrostruktuer, dy't, lykas sein, moai beheind is,
mar dêr't de klam yn lizze sil op ynformaasje oer it Ingelsk. De kar fan de FA foar
in F/I wurdboek dat in soarte fan kombinaasje is fan in aktyf en in passyf F/I
wurdboek, sil it útgongspunt wêze by de ûnderskate ûnderdielen dy't hjirnei
folgje. Hieltyd sil besocht wurde om oan te jaan wat de kar fan 'e FA betsjut foar
de ôfsûnderlike ûnderdielen.
2. De makrostruktuer
Ear't ik sjen litte kin hoe't de kar foar in 'passyf/aktyf' F/I wurdboek de seleksje fan
lemmata foar in F/I wurdboek beynfloedet, moat ik wat neier yngean op it begryp
makrostruktuer. Ik sjoch derby ek nei inkelde besteande wurdboeken en nei de
relaasje tusken de makrostruktuer en de wurdskat fan in taal.
Guon, faaks wat naïve, wurdboekbrûkers tinke noch wolris dat alle wurden fan
in beskate taal yn in wurdboek opnaam wurde moatte. Utsoarte is dat ûnmooglik.
De Van Dale fan 1976 rust dat der 2 oant 5 miljoen Nederlânske wurden binne. It
Van Dale wurdboek fan it Hedendaags Nederlands, (N/N) (1984:16) rust al dat it
Nederlânsk likernôch 6 oant 7 miljoen wurden hat. Fan dy 6 oant 7 miljoen binne
'mar' sa'n 100.000 as lemma yn de N/N Van Dale opnaam. Der bedarret dus yn
wezen mar in fraksje fan de 'folsleine' wurdskat fan in taal yn in wurdboek. De
wurdboeken dogge nammers krekt of soe it mooglik wêze om alle wurden fan in
taal te tellen, mar dat kin út noch yn net. De wurdskat fan in libbene taal is
nammentlik ûneinich; ferlykje foar it Nederlânsk Trommelen (1986:47):
Samenstellingsvorming is in het Nederlands een uitermate produktief proces; met meer of minder
moeite kan elk willekeurig paar Nederlandse woorden gekombineerd worden in een samenstelling,
waaraan dan altijd wel een interpretatie gegeven kan worden. Als ooit de produktiviteit van
morfologische processen, en in wezen de onbeperkte uitbreidbaarheid van de Nederlandse woordenschat, geïllustreerd moet worden, dan is de samenstellingsvorming hiervoor een van de meest
geschikte kandidaten.

Alle wurden fan in taal yn in wurdboek beskriuwe sil him dus net wurde, sels yn it
mânske Wurdboek fan de Fryske Taal sille lakunes sitte. We kinne dus konkludearje dat it by de makrostruktuer fan in wurdboek altyd giet om in seleksje út in
grutter gehiel. Dat makket de makrostruktuer in tige kwetsber ûnderdiel fan in
wurdboek. Wurdboekbesprekkers meitsje dêr tankber gebrûk fan. Likefolle hokker resinsje fan likefolle hokker wurdboek men der ek op neislacht, altiten is der
krityk op 'e makrostruktuer. Dat wat dat oangiet kwantiteit blykber net altiten
lykop rint mei kwaliteit kin yllustrearre wurde oan 'e hân fan it Frysk Wurdboek
1984 (F/N). Van der Goot/De Walle (1985) neame as 'ien fan 'e belangrykste
ferbetteringen' fan F/N '84 neffens F/N '56, it feit 'dat it oantal lemmata fergrutte is
fan likernôch 35.000 . . . oant 55.000'. Likegoed sinj alearj e se yn F/N noch hiel wat
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omisjes, dêrûnder ek guon 'deagewoane wurden'. Scholten 1985, fan 'e oare kant,
leit krekt mear de klam op ferâldere en minder gongbere wurden dy't er leaver net
yn F/N opnaam sjoen hie. No moat sein wurde dat in soad wurdboeken it harren
kritikasters ek hiel maklik meitsje trochdat se har rjochtsje op in tige brede, of net
goed definiearre doelgroep. Ek hâlde se har gauris net oan 'e seleksjekritearia dy't
se harsels oplein hawwe. De krityk op it F/N wurdboek is sa ek wol wat te
ferklearjen. Ut it foarwurd fan F/N wurde wy gewaar dat it ornearre is foar in
'breed publyk' fan Frysktaligen en net Frysktaligen, dat it as ferklearjend en as
oersetwurdboek brûkt wurde kin en boppedat dat it 'in kaai wêze moat op 'e
gongbere wurden yn de Nijfryske skriuwtaal en de hjoeddeiske Fryske omgongstaal'. Nijfrysk wurdt net presisearre, mar der mei oannommen wurde dat yn F/N it
Frysk út it tiidrek 1800-1975 (of letter) behannele wurdt. Foar in twatalich hânwurdboek is dat wol in hiel lang skoft. Utgeande fan de útgongspunten fan it
wurdboek kin men, tinkt my, it de skriuwer net kwea ôf nimme dat de makrostruktuer fan F/N net oer alle boegen foldocht oan 'e easken fan alle brûkers. Men
kin jin al ôffreegje wêrom't sokke ambisjeuze útgongspunten foar kar naam binne.
Mei it antwurd kinne we koart om 'e hoeke: om't it eins net oars koe! Lykas earder
sein, is der no ien kear te min jild en ek te min tiid om mear spesifike wurdboeken
njonken mekoar te produsearjen. Dêr soe nammers binnen it Fryske taalgebiet ek
gjin merk foar wêze. Der moast dus wol besocht wurde om mei ien en itselde
wurdboek safolle mooglik minsken te geriven. In ekstra handikap wie noch dat der
by it úteinsetten fan it F/N projekt gjin ientalich ferklearjend Frysk wurdboek wie,
en it like der ek net op dat sa'nen der meikoarten wêze soe. Foar de skriuwer fan
F/N betsjutte soks dat er ek ynformaasje opnimme moast dy't faaks yn in ferklearjend wurdboek better teplak west hie.11
Dat ek it beheinen fan 'e doelgroep en it ferantwurdzjen fan 'e makrostruktuer
net altyd genôch is om besprekkers de mûle te snuorjen, sjogge wy oan it Groot
Woordenboek van Hedendaags Nederlands (N/N) fan Van Dale. Dat wurdboek
tsjinnet as basis foar de aktive twatalige Van Dale wurdboeken en is dus rjochte op
Nederlânsktaligen dy't ferlet hawwe fan, sa't de titel al seit, it hjoeddeiske Nederlânsk. Van Sterkenburg (1984:138-144) ferantwurdet hoe't N/N oan syn makrostruktuer kaam is. Dat is bard yn twa stappen. De earste stap wie it neffens acht (yn
Van Sterkenburg (1984) neamde) kritearia redusearjen fan de makrostruktuer fan
de Grote Van Dale mei mear as de helte. Wat oerbleau is oanfolle mei wurden út
'sectoren die kenmerkend zijn voor onze huidige samenleving'. Fierder binne
wittenskiplike taheakken fan NRC en Volkskrant ekserpearre. Dêrnjonken is in
tige beheind 'random corpus' krantetaai fan 8200 types en 155.800 tokens oanlein.12 De pretinsje van Van Sterkenburg en fan N/N dat in beredenearre ynventaris fan it hjoeddeiske Nederlânsk bean wurdt, wurdt trochpript troch Geeraerts (1985:209-225), dy't N/N in 'uitgedunde GVD'13 neamt. As wichtichste
oarsaak foar de tekoartkommingen fan N/N sjocht Geeraerts it feit dat it net
basearre is op 'de observatie van het feitelijke taalgebruik' en soks kin neffens him
allinnich mar mei de help fan in 'uitgebreid, representatief en systematisch aangelegd tekstbestand [. . .], samen met doelgericht onderzoek naar vaktaalkringen,
de spreektaal en alle mogelijke andere aspecten van de woordenschat'.
Geeraerts ferwurdet mei syn krityk op N/N it moai algemien betinken dat de
hjoeddeiske wurdboekskriuwerij net mear sûnder represintative, systematysk
opsette tekstkorpoara kin. Wy sjogge dan ek hieltyd mear foar leksikografyske
doelen opsette korpoara ûntstean. By de universiteit fan Birmingham, bygelyks, is
in Ingelsk korpus oanlein dat brûkt is by it gearstallen fan it COBUILD wurdboek;
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yn Leien wurdt in Nederlânsk korpus oanlein foar nije Nederlânske wurdboeken.
By de taaidatabank fan de FA wurdt op dit stuit wurke oan in kompjûter-lêsber
tekstbestân fan it Frysk út 'e perioade 1950-1985.M Ik bin mei Geeraerts fan
betinken dat it al in hiele stap yn 'e goede rjochting is, as de wurdboekskriuwer
útgean kin fan in represintatyf, systematysk opset tekstkorpus. Dochs is it goed om
te beseffen dat alle heil ek net fan tekstkorpoara komme sil, al wie 't allinnich mar
om't it ûnmooglik is om in folslein represintatyf korpus op te bouwen. Men kin
ommers nea krekt it grutte gehiel fan skreaune en/of sprutsen taal ôfbeakenje dêr't
it korpus represintatyf foar wêze moat, û.o. om't, sa't wy earder sjoen hawwe, in
taal ûneinich is. Folsleine represintativiteit hoecht nammers foar in foar leksikografyske doelen opset korpus ek net neistribbe te wurden, mei't in wurdboekskriuwer hast wol safolle belang hat by in korpus dat in sa folslein mooglike
dekking jout fan de wurdskat fan in taal. Mei in beredenearre seleksje fan boarnemateriaal dat yn kompjûter-lêsbere foarm opslein is, moatte wy dy kant in hiel ein
útkomme kinne. It subjektive elemint is lykwols net hielendal te kearen (sj. ek
2.2.1); hast elk korpus is in seleksje út in grutter gehiel, út dat korpus wurdt dan
troch de wurdboekskriuwer nochris in seleksje makke. In kompjûter-lêsber korpus kin foar dy léste seleksje frekwinsjetellingen leverje. Dêr kom ik aanst noch op
werom.
2.1 Tiidrek
Ien fan de earste dingen dy't fêststeld wurde moatte is hokker perioade in F/I
wurdboek beslaan moat. It hinget fan de doelgroep ôf fan wannear oant wannear
de perioade rint. Frysktalige brûkers fan in F/I wurdboek, dy't it wurdboek
benammen by it oersetten brûke sille, hawwe belang by in sa folslein mooglik
oersjoch fan it nijste, gongbere Frysk, mei sa min mooglik argayske of obsolete
foarmen deryn en mei foldwaande omtinken foar moderne faktaal (sj. ek Van
Dale N/N (1984:14-5 + Hausmann (1977:13), dy't yn in goed oersetwurdboek mei
soarch útsochte, 'gebräuchliche Worte' ferwachtet). Foar Ingelsktalige brûkers
hoecht dat net sa te wezen. Sokken brûke in F/I wurdboek foar it begripen fan
Fryske teksten. Dat hoege gjin teksten yn it nijste Frysk te wezen. As it om 'e
neikommelingen fan lânferhuzers giet, is it sels hiel oannimlik dat it om âldere
teksten giet. Wy stribje der dêrom nei om yn it F/I wurdboek yn alle gefallen it
tweintichste-ieuske Frysk te jaan. Dêrfoar geane wy yn earste ynstânsje út fan it
Frysk Wurdboek 1984 (F/N), dat basearre is op in korpus dat rint fan 1800-1975 en
dêr't de lemmata fan yn kompjûter-lêsbere foarm beskikber binne. De makrostruktuer fan F/N sil ferlike wurde mei it korpus Fryske teksten út it tiidrek 19501985 dat by de taaidatabank (TDB) fan 'e FA oanlein wurdt. Dêr't dat nedich is
sille wurden of begripen út dat korpus tafoege wurde.
2.2 Seleksjekritearia foar de makrostruktuerfan in F/I wurdboek
Earder sei ik al dat in wurdboek eins basearre wêze moatte soe op in betrouber
korpus. Lit ús der fan út gean dat wy in korpus ta ús foldwaan hawwe dat oan 'e
easken foldocht. Wat wy dan dwaan moatte is út dat korpus (en ek út oare
boarnen) de lemmata foar de makrostruktuer selektearje. Hjirûnder wol ik, oan 'e
hân fan guon foarbylden, neigean hoe't soks kin. Derby sjoch ik hieltyd nei it ferlet
fan de beide doelgroepen.
140

wumkes.nl

2.2.7 Frekwinsje
Hjirboppe hâld ik út dat de doelgroep fan in aktyf F/I wurdboek ferlet hat fan in
makrostruktuer dy't gongber Frysk omfettet mei sa min mooglik argayske of
obsolete foarmen deryn en mei foldwaande omtinken foar moderne faktaal. It
iennichste objektive kritearium dat ik sjoch foar it feststellen fan wat gongber
Frysk is, is de frekwinsje. Earder kaam al tepraat dat de ôfdieling Taaidatabank
fan de FA dwaande is mei it oanlizzen fan in kompjûter-lêsber korpus Frysk
taalmateriaal út it tiidrek 1950-1985. Dat betsjut dat eins foar it earst it frekwinsjekritearium by it gearstallen fan in Frysk wurdboek tapast wurde kin. Der moat
lykwols tige hoeden mei de frekwinsjesifers omgien wurde. Yn it foarste plak
binne de sifers fansels tige ôfhinklik fan de betrouberens fan it korpus, mar
boppedat is it sa dat yn elk korpus in tige heech persintaazje hapaksen en oare
leechfrekwinte wurden sit. It Brown-corpus bygelyks, bestiet út likernôch
1.000.000 wurdtokens, dêr't sa'n 50.000 types út komme. It docht bliken dat fan dy
50.000 types 20.000 mar ien kear foarkomme en 7.000 mar twa kear.15 In resint
oanlein korpus Nederlânske krantetekst jout in selde byld. It korpus is likernôch
1,5 miljoen tokens grut. Dêr bliuwe ± 53.000 types fan oer. De 200 heechstfrekwinte types beslagge al 59% fan it hiele korpus.16 In foarriedige, tuskentiidske
telling fan de Fryske TDB-korpoara fan de FA lit in selde byld sjen. Wat dy
leechfrekwinte wurden oanbelanget moat de wurdboekskriuwer fan need weromfalle op syn eigen beoardielingsfermogen, dêr komt dus it subjektive elemint wer
nei foaren. It is de ferwachting dat de wurdboekskriuwer by it beoardieljen fan wat
gongbere faktaal is, stipe hawwe sil fan de kodearringen neffens leksikale fjilden,
byg. lânbou, ekonomy, taalkunde ensfh., dy't oan de ûnderskate sitaten taheakke
wurde sille.

2.2.2 Dubletten en staveringsfarianten
Dubletten (klomjelklûmje; on lûn ; hús Ihûs ; hylhij) foarmje benammen foar de
doeltaalprater, yn ús gefal de Ingelsman, in probleem. Dêrom moatte yn in passyf
F/I wurdboek dûbletten as (ferwiis)lemma opnaam wurde. Yn in aktyf F/I wurdboek hoecht dat net. In ekstra probleem foar de Ingelske brûker wurdt foarme
troch de staveringswizigingen. It giet te fier om alle neffens eardere staveringsregels skreaune wurden as lemma op te nimmen, mar nei myn betinken sil yn it F/I
wurdboek al in oersjoch fan de staveringsregels en fan de wizigingen opnaam
wurde moatte.
2.2.3 Gearstalde wurden
Hjir komme wy op it mêd fan 'e morfology, de stúdzje fan de ynterne grammatikale struktuer fan wurden. Wurden kinne op ûnderskate wizen foarme wurde: troch
derivaasje, ynfleksje en gearsettingsfoarming (Trommelen 1986:47). It giet hjir
faak om tige produktive prosessen, dy't rigen wurden opsmite dêr't de ein fan wei
is. Al dy wurden sille fansels net yn in wurdboek opnaam wurde kinne. De
wurdboekskriuwer sil dus wer kieze moatte. Hjirûnder sil ik besykje oan te jaan
hoe't in wurdboekskriuwer ta in kar komme kin.
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2.2.3.1 Derivaasjes
Troch derivaasje foarme wurden binne meast ôflaat fan oare wurden troch dêr in
affiks (foar- of efterheaksel) oan ta te foegjen. In faak foarkommend efterheaksel
is -heid, dat oan eigenskipswurden of bywurden taheakke wurdt om abstrakte
haadwurden te foarmjen mei likernôch de betsjutting 'it . . . wezen'. Op harsels
binne mei -heid of oare affiksen foarme wurden meastal tige trochsichtich. Men
hoecht allinnich mar de betsjutting fan it grûnwurd en fan it affiks te witten om te
witten wat de kombinaasje betsjut, ek al sjocht men it wurd foar it earst. In
wurdboekskriuwer soe op grûn dêrfan beslute kinne om yn syn wurdboek allinnich
dy troch derivaasje foarme wurden as lemma op te nimmen dy't om ien of oare
reden net trochsichtich binne. Yn in passyf wurdboek, dat ommers brûkt wurdt
foar it begripen fan teksten, soene sa in hiel soad wurden net opnaam wurde hoege.
It seit himsels dat dan de affiksen al in plakje as selsstannich lemma krije moatte.
Yn 'e praktyk wurdt eins noait foar sa'n yngripende, mar wol tige romtebesparjende maatregel keazen. It soe faaks ek wat tefolle fan de brûker freegje. De
passive E/N Van Dale giet dy kant lykwols al in eintsje út. Yn dat wurdboek binne
nammentlik yn prinsipe gjin trochsichtige bywurden op -ly en haadwurden op -ness
as lemma opnaam. By de grammatikalia fan de grûnwurden wurde se wol neamd.
It motyf fan de gearstallers wie yndie it bespar jen fan romte.
As wy troch derivaasje foarme wurden fan de kant fan de boarnetaalprater
besjogge, dan docht bliken dat trochsichtich in betreklik begryp is. It mei dan sa
wêze dat wurden lykas goedheid, wreedheid en ferdieldheid yn prinsipe sawol foar
in Fries as foar in Ingelsman nei te kommen binne, sadat se faaks net yn in ientalich
Frysk wurdboek of yn in passyf F/I wurdboek opnaam wurde hoege, foar in Fries
dy't ferlegen sit om de Ingelske ekwivalinten fan dy wurden leit dat hiel oars. Goed
+ heid bygelyks wurdt yn it Ingelsk good 4- ness, mar wreed + heid is net cruel +
*ness, mar cruel + ty, wylst ferdieldheid yn it Ingelsk discord is, sûnder -ness of
-ty." Foar de Frysktalige brûker fan in F/I wurdboek soe fan 'e boppesteande
foarbylden ferdieldheid as lemma opnaam wurde moatte, wylst de ekwivalinten
fan de oaren yn 'e mikrostruktuer fan 'e grûnwurden j ûn wurde kinne, bygelyks sa:
goed, . . . good (-ness); wreed, . . . cruel (-ty).18
2.2.3.2 Ynfleksje (sj. ek 4.4)
By ynfleksje giet it om saken lykas meartals- of ferlytsingsfoarmen fan haadwurden en om bûging fan tiidwurden en eigenskipswurden, dy't benammen foar de
Ingelske brûker wol swierrichheden opsmite kinne. Foar in Ingelsman is it net sa
fanselssprekkend dat brechje by brêge socht wurde moat en it is ek de fraach oft in
Ingelsman wol fan diken oihuzen op dyk oîhûs komt. It F/I wurdboek spilet dêr op
yn troch bygelyks meartals-, ferlytsings- en oare útgongen lykas -en en -je as lemma
op te nimmen mei in wiidweidige beskriuwing fan de eigenskippen dêrfan (sj.
taheakke).
Foar de Ingelske brûker wurde yn it F/I wurdboek ek morfologysk ûnregelmjittige foarmen as lemma opnaam, mei't it allinnich dan foar de Ingelske brûker
mooglik is om by de grûnfoarm út te kommen. Ik tink dan byg. oan ûnregelmjittige
meartallen lykas kij, guozzen of tiidwurdsfoarmen lykas gyng, gong. Hoefolle at
der oars ek fan Fisher syn Frisian English Dictionary te sizzen is, wat it jaan fan
ûnregelmjittige foarmen as lemma oanbelanget spilet it net swak by. Lykas ferwachte wurde mocht, jouwe de ientalige Ingelske learderswurdboeken Advanced
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Learners Dictionary en CobuildlCollins (sj. de literatuerlist) en ek it passive E/N
wurdboek fan Van Dale ûnregelmjittige foarmen as lemma. F/N 84 komt wat dat
oanbelanget de net Fryske brûker folie minder yn 'e mjitte.
2.2.3.3 Gearsettingen
Gearsettingen binne wurden dy't ûntstien binne troch it kombinearjen fan twa of
mear besteande wurden, bygelyks: appel + beam —» appelbeam; wetter + stof—>
wetterstof. Semantysk wurde gearsettingen wol yndield yn saneamde trochsichtige
en ûntrochsichtige gearsettingen. Trochsichtich wol sizze dat de betsjutting fan it
gehiel ôflaat wurde kin út 'e ôfsûnderlike parten. Wit men bygelyks wat in appel en
wat in beam is, dan wit men ek wat in appelbeam is, nammentlik in soarte fan beam
dêr't appels oan groeie. In ûntrochsichtige gearsetting kin men de betsjutting net
fan ôfliede út de wurden dêr't de gearsetting út opboud is. It twadde foarbyld
hjirboppe is sa'n ûntrochsichtige gearsetting: wetterstofis net in soarte fan stof, mar
in soarte fan gas. Untrochsichtige gearsettingen sille útsoarte sawol yn in aktyf as
yn in passyf wurdboek opnaam wurde moatte. Trochsichtige gearsettingen hoege
neffens Trommelen (1986:57) hielendal net yn wurdboeken:
Inkorporatie in woordenboeken van samenstellingen zoals drinkwaterreservoir 'o. (-s)', gemberdrank 'm. (en)', houtzaagmachine 'v. (-s)', produktietempo 'o.' (en vele honderden soortgelijke) is,
buiten willekeurig, redundant, omdat juist alle informatie die over deze vormen verschaft wordt
(aangegeven tussen '. . .') dat is. Ze zijn in alle opzichten transparant, omdat alles volgt uit de
morfologie.

Trommelen besjocht de gearsettingen blykber allinnich mar yn relaasje ta ientalige
wurdboeken. Yn dy kontekst soe men yndie sizze kinne dat trochsichtige gearsettingen net opnaam wurde hoege. Foar passive twatalige wurdboeken soe ek noch
útholden wurde kinne dat trochsichtige gearsettingen gjin lemma hoege te wezen.
Sjogge we lykwols nei aktive twatalige wurdboeken, dan leit it lân der hiel oars
hinne. Aktive wurdboeken hawwe ommers as taak om de boarnetaalprater te
helpen by it produsearjen fan teksten yn 'e doeltaal, yn ús gefal dus fan it Frysk nei
it Ingelsk ta. It docht dan bliken dat ek trochsichtige gearsettingen swierrichheden
opsmite kinne by it oersetten, ferlykje de neifolgjende (ferfryske) foarbylden fan
Kromann et al (1984b:219):
hûneútstalling
-geblaf
-span
-koer
-ras

dog show
barking of dogs
team of dogs, dog team
dog basket
breed of dogs

Kromann et al meitsje dúdlik dat syntaktysk oplosbere en semantysk trochsichtige
gearsettingen net samar mei sa'n selde morfologyske struktuer yn 'e frjemde taal
oer te setten binne. Mei't der foar de boarnetaalprater (de Frysktalige) ek gjin
inkelde manier is om te witten mei hokker struktuer in gearsetting dan al oerset
wurde moat, sil it dúdlik wêze dat yn it F/I wurdboek ek (gongbere) trochsichtige
gearsettingen as lemma opnaam wurde moatte.
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2.4 Semantyske fjilden
In semantysk fjild is in groep fan wurden dy't op grûn fan harren betsjutting by
mekoar hearre om't se allegearre op har eigen wize slagge op it selde.19 De wurden
grien, read en blau, bygelyks, hawwe mienskiplik dat se allegearre in kleur oantsjutte, se hearre dêrom ta in semantysk fjild dat wy KLEUR neame kinne soene.
In oar semantysk fjild is bygelyks FAMYL.IE, dêr't wurden as heit, mem, omke,
pake ensfh. ta hearre. Foar it Frysk is der eins noch gjin ûndersyk nei semantyske
fjilden dien, yn alle gefallen net genôch foar in wurdboekskriuwer om der wat oan
te hawwen. In wurdboekskriuwer kin op dit stuit net mear dwaan as te besykjen yn
alle gefallen de 'gewoane' en relatyf oersichtlike fjilden as dy hjirboppe sa folslein
mooglik op te nimmen.
Der is ek in groep wurden dy't net sasear in semantysk fjild foarmje, mar dy't
dochs wol wat mei mekoar te krijen hawwe. Ik doel hjir op de wurden dy't
ûnderbrocht wurde kinne ûnder de mienskiplike neamer Fryskeigen. Benammen
yn in passyf wurdboek, foar de Ingelske brûker dus, is it wichtich dat wurden dy't in
byld jouwe fan 'e Fryske kultuer, opnaam wurde. Dêr kin by tocht wurde oan
wurden dy't te krijen hawwe mei 'Fryske' sporten lykas keatsen en skûtsjesilen, of
oan wurden út 'e boerewrâld, mar ek oan taalpolitike en taalsosjologyske termen.
2.5 Hollanismen
Wurdboeken wurde gauris rieplachte mei gjin oar doel as om te sjen oft in bepaald
wurd bestiet of tastien is. Immen kin him by it neilêzen fan de foargeande sin
bygelyks ynienen ôffreegje oft bepaald eins wol kin yn it Frysk. Sa'nen sjocht dan
yn F/N 84 en wurdt gewaar dat it wurd dêr yndied yn stiet. It wurdboek jout foar de
measte minsken de noarm en bepaald is dus akseptabel Frysk, sa wurket soks no
ien kear. Eardere Fryske wurdboeken hiene in folie strangere noarm as F/N 84,
wurden lykas leeftyd, dy't earder keard waarden, steane (sûnder kommentaar) yn
F/N 84. Guon binne dêr bliid mei,20 oaren sille derfan grize. It opnimmen fan
hollanismen yn in F/I wurdboek hinget wer ôf fan de doelgroep. Yn in passyf F/I
wurdboek hat it net folie doel om hollanismen op te nimmen. Ingelsktaligen sille
meast mei Frysk op skrift te krijen hawwe en op skrift wurde hollanismen yn 'e
regel mijd. In Fries hat yn guon gefallen (spitigernôch) earder in (moai ynboargere) hollanisme as it geef Fryske wurd paraat. By it produsearjen fan in
Ingelske tekst sil yn sokke gefallen it Ingelske ekwivalint by dat hollanisme socht
wurde. Yn it F/I wurdboek soe dêrom in tige beheind tal ynboargere hollanismen,
mei in label H of sokssawat, opnommen wurde kinne.
2.6 Grutte fan de makrostruktuer
Foar beide doelgroepen soe de makrostruktuer fan in F/I wurdboek yn alle
gefallen de saneamde basis- of kearnwurdskat omfetsje moatte. Om in idee te
krijen oer de grutte fan 'e basiswurdskat, moatte wy sjen nei wat dêr foar oare talen
foar oannaam wurdt. Martin (1987:61) wol hawwe dat de makrostruktuer fan in
Ingelsk learderswurdboek net boppe de 30.000 lemmata komme moat. Dy makrostruktuer soe neffens him gearfalle moatte mei it saneamde basisfokabulêre, dat
definiearre wurdt as 'de verzameling lexemen die centraal zijn (zowel passief als
actief) voor de gemiddelde, ontwikkelde, moedertaalgebruiker'. It tal fan likernôch 30.000 lemmata wurdt ek troch Bogaards (1987:46-7) neamd foar in Frânsk/
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Nederlânsk wurdboek foar 'enigszins gevorderde taalleerders'. Van Santen et al
(1985:71) skriuwe: 'Er bestaat consensus over de omvang van de basiswoordenschat van natives. De 4000 hoogst frekwente woorden dekken 97,5% van iedere
tekst. Daarnaast neemt men aan dat de kernwoordenschat (inclusief de basiswoordenschat) uit circa 20.000 woorden bestaat'. Ynearsten rûze we de Fryske
basiswurdskat op 25 oant 30.000 wurden. Nei alle gedachten is dat genôch foar de
Fryske brûker, mar te min foar de Ingelske brûker. Hoefolle wurden (lemmata)
der foar dy léste oan 'e basiswurdskat tafoege wurde moatte is min te sizzen. Op dit
stuit geane wy út fan in F/I wurdboek mei in makrostruktuer fan in 40.000
lemmata. As ferliking: It Nederlands-Engels Prisma Woordenboek (1985) hat ±
45.000 lemmata, it Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels (1988) likernôch 48.000 en it Frysk Wurdboek Frysk-Nederlânsk (1984) sa'n 55.000.
3. Mikrostruktuer
By de makrostruktuer gong it om 'e fraach hokker wurden yn in beskaat wurdboek
beskreaun wurde moatte. Yn de mikrostruktuer wurdt oer dy wurden allerhanne
ynformaasje jûn. It kin dan gean om ynformaasje oangeande stavering, útspraak,
morfology, syntaksis, fêste ferbinings, frekwinsje, foarbylden en fansels de ekwivalinten yn de oare taal. It sil bliken dwaan dat de omfang en de aard fan de
ynformaasje wer ôfhingje fan de doelgroep en de funksje fan it wurdboek. It
makket ferskil út 'voor de op te nemen informatie of de nomenclatuur (= de
makrostruktuer, AD) van het vertaalwoordenboek die van de moedertaal van de
gebruiker is of niet' (Geeraerts 1984:63). Earder sei ik al dat in Ingelske brûker f an
in F/I wurdboek minder of gjin ferlet hat fan ynformaasje oer it Ingelsk, mei't dat
syn memmetaal is. Foar in Fryske brûker fan in F/I wurdboek leit dat hiel oars. In
Fryskprater dy't nei it Ingelsk ta wol, hat alle mooglike belang by safolle mooglik
ynformaasje oangeande grammatika (morfology en syntaksis), kollokaasjes en
fêste ferbinings. It plak by útstek om dy ynformaasje te jaan is de mikrostruktuer.
Ut 'e kar dy't yn 'e ynlieding dien is foar in F/I wurdboek dat in kombinaasje is fan
in passyf en in aktyf wurdboek, folget dat de mikrostruktuer benammen rjochte
wêze sil op 'e Fryske brûker. Hjirûnder gean ik guon punten fan 'e mikrostruktuer
bydel. Ik besykje it ferlet fan beide doelgroepen dúdlik te meitsjen en ik jou oan
wêr't de FA foar kiest.
3.1 Metataal
Njonken de boarnetaal en de doeltaal fan in twatalich wurdboek (yn dit gefal resp.
it Frysk en it Ingelsk) is der noch de saneamde metataal (of ek wol: fiertaai), dat is
de taal dy't de wurdboekskriuwer ta syn foldwaan hat om ferklearringen en
oanwizings te jaan. Te tinken fait byg. oan it oanjaan fan 'e gebrûkssfear, grammatikale ynformaasje, it oanjaan fan farianten ensfh. De metataal moat fansels foar
de brûker nei te kommen wêze en soe dêrom gearfalle moatte mei syn memmetaal.
In twatalich wurdboek dat troch praters fan sawol de boarnetaal as fan de doeltaal
brûkt wurde moat, soe dêr wat de metataal oanbelanget eins rekken mei hâlde
moatte. Yn 'e praktyk is dat lykwols net goed út te fieren. Men sjocht it dan ek
komselden yn besteande wurdboeken. Meastal is de metataal de taal fan it gebiet
dêr't it wurdboek makke is. (It F/N en it N/F hânwurdboek binne wat dat oanbelanget útsûnderingen: beide hawwe net it Frysk mar it Nederlânsk as metataal.)
Lykas sein sil de mikrostruktuer benammen op 'e Fryske brûker rjochte wêze, de
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metataal sil dêrom ek foar it grutste part Frysk wêze (sj. byg. taheakke s.v. ear;
earber). Lykwols sille guon saken soms foar de Ingelske brûker neier taljochte
wurde moatte, útsoarte sil dan de metataal it Ingelsk wêze (sj. taheakke s.v. -ens;
er).
3.2 Utspraak
De fraach is hjirre: hokker fan de talen yn in twatalich wurdboek wurdt de
utspraak fan jûn? As it wurdboek rjochte is op 'e boarnetaal-praters liket it net
folie doel te hawwen om de lemmata fonetysk te transkribearjen, mei't men der
fan út gean mei dat native speakers fan in taal witte hoe't sy de wurden útsprekke
moatte. Wurden dêr't de utspraak net fan bekend is soene opsocht wurde moatte
yn in ferkle arj end wurdboek. De measte doeltaalpraters hawwe faaks ek net al te
folie ferlet fan útspraakgegevens oangeande it Frysk, mei't ik der fan út gean dat dy
in F/I wurdboek benammen brûke sille by it begripen fan skreaune Fryske teksten.
Der is lykwols al in groep doeltaalpraters dy't wol belang hat by fonetyske ynformaasje, en dat binne de taalkundich ynteressearre brûkers. It doel is dêrom om
yn alle gefallen by de saneamde Fryske grûnwurden fonetyske ynformaasje te
jaan. Al Kasimi (1977:45) wol hawwe dat yn in wurdboek dat ornearre is foar
boarnetaal praters oanwizings oer de utspraak fan de doeltaal jûn wurde moatte.
Yn in aktyf F/I wurdboek moat dus fan 'e Ingelske ekwivalinten de utspraak jûn
wurde. Dat heart oannimlik, mar ik bin der dochs net foar. Al Kasimi bringt sels al
it beswier nei foaren dat it opnimmen fan doeltaalútspraak romte kostet, romte
dy't út 'e makrostruktuer komme moat. It is lykwols net allinnich om 'e romte dat
ik tsjin opnimmen fan fonetyske ynformaasje fan de Ingelske wurden bin. As ik de
doelgroepen besjoch is der ek net ien dy't der echt ferlet fan hat. De Ingelsktalige
brûker út soarte net. De Frysktalige brûker sil neffens my in F/I wurdboek sa goed
as altyd brûke foar it produsearjen fan skreaun Ingelsk. Boppedat sil de Frysktalige brûker, wol er de utspraak fan in Ingelsk wurd opsykje yn F/I, al witte moatte
ûnder hokker Frysk lemma as er it fine kin. In oar argumint tsjin it opnimmen fan
de Ingelske utspraak is dat it wurdboekartikel hiel 'rommelich' wurdt, benammen
by wurden mei mear as ien betsjutting, of as der mear as ien ekwivalint jûn wurdt of
wannear't in ekwivalint út mear as ien wurd bestiet.
3.3 Gebrûkssfear
Troch saneamde 'usage labels' dy't oan beskate wurden taheakke wurde, kin de
brûker ynformaasje krije oer byg. de plakken dêr't er it wurd dêr't it om giet al of
net brûke kin, of oer yn hokker styl dat wurd al of net past. In stekproef yn 5
Amerikaanske wurdboeken hat út bliken dien dat labels lykas nonstandard, colloquial, informal, slang en oaren by al dy wurdboeken wer in oare ynhâld hawwe
(Al Kasimi (1977:87)). As oer soks troch fakminsken al sa ferskillend tocht wurdt,
kin men jin ôffreegje oft de brûker wol de krekte ynhâld oan sokke labels jaan kin.
De folgjende fraach is dan oft usage labels eins wol ynformaasje jouwe, of dat se
faaks like goed weilitten wurde kinne. Faak kin it der wol sûnder, tinkt my. Wy
meie, foar in part útgean fan de kennis dy't 'e brûkers fan har eigen taal hawwe. By
it jaan fan ekwivalinten (sj. ek 3.6) kin dêr rekken mei halden wurde. Dochs kin it
yn F/I net hielendal sûnder usage labels. As in F/I wurdboek by it lemma neger û. o.
nigger jout, sûnder ynformaasje oangeande de gebrûkssfear, dan kinne der pynlike oersettingen ûntstean as: Luther King was agreat w'gger(AlKasimi(1977:88)).
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3.4 Morfologyske ynformaasje
De morfologyske ynformaasje (lykas meartal, ferlytsing, komparaasje ensfh.)
oangeande sawol it Frysk as it Ingelsk sil yn 'e eigentlike wurdboektekst moai
beheind wêze. Foar beide doelgroepen jildt dat se gjin ferlet hawwe fan morfologyske ynformaasje oangeande har eigen taal, wylst de Ingelsktaligen by it begripen
fan Fryske teksten faak ek wol sûnder morfologyske gegevens by de Fryske
lemmata kinne. De Frysktalige brûker hat al belang by morfologyske ynformaasje
oangeande it Ingelsk. De wurdboekpraktyk is dat morfologyske ynformaasje oer
de doeltaal yn in komplemintêr diel jûn wurdt, dêr't de doeltaal yn fungearret as
boarnetaal. Yn ús gefal soe de morfologyske ynformaasje oangeande it Ingelsk dus
yn in Ingelsk/Frysk wurdboek stean moatte. Sa'n wurdboek is der net en sil der
ynearsten ek wol net komme. Lykwols is besletten om gjin morfologyske ynformaasje oer it Ingelsk yn F/I te jaan mei't de wurdboekartikels der tige rommelich en ûnoersichtlik fan wurde, benammen as der mear as ien ekwivalint jûn
wurdt, of at de ekwivalinten út mear as ien wurd besteane. Foar dy brûkers dy't
dochs wat mear witte wolle oer de morfology fan ien fan beide talen, sil in beheind
(krontrastyf) grammatikaal kompendium opnaam wurde.
3.5 Ferwizingen
Ferwizingen binnen wurdboekartikels kinne yn prinsipe by beide talen fan in
twatalich wurdboek foarkomme. Yn 'e regel wurdt ferwiisd nei (nei oan) synonimen. Yn in F/I wurdboek hat ferwizing nei Ingelske synonimen net folie doel.
Want de bedoeling fan in ferwizing yn dit gefal is: sjoch yn it I/F wurdboek foar de
krekte betsjutting fan it wurd dêr't nei ferwiisd wurdt. No is sa'n wurdboek der net
en faaks komt it der ek wol nea. Mar ek al komt it der wol, dan hawwe ferwizingen
noch net folie doel, mei't net bekend is wat as lemma yn I/F opnaam wurde sil.
Synonimen dy't foar de Fryske brûker fan F/I fan belang binne, kinne yn 'e
foarbylden jûn wurde (sj. byg. taheakke s.v. earm2). Nei Fryske wurden wurdt
ferwiisd as it giet om in njonkenlemma dat by in oar lemma behannele wurdt (sj.
taheakke s.v. eefkes), der wurdt lykwols nei stribbe om sokke ferwizingen sa folie
mooglik te beheinen, û.o. troch te standerdisearjen. Ferwize nei Fryske synonimen is de ein fan wei. De Ingelske brûker sil nammers gauris synonimen fine kinne
troch de wurden nei te gean dy't brûkt wurde by de skiftyndieling.
3.6 Ekwivalinten
De sintrale taak fan in twatalich wurdboek is it jaan fan ekwivalinten yn 'e doeltaal
foar wurden yn 'e boarnetaal. Dêrmei is tagelyk it ferskil mei in ientalich wurdboek
oanjûn: in twatalich wurdboek definiearret yn prinsipe net, mar jout dêr't it
mooglik is allinnich mar oersettingen yn 'e frjemde taal. Soks heart maklik, mar
dat is net sa. Ekwivalinsje yn wurdboeken is in hiel betreklike saak. In goede
oersetting is tige kontekst-gefoelich, wylst in wurdboek ekwivalint, om samar te
sizzen, kontekst-frij is, yn dy sin dat it ynpast wurde moatte kin yn mear as ien
kontekst. Ek by it jaan fan de ekwivalinten komt de kwestje fan 'e doelgroep wer
nei foaren. Yn in passyf F/I wurdboek, foar Ingelsktaligen dus, jout it neifolgjende
artikel yn prinsipe foar de doelgroep foldwaande ynformaasje wat de ekwivalinten
oanbelanget:
kras1, . . . scratch, scrape.
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De doeltaalprater wit it ûnderskie tusken de beide ekwivalinten en is op grûn fan 'e
Fryske kontekst fan kras by steat de goede kar te meitsjen. De boarnetaalprater
kin mei sa'n artikel neat wurde, om't er it ûnderskie tusken beide ekwivalinten net
wit en hy kin dus mei gjin mooglikheid in kar meitsje. Dêr komt noch by dat kras1
yn it Frysk trije betsjuttingen hawwe kin, wylst it Ingelsk mei twa ekwivalinten ta
kin. In aktyf F/I wurdboek (rjochte op 'e Fryske brûker) sil de ynformaasje
oangeande de ekwivalinten dêrom oars presintearje moatte, byg. sa:
kras1, . . . 1. [beweging] scratch 2. [resultaat] scratch 3. [lûd] scrape.
Niis kaam al eefkes te praat dat it de bedoeling is dat in aktyf wurdboek ekwivalinten leveret dy't ynpast wurde kinne moatte yn beskate konteksten. Dat hâldt yn
dat in ekwivalint idealiter in translational equivalent wêze moat, allinnich as der
gjin ekwivalint fan foarhannen is, byg. by kultuer-bûne wurden, kin folstien wurde
mei in explanatory paraphrase. Soms kin de leksikograaf it nedich achtsje in suver
ekwivalint folgje te litten troch in útlis. Net alle twatalige wurdboeken hâlde har
altyd oan it prinsipe fan translational equivalence, ek it F/N wurdboek net. Wy fine
dêr bygelyks artikels yn as:
riderswaar, . . . weer geschikt om te schaatsen
yn stee fan schaatsweer, en:
kantoarbaan, . . . Betrekking op een kantoor
yn stee fan kantoorbaan.
De skriuwer fan F/N hie hjir koarter om 'e hoeke kind, mar yn dit gefal is it net sa
slim dat er dat net dien hat. Alle brûkers hawwe ommers it Nederlânsk yn 'e macht
en sille sadwaande fia de omskriuwings grif op 'e ûnderskate ekwivalinten útkomme. Mei't net alle brûkers fan in F/I wurdboek it Ingelsk yn 'e macht hawwe, is
it de baas om, dêr't dat mooglik is, Ingelske ekwivalinten te jaan dy't 'sa' ynpast
wurde kinne. Om dat safolle mooglik te garandearjen sil it hiele manuskript troch
in native speaker fan it Ingelsk trochlêzen wurde.
In oar wichtich betingst foar de ynpasberheid fan ekwivalinten is dat se likernôch
deselde gefoelswearde hawwe as it lemma dêr't it om giet. De leksikograaf dy't it
Fryske lemma knettergek beskriuwt, dat lit ús sizze 'ynformeel' is, sil de Fryske
brûker in ekwivalint yn it Ingelsk oanbiede moatte mei deselde wearde en faaks
útkomme op it Ingelske crackers. De Ingelsktalige brûker mei fan ferwachte wurde
dat er oan crackers likernôch de wearde 'ynformeel' jout, sadat er fia it wurd yn syn
eigen taal min ofte mear de wearde fan it wurd yn 'e boarnetaal bepale kin.
De útgongspunten foar it F/I wurdboek sille, wat de ekwivalinten oanbelanget,
deselde wêze as dy fan it N/F wurdboek. Yn it foaropwurd fan N/F binne se sa
formulearre: 'Yn dit nije (wurdboek is) besocht om ien of in pear Fryske oersettingen te jaan, dy't safolle mooglik semantysk èn syntaktysk ynsetber en ekwivalint binne. Dit wurdboek is dan ek bedoeld as oersetwurdboek; der is nei stribbe
om oersettingen te jaan, dy't safolle mooglik deselde gefoelswearde, fierhinne
deselde frekwinsje en leafst deselde syntaktyske falinsje hawwe'.
3.7 Syntaktyske ynformaasje
It ferlet fan syntaktyske ynformaasje is net foar beide doelgroepen like grut. De
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Ingelsen brûke F/I as passyf wurdboek, se hoege dus gjin Fryske teksten te
produsearjen. It hat dêrom net folie doel om wiidweidige syntaktyske ynformaasje
oangeande it Frysk yn F/I te jaan. Yn 'e praktyk sil dy ynformaasje likernôch
beheind bliuwe ta it oanjaan fan 'e syntaktyske kategoryen fan de grûnwurden yn
'e kop fan de wurdboekartikels.
Fryskpraters brûke F/I as helpmiddel by it produsearjen fan Ingelske teksten.
Dat hâldt yn dat de Fryske doelgroep al ferlet hat fan syntaktyske ynformaasje
oangeande it Ingelsk. Dy sil yn F/I ek jûn wurde, al moatte wy ús, fanwegen de
omstannichheden spitigernôch al beheine ta moai koarte opmerkings of oanwizings (sj. taheakke s.v. earbiedweardich). It oanjaan fan wiidweidige syntaktyske patroanen, al as net yn kodearre of ferkoarte foarm, hawwe wy de mooglikheden net foar. Yn in (kontrastyf) grammatikaal kompendium sil wat rommer
omtinken oan 'e syntaksis jûn wurde.
3.8 Foarbylden
Doeltaalpraters dy't út in twatalich wurdboek de betsjutting fan in wurd of in
begryp út in yn de boarnetaal opstelde tekst gewaarwurde wolle, soene neffens
guon sûnder foarbylden kinne. De redenaasje is dat de tekst dêr't it ûnbekende
wurd yn stiet wol safolle oanwizingen jout dat de brûker sûnder al te folie muoite
de goede betsjutting út it wurdboek helje kin. Yn syn algemienens sil dat miskien
opgean, mar as it foar in Ingelsktalige brûker fan in F/I wurdboek altyd wol sa wêze
sil, betwivelje ik. It Frysk is as taal sa ûnbekend dat de oarstalige brûker op alle
mooglike manieren holpen wurde moat. Hjirboppe is al te praat kaam dat in goede
oersetting tige kontekstgefoelich is, dat de boarnetaalprater dy't in twatalich
wurdboek brûkt om teksten yn de doeltaal te produsearjen hat yn alle gefallen wol
ferlet fan mei soarch útsochte foarbylden. Fia de foarbylden kin de boarnetaalprater in soad gewaar wurde oer grammatikale en stilistyske skaaimerken fan in
wurd yn 'e frjemde taal, boppedat jouwe dy him mear wissichheid oangeande de
kar fan it goede frjemdtalige ekwivalint. Op sa'n wize kinne de foarbylden beskôge
wurde as útwreidingen fan wat ik mar de 'betsjuttingsomskriuwingen' neame sil (as
it goed is, giet it yn it gefal fan in twatalich wurdboek om ekwivalinten fansels).
Sûnder erch wurdt de doeltaalprater ek hiel wat gewaar oer de boarnetaal. It liket
fanselssprekkend dat alle boarnetaalfoarbylden oerset wurde yn 'e doeltaal, it
komt lykwols wol gauris foar dat dat net bart, sj. byg. it F/N wurdboek ûnder
ynsjitte en ride.
Foarbyldsinnen binne by útstek gaadlik om kollokaasjes oan te jaan. By kollokaasjes wurdt benammen omtinken jûn oan ferbiningen mei preposysjes, mei't dy
foar de learder fan it Ingelsk tige ûntrochsichtich binne en fangefolgen by it
oersetten nochal wat swierrichheden opsmite. As yllustraasje neam ik it Fryske nei
yn: de doar nei (to) de garaazje, de trein nei (for) Ljouwert, nei (frorri) de natoer
tekene, smeitsje nei (of), hy kaam nei (up to) har ta, nei (fori after) immen freegje,
harkje nei (to) immen, sjen nei (at) immen.
4. Ta beslút
Yn dit opstel haw ik it hân oer in nij leksikografysk ûndernimmen fan de FA,
nammentlik in F/I wurdboekprojekt, dat op dit stuit yn 'e tariedende faze sit. It seit
himsels dat jo, ear't jo úteinsette mei in nij wurdboekprojekt, goed foar eagen
hawwe moat foar wa't it wurdboek ornearre is en hoe't it der útsjen moat. Troch in
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yndieling fan twatalige wurdboeken yn aktive (oerset- of produksje-) wurdboeken
en passive (begryp- of resepsje-) wurdboeken, haw ik besocht wat mear sieht te
krijen op 'e doelgroepen fan in F/I wurdboek en har spesifyk ferlet. It die bliken
dat de Ingelske brûker fan F/I ferlet hat fan in wiidweidige makrostruktuer, wylst
foar de Fryske brûker de klam mear op 'e mikrostruktuer, en dan benammen op it
Ingelske part dêrfan, lizze moat. Tiid, jüd en de posysje fan it Frysk keare it dat de
FA èn in aktyf èn in passyf F/I wurdboek meitsje kin. De FA kiest dêrom foar in
tuskenwei. It F/I wurdboek dat de FA fan doel is te meitsjen sil passyf wêze yn dy
sin dat it in moai wiidweidige makrostruktuer en in frij beheinde mikrostruktuer
hawwe sil. It aktive elemint sil werom te finen wêze yn 'e mikrostruktuer, dêr't de
klam op it Ingelske part lizze sil. Yn 'e twadde helte fan dit artikel haw ik besocht
om oan te j aan hoe't de kar fan 'e FA fan ynfloed is op it tiidrek dat it F/I wurdboek
beslacht, op de grutte fan 'e makrostruktuer en op 'e seleksje fan lemmata. Dêrnei
bin ik koart yngongen op ûnderskate punten fan 'e mikrostruktuer yn relaasje ta de
doelgroepen.
It is fansels yn it koarte bestek fan dit artikel net mooglik om alles dat mei in F/I
wurdboek anneks is wiidweidich te beljochtsjen. De lezer sil dêrom grif mei guon
fragen sitten bliuwe, of faaks kommentaar of oanfollings hawwe. Ik noegje dêrom
elkenien dy't op dit artikel reagearje wol út om dat te dwaan. Skriftlike reaksjes
graach binnen trije moanne nei it ferskinen fan dit artikel stjoere oan Jogchum
Reitsma, skriuwer fan 'e KOmmisje NIje LEksikografyske Projekten (KONILEP)
fan de Fryske Akademy.
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Dit artikel is ûntstien út it rapport Oanset ta in Frysk/Ingelsk wurdboek, dat ik skreaun haw foar de
Kommmisje Nije Leksikografyske Projekten (KONILEP) fan de FA. De kommisje hâldt him
dwaande mei it tarieden en yn gong setten fan nije wurdboekprojekten, dêrûnder it F/I wurdboek.
Yn 'e kommisje sitte Piter Boersma, Jogchum Reitsma, Klaas van der Veen en ûnderskreaune. Ik
bin myn mei-kommisjeleden erkentlik foar it weardefolle kommentaar dat se jûn hawwe op in
konsept-ferzje fan dit stik. De wurdboektekst is besjoen troch Jelle Krol en Geart van der Meer.
Sitaat oernaam út Al Kasimi 1977.
Foar in histoarysk oersjoch fan de leksikografy by de Fryske Akademy sjoch Van der Veen 1988.
Ut in ûndersyk nei de opset en it ferlet fan in Fryske taaidatabank docht bliken dat ek binnen de
universitêre frisistyk in Frysk/Ingelsk wurdboek fan belang achte wurdt. (Dykstra 1984.)
De oertsjûging fan de FA dat ynternasjonale ûntsluting fan it Frysk fan belang is, wurdt stipe troch
in moai grut tal brieven dy't by de FA ynkaam binne fan minsken mei in taalkundige belangstelling
út it bûtenlân wei dêr't (ymplisyt) yn frege wurdt om in F/I wurdboek.
Ek út 'e hoeke fan 'e lânferhuzers wei komme fersiken om in F/I wurdboek, meast fia relaasjes yn
Nederlân. Foar de emigrantesoan Raymond Fisher hat it tagonklik meitsjen fan it Frysk foar
Noard-Amerikanen fan Frysk komôf sels mei in reden west om in tige ienfâldich F/I wurdboekje
gear te stallen.
Fisher 1986 rekkenje ik hjir net, mei't it tige beheind is en derby dúdlik it produkt fan in likebroer.
(Sjoch Dykstra 1987.)
It Scerba-konsept is beskreaun yn Kromann et al 1984a:207-215.
Skema neffens Wiegand 1984:IX.
Oernaam út Van Sterkenburg 1984:148.
Sjoch ek: Al Kasimi 1977:22: 'Very few dictionaries of limited lexical coverage attempt to serve
speakers of both languages with some success', en Kroman et al 1984a:208, dy't Harrell 1967
oanhelje: 'It is clearly impossible to pay equal attention to both X-speakers and Y-speakers in one
and the same work'. Landau 1984:8 seit: 'Many bilingual lexicographers have observed that it is
impossible to construct a unidirectional dictionary for speakers of both languages. The compiler
has, or ought to have, one group in mind, eise the dictionary is likely to be satisfactory for neither'.
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11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Takomstige skriuwers fan twatalige wurdboeken mei it Frysk as boametaal sille it wat dat léste
punt oanbelanget makliker hawwe, mei't de KONILEP njonken in F/I wurdboek ekin Frysk/Frysk
ferklearjend wurdboek tariedt.
Type-token: In token is elk wurd dat yn in tekst foarkomt. In token kin ien kear yn in tekst stean,
mar ek wol faker. Elke groep fan gelikense tokens wurdt ien úthelle dy't de hiele groep fertsjintwurdiget. Dy fertsjintwurdiger wurdt type neamd. Fan alle kearen dat itselde token yn in tekst
foarkomt, jildt it mar ien kear as type. Yn de sin De lytse man hat in grutte hûn en de grutte man hat
in lyts hûntsje steane dus 15 tokens en 10 types.
Hjir betsjut dat Grote Van Dale.
Op dit stuit hawwe wy by de FA in kompjûter-lêsber korpus fan sa'n 4 miljoen tokens, dat
nammers noch hieltyd útwreide wurdt. Yn in letter artikel hoopje ik neier yn te gean op 'e
swierrichheden dy't mei it oanlizzen fan in represintatyf korpus anneks binne. Ik hoopje dan ek de
earste, foarriedige, statistyske gegevens bekend te meitsjen, en oan te jaan hoe't it korpus fan
belang wêze kin foar in wurdboekskriuwer.
Brown Corpus stiet foar Corpus of Present Day Edited American English, de gegevens komme út
Landau 1984:280.
Van den Broecke 1987:251-256.
De Ingelske ekwivalinten komme út Van Dale Nederlands-Engels.
Sjoch foar in wiidweidige skôging oer affiksen yn twatalige wurdboeken, en benammen yn it F/N
en it N/F wurdboek Visser 1987:89 103.
Sjoch Booij et al 1980:182-183.
Bygelyks Van der Goot/De Walle 1985:19.
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Taheakke. In stikmannich proefsiden út it Frysk/Ingelsk wurdboek fan de Fryske
Akademy
eangje, v. [I.a"nja] fear, dread, be afraid.
eangst(me), de [La-p st(ma)] fear, dread.
eangstkompleks, anxiety complex/syndrome.
ear, it [I-ar] ear; <fan tas/kopke> handle; [swurd
fan in skip] lee board # Mei reade earen sitte, be
embarrassedlashamed. Mei sânpear earen harkje,
be all ears. It iene ear yn en it oare wer útgean, go
in one ear and out the other. De earen earne nei
hingje litte, like the idea ofsth.. Gjin earen hawwe
nei, turn a deaf ear to. Noch net droech efter de
earen, still wet behind the ears. Jin gjin earen oan
'e kop naaie litte, be nobody's fooi. Oan 'e earen
ta/op kop en earen, 1) (be) head over heels (in
love) 2) (be) up to one's earslneck (in work). Immen de earen fan 'e holle ite, eats.o. out of house
and home. Op ien ear lizze, be in dreamland.
Immen de earen waskje/wriuwe, gives.o. apiece
of one's mind. In sneed(sje) yn 't ear hawwe, be
well oiledlfuddled. Op in ear nei fild wêze, be on
the home stretch'almost)ïnished.
earbel, earring.
earber, honourable, <kein ek: > virtuous.
earberjens, -heid. virtue, chastity.
ear|betoan, (mark of) honour; -bewiis, (mark of)
honour; -bied, respect; -biedich. respectful; -biedigje, respect; -biedweardich, respectable; <allinne pred.> commanding/worthy of respect.
eardat, conj. [jedot] before, <mei negaasje yn 'e
haadsin> until, tili # Eardat ik dyn brief krige,
wist ik der neat fan, / knew nothing about it until/
tili I got your letter.
earder, I adv. [jedar] before (now), sooner, earlier; [wierskynliker; leaver] rather. II adj. former
# Wat earder, wat better, the sooner, the better.
Hy wurdt earder minder as better, he is getting
worse rather than better. Earder soe er stjerre as
tajaan, he'd rather die than give in. Syn eardere
freonen, his former friends.
earjdokter, otologist; -drippen, eardrops.
eare', de [Lara] honour # Eare behelje mei eat,
gain honour/credit by sth.. Dat komt har eare tenei, she has her pride. It komt syn eare tenei dat
. . ., it piques his pride that . . . Se hat har eare
ferlern, she lost her honourlvirtue. Immen de léste
eare bewize, pay s.o. the last honours.
eare2, —* earje.
eareibaantsje, honorary job; -böge, triumphal
arch; -bondel, festschrift; -divyzje, <BI>first division, division one; -doktor, honorary doctor;
-gast, guest of honour; -koade, code of honour;
-lid, honorary member.
earen1, adj. [I.aran] brass; earen2, adv. formerly.

eare plak. place of honour; -poadium, rostrum;
-rúntsje, lap of honour; -skuld, debt of honour;
-titel, honorary title; -tribune, seats of honour;
-tsjinst, worship; -wacht, guard of honour; -wurd,
word of honour.
ear|fet, ear wax; -fol, honourable; -gefoel, (sense
of) honour; -izer, head/cap brooch.
earje, v. [I.arja] honour # God earje, givepraise
to God.
earjuster, adv. [je(r)]- the day before yesterday.
earjknop(ke), ear stud; -krûper, earwig; -leltsje,
earlobe.
earlik, I adj. honest (man); [billik] fair (treatment) # Sa earlik as goud, (as) straight as a die.
Earlik is earlik, fair 's fair. II adv. honestly, fairly
# Earlik wier, honestly. Net earlik (in pûn), close
on (a pound).
earlikens, honesty, fairness.
earm1, de [La rm] arm <ekfoarmouwe>; <fan in
wetter> branch # Earm(ke) yn earm(ke), arm in
arm. Immen yn 'e earm nimme, call in (thepolice);
consult (a lawyer). De earmen hingje litte, let
one's Shoulders droop. De earmen fan in kroade,
krús, the arms of a barrow, cross, earm2, adj. poor
# Sa earm as Job (in lús), as poor as Job (a
churchmouse). Earme frou,poorlmiserable woman. Earm lân, barren soil. De earmen, the poor.
earmjbân, [jermj- bracelet; -brea, wood rush.
earme lijen. misery, trouble; -lytse: Ynearmelytse
wêze, be in trouble/in need of help; -lju, poor
people, the poor.
earmeljusbern, poor man's child(ren).
earme|rude, Scabies, <fan bisten meast:> mange;
-soarch, poor relief.
earm|fâd, [jerm]- relieving officer, <hist.> overseer of the poor; -fâdij, public assistance committee; -fol, armful (of hay); -hûs, workhouse, poor
house.
earmlêstich, poverty stricken.
earmoed, de [jermu.at] poverty; [lést, tijen] trouble, misery # Earmoed jaan, give/cause trouble.
Earmoed hawwe, have a quarrel (over sth.).
earmœdegrins, poverty line.
earmoederij, lamentation; [geploeter] drudgery.
earmoedich, poor, <fan grûn> barren; ]lijerich,
tsjirmerich] languishing, drooping; [kleierich, begrutsjen oproppend] plaintive, doleful.
earmoedlijer, down and out(er).
earmoedzje, suffer poverty; <fan planten> languish, droop; [ploeterje] drudge, toil; [kleie, seure]
lament.
earmslach, elbow room # Te min earmslach haw-
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we, be short ofmoney.
earmsjlangte, -lingte, arm's length.
earmtakke, elbow <ek fan buis, piip> # Hy hie
de earmtakken troch de mouwen, he was out at
elbows. In slach om 'e earmtakke hâlde, not commit o.s.. Se efter de earmtakken hawwe, be a sly
one.
earmtlik, adj. & adv. [jermtbk] poor, shabby.
eam, de [l.an] eagle.
eamamer, [jen]- brass (milking) pail.
earne, adv. [I.ana] somewhere; <wêr dan ek>
anywhere.
earnst, de [je:"st] earnest(ness), seriousness #
Fan gekheid komt wolris earnst, jest may lead to a
quarrel.
earnstich, serious.
earpel, —»ierappel.
earrebarre, de [jerabara] stork.
earrebarre]blom, yellow iris; -brea, sweet flag/
sedge; -snyl, yellow iris.
earren,—>earen'.
ears, de [I.as] arse <ek efterwurk>, anus # Neaken earske, snowdrop. Prov.: 59.
earskyl, earlobe of a chicken.
earsling(s), adj. & adv. [je sllï](s)] back to front;
[binnenstebûten] inside out; [oars as f erwachtet
hope] the other way round, (all) wrong. # In
earsling keal, a calf that was bom the wrong way
about.
earst1, num., adj. &adv. [Last] first;prime (minister) # De earste de beste, thefirst man (you meetl
that comes along), any man, anyone. Syn earste
wie . . . . the first thing he saidldid was . . . In
earste(n) dogeneat, an arrant knave, . . . huchelder,anarchhypocrite,. . . liger, an inveterateHar.
Foar it earst, for the first time. Yn 't earst, at first,
at the beginning. No earst, only now. Prov.: 34.
earst2, it unit of eight points. —> keatse.
earstiberne, first born; -berterjocht, (right of) primogeniture; -deis, one of these days, soon.
earsteIgraads, <oangeande ûnderwiisfoech> fully
qualified, <fan ferbrânen> first degree # Earstegraadsfoech, Postgraduale teaching diploma. Earstegraads ferbaarning, first degree burns; -jiers, de
first-year (student), adj. first-year; -kealsko, cow
that has calved for the first time; -klas, first class,
<treflik> first-rate; -klasser,
first-former,
Am.: first-grader.
earsteling, first-born.
earsterangs, first-rate.
earsterm, rectum.
earstlfolgjend, next # De earstfolgjende dagen,
the next few days; -kommend, next; -neamd, <út
mear as twa> named/mentioned first; <út twa>
former; -oan: Yn it earstoan, at first, initially.

ear sucht, ambition; -suchtich, ambitious.
earsum, respectable; -ens, respectability.
earswjirm, seat worm.
eart1, de [jet] pea, <as iten: plur.> peas # Grauwe earte, marrowfat. Griene earte, green/garden
peas. Reade eart, lentil; eart2, it [ôffal] waste;
[útfaachsel] scum; eart3, it [nijgers] aftcr grass,
aftermath.
ear't, conj. [jet] before; —» eardat.
earteteller, hairsplitter.
ear tiids. [jeti:ts] formerly; -tyk, earwig.
eart|jeie, thresh peas (with horses); -léze, piek out
inferior peas; -riis, pea sticks; -silje, sieve peas;
-skifte, piek out inferior peas; -sou, pea sieve.
earjûntstekking, inflammation of the ear; -waarmer, earmuff.
ear|wearde, -wurde, Reverend; -weardich, venerable; -weardigens, vcnerableness.
easjdobbe, sink, well; -fet, ba(i)ler; -gat, sink,
well.
eask. de [I.ask] demand, claim (for damages) #
Easken stelle oan, make demands on. <jur.> De
eask wie in wike, the sentence demanded was a
week. Oan 'e easken foldwaan, meet the requirements.
easkje, {foarderje, ferlangje] demand (of, from):
[<jur. > foarroppe] summon(s) # In goede behanneling easkje, demand proper treatment. De
ofsier easke twa jier, the Prosecution demanded
two years. Foar it rjocht easke wurde, be summon(s)ed to appear in court.
east1, it [Last] east # De sinne komt yn it east op,
the sun rises in the east. It east fan 'e stêd, the
eastern part of the city.
east2, de: De East, the East. [<hist.> Eastindiê]
Netherlands/Dutch East Indies.
east3, adj. & adv. east; <fan de wyn> casterly #
East farre, sail (to the) east. East fan 'e stêd, (to
the) east of the city. Prov.: 56.
eastblok, Eastern bloc; -lân, Warsaw Pact country.
eastein, gadwall.
easten, it east # It Fiere Easten, the Far East. It
Heine Easten, the Near East.
easterkym, eastern horizon; -ling, Oriental; -lingte, eastern longitude.
eastersk, adj. [I.astars(k)] Eastern; [Aziatysk]
Oriental; [út it Eastseegebiet] Baltic.
eastewyn, east wind.
Eastjfries, East Frisian, inhabitant of East Friesland (West Germany); -frysk, East Frisian.
east|front, east(ern) front; -grins, eastern border.
eastlik, eastern; [rjochte nei it easten] easterly;
<fan de wyn> easterly.
eastoan, eastward; <skip> eastabout.
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eat', pron. [I.^t] something # Better eat as neat,
something is better than nothing.
eat2, adv. at all # As it eat kin. dan kom ik, ifatall
possible, I will come.
eaze, eaz(g)je. v. [I.aza], [I.az(g)p] bail/hale (out);
[stjalpich reine] pour down # It reint dat it east, it's
pouring.
eb, de [ep] ebb # By eb, at low tide.
ebbenhout(en). ebony.
ebdoar, tailgate.
êbje, v. [e:bja] ebb.
ebo nvt, ebonite; -niten. ebonite.
echo, de [exo.] echo.
echo peiling, echo sounding; -put, echoing well;
-skopy, ultra sound scan.
echt, adj. & adv. [ext] [wettich] legitimate; [suver,
by útstek] real, genuine # In echt bern, a legitimate
child. In echte hantekening, an authentic signature. In echte jonge, a real boy. In echte seur. a
real/regular bore. Echt (wier), honestly. Echt gemien, really mean. Dat is echt wat foar him, that's
him all over.
echtskieding, divorce.
Edammer, de [edamar] [tsiis] Edam (cheese).
edel(-).->ea/(-j.
edelmoedich, adj. & adv. noble, generous.
edelmoedigens, generosity.
edysje, [edisja] edition.
edukaasje, [edüka:sja] education.
edukatyf, [edükatif] educational.
eed, [e:t] oath # In eed swarre/ôflizze, swearltake
an oath. Under eed/ede stean, be under oath. Der
in eed foar/op dwaan, swear to it. In falske eed, a
per jury.
eed|brekker, perjurer; -brek, perjury.
eefkes. —» efkes.
eek, —» Uk.
effekt, it [efekt] effect; <sport> spin: <handel>
stock # Syn effekten sakje, his stock is falling.
effektelbeurs, stock exchange; -handel, <it handeljen> stockbroking, <de handel> stock market; -koers, price of stocks.
effektyf, adj. & adv. [efektif] effective (measures); [wurklik] real (value).
effen, adj. & adv. [efan] \flak] smooth, flat, even,
<fan kleur> solid, uniform; [evenredich] even

tempered, <fan antlit> impassive; [kyt] settled #
It is my om it effen, it is all the same to me. Om it
effen net, not on your life.
effenens, smoothness, evenness.
efflsjint, adj. & adv. [efisjlnt] efficiënt.
efkes, adv. [efkas] [in koarte tiid] (for) (just) a
moment; [mei in bytsje tiidiwurk] just # Lit my dat
mar efkes dwaan, just let me do that. Dat hat mar
efkes f. 1000,= koste, it cost no less than 1000
guilders. As it efkes koe, if (it is) at all possible.
efter, adv. & prep. [eftar] [ƒ'an plak] behind; ]fan
tiid] after # Efter in spiker heakje. catch on a nail.
Efter yn it lân, at the far end of the land. Yn/by it
efter wêze/reitsje, beiget behind. <sport> Efter
stean, be behind!trading. Fjouwer punten efter
stean, be fourpoints down. Efter syn kompjûter,
at his computer. De klok rint in oere efter. the
clock is an hour slow. Efter de moade, behind
the/out offashion.
efter|baks, adv. sneakily; adj. underhand, sneaky;
-bân, back tyre (Am.: tire); -bernsbern, great
grandchild; -bliuwe, stay behind; <by dea> be
left (behind); <sport> fall behind; <neffens oaren> lag behind; -bliuwer. [dy't bliuwt] stay behind; [efteroankommer] straggler: [bern dat efterbliuwt] slow developer; -boardswyn. tail wind;
-bout. hindquarter; -buert, backstreet, slum.
-en'. Suffix added to nouns in order to form plurals. Nouns may undergo breaking or shortening
in the plural, in either case the single final consonant is doubled: beam-beammen; bân-bannen.
Single final voiceless fricatives are voiced in the
plural: dief-dieven; rêch-rêgen; hûs-hûzen/huzen.
In open syllables y changes into i: dyk-diken.
en2, Suffix added to material nouns in order to
form adjectives: goud-gouden; izer-izeren.
ens. Suffix added to adjectives or adverbs in order
to form abstract nouns: it may often be replaccd
by -heid. The suffix -ens is more or less equivalent
to English -ness: Einleazens, einleashcid, endlessness. Eigenwizens, eigenwijsheid, conceitedness.
er, <enclitic> he.
-er, Suffix added to a verb stem in order to form a
noun which refers to a (male) person, animal or
thing that does the action described by the verb.
Bakker, baker. Ferver. painter. Fytser, cyclist.
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