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Summary
A comprehensive dictionary of Old Frisian is one of the long-standing wishes of
jrisistics. One of the reasons for the delay in compiling such a dictionary is that a
number of Old Frisian legal manuscripts have not yet been properly edited. The
situation with regard to editing the Old Frisian charters is much better. This is one
of the reasons why Vries (1990) launched a plan to compile a comprehensive
dictionary of tJ;t,e language of the Old Frisian charters only, which would result in a
splitting up of the Old Frisian dictionary. In this article I argue that there is little to
be said for such a move. On the other hand, there are many arguments, both
fundamental and practical, in favour of a comprehensiye dictionary that covers all
014 Frisian texts.

Ien fan 'e bydragen yn 'e bondelAspects of Old Frisian Philology (Bremmer, Van
der Meer & Vries, Utjs., 1990) dy't it meast myn omtinken lutsen, wie dy fan 'e
lestneamde besoarger s~ls. Gebele Vries Mldt deryn in pleit foar it bewurkjen fan
in wurdboek op 'e Aldfryske oarkonden. Ik bin net botte oeral fan dat plan, en
ien fan 'e kearen dat ik der mei de auteur oer op 'e tekst wie, trune er my oan
om myn beswieren yn rut tydskrift op papier te setten. Ik wol dat by dizzen graach
dwaan, benammen ek omdat it fraachteken yn syn titel Zu einem W6rterbuch der
altjriesischen Urkundensprache? oanjout dat foar Vries sels de diskusje ek noch net
sletten is. Hoe't de uteinlike utkomst fan dy diskusje ek weze sil, ik hoopje yn alle
gefallen dat mei dit stikje guon problemen fan 'e leksikografy fan it Aldfrysk wat
skerper formulearre binne, en dat it in Iytse bydrage wezekin ta de tarieding fan
in wittenskiplik wurdboek fan it Aldfrysk. Want it stiet fansels allang buten kiif,
dat it Aldfrysk in wiidweidiger en bettere leksikografyske beskriuwing fertsjinnet
as dat it oant no ta krigen hat (sjoch Arhammar 1990 foar in oersjoch).
Vries is oars net de earste dy't der oer tinkt om it wittenskiplike wurdboek fan
it Aldfrysk op te dielen. Sj6lin (1972/1973) hat in tweintich jier Iyn deroer ek a1
ris in proefballol)tsje oplitten. Mar sa konkreet as Vries syn utstel hawwe de

Foar it kritysk trochH~zen fan in eardere ferzje fan dit artikel tankje ik Anne Dykstra en Willem
Visser. Myn spesjale tank giet ut nei Oebele Vries; sunder dy syn oantrun wie dit stik net
skreaun wurden.
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ideeen yn dy rjochting noch net west. Vries syn artikel bestiet ut fiif parten. Yn
'e foarste paragraaf komme de foars en tsjins fan in apart oarkondewurdboek op
it aljemint. Dernei komt oan 'e oarder, hokker teksten oft foar sa'n wurdboek yn
'e beneaming komme, hoefier oft it projekt hlnne is, en hoe't de artikels opboud
wurde kinne. Yn paragraaf fiif wurdt by eintsjebeslut in priuwke jun yn 'e foarm
fan it ~rtikel biliva, nijfrysk bliuwe. Yn dit stik wol ik benammen yngean tsjin
paragraaf ien. Myn konkluzje sil w6ze, dat in apart wurdboek op 'e Aldfryske
oarkonden op dit stuit net de pree hawwe moat. Krekt oarsom, ik gean yn dit stik
yn 'e pleit faar in wittenskipllk wurdboek der't - yn oansluting by eardere plannen
- it hiele Aldfrysk yn behannele wurdt.
Ger dy plannen haw ik oars gjin dudlike iepenbiere dokumintaasje fine kind.
Vries skriuwt ek fan: I'Bereits 1948 wurde am Friesischen Institut der Universitat
Groningen damit begonnen l die bis dahin edierten altfriesischep. Urkunden zu
verzetteln. Man verfolgte damit offenbar den Zweck, dieses Materialletztlich in
einem neuenWorterbuch des gesamten Altfriesischen zu verarbeitenll (s. 483;
kursivearring fan my). Immen as Buma Ilket ek ien wurdboek foar it hie!e
Aldfrysk op it each hiin te hawwen. Yn syn Slzitwurd by it fIlologekongres fan 1975
seit er alteast (Buma 1977, 134): "Hwat binne dan de winsken faar us tael fan'e
aldste tiden of oan aant sa likernoch 1550 ta? Alderearst in great Aldfrysk
Wurdboek, dat de hiele nou bikende wurdfoarrie festleit en alle eardere utjeften
oerstallich makket. Der wurdt al in fearnsieu lang oan arbeide. Prof. Brouwer is
yn 1952 mei dat wurdboekilndernimmen ut ein set, yn 1956 krige ik dat op 'e
noed en as ik takomme jier as heecWearaer 6fgean, sit myn opfolger mei dat wurk
fuortfarre en der de taslach oan dwaen moatte. Slachte op slachte bout op sa'n
wize oan in monumintael standertwurk, der't de neiteam ienris by de studzje fan
it Aldfrysk it greatste profyt fan hawwe sil".
Ut Viies syn artikel binne fjouwer arguminten te heljen dy't sprekke foar in apart
wurdboek op 'e Aldfryske oarkonden. It earste is, dat deoarkonden, yn tsjin~
stelling ta oare Aldfryske sjenres, oant no ta leksikografysk hie! min of eins
hielendal net tagonklik binne. By de· oarkandeutjeften ilntbrekt in glossatium of
index verborum, en yn 'e Aldfryske (hiln)wurdboeken dy't aant no ta ferskyJid
binne, binne de 'oii.rkonden tige oan 'e krapperein kaam, en dan faak ek noch
basearre op net botte betroubere utjeften. Vries stelt oard mei rj6cht, dat de
oarkonden no allegearre wol betr6uber utjfrn binne, yn tsjinstelling ta de rjochtslianskrlften; guon derfan wachtsje noch op in moderne edysje. Mei in wu"rdboek
op 'e oarkonden soe derom al fuortendallks be@n wurde kinne. Treds wiist Vries
op 'e sitewaasje yn it Dutske taalgebiet, der't foar it Middelheechdutsk op 't
heden oan in apart wurdboek op 'e oarkonden yn dy taal wurke wurdt, it
Worterbuch der mitteihochdeutschen Urkundensprache. Foar it fjirde en grif
wichtichste argumint slut Vries oan by Sjblin (1972/1973). Dy leit der nochal de
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klam Op dat wat oer it generaal ilnder "Aldfrysk" ferstien wurdt, yn werklikheid
in samling tige heterogeen taalmateriaal is. Derbinnen foarmje de oarkonden
krekt in frij homogeen gehiel: se hawwe frijwat in eigen terminology, en boppedat
stamme se op trije nei allegearre ut Westerlauwersk Fryslan.
Ik wol no earst Vries syn arguminten byHins. De iitkomst derfan is, dat men
op syn geunstichst sizze kin dat der op it meitsjen fan in wurdboek op 'e oarkonden net safolle tsjin is. Mar Vries makket tinkt my te min dlidlik werom oft
sa'n wurdboek, en dus de opspjalting fan it Aldfrysk wurdboek oer tekstsjenres,
needsaaklik is. Dernei hoopje ik sjen te litten dat de leksikografyske behanneling
fan it Aldfrysk yn ien grut wurdboek wittenskiplik en praktysk krekt wo! grutte
foardielen hat.
Dat de oarkonden oant no ta oan 'e krapperein kaam binne, hat Vries gelyk
oan. Mar it is fansels net sa, dat se yn in nij op te setten algemien Aldfrysk
wurdboek ek wer op 'en nij oerslein wurde moatte soene. Wat Vries hjir nei
foaren bringt, hat dan ek allinne mar in grun fan jildichheid at jo der fan Ut
geane, dat in apart oarkondewurdboek earder Idear is. No hinget dat mar krekt
Of fan" hoefblle jild en mankre£t oft der ynset wurde kin, mar even oannimmende
dat dy foar beide opsjes gelyk binne, dan noch is it foardiel fan in apart
oarkondeprojekt relatyf: jo soene yndied earder in wurdboek op 'e oarkonden
hawwe, mar jo bliuwe oan 'e oare kant foar de oare tekstsoarten langer yn 'e
hjoeddeiske, ek lang net ideale sitewaasje fan in sterk feraldere wurdboek (Van
Richthofen) en beheinde hanwurdboeken stykjen.
Vries syn twadde argumint is, dat jo mei in apart wurdboek op 'e oarkonden
fuortendaliks begjinne '):dnne, om't de boarnen binne allegearre al kreas utjun.
Hoewol grif net ilnwier, liket my dy feitlike tastan net te pleitsjen foar de
leksikografyske bewurking fan dy goed utjilne boamen, mar krekt foar it sa gau
mooglik goed utjaan fan ek dy oare boarnen. Betroubere tekstutjeften hawwe
tinkt my in hegere prioriteit as in goede beskriuwing fan 'e wurdskat, omdat net
allinne leksikografyske mar ek allegearre oare undersyksmeden derfan ofhinklik
binne. Wat dat oanbelanget hat de oprop fan Brouwer (1940, 85), "J ow us
teksten", noch altiten syn jildichheid.1 Sa min leit it lan der oars no ek wer net
hinne, want der is fansels op dit stuit folle mear al as net utjun. Mar it soe in
goed ding weze at efter de utjefte fan Codex Roorda, Codex Unia en Aide Druk
gong set wurde soe.
Oft Vries syn ferwizing nei it wurdboek op ~e Middelheechdutske oarkonden
troch him ek sjoen wurdt as in argumint foar in apart Aldfrysk oarkondewurd
boek, wurdt ut syn bydrage net alhiel dudlik. De suggestje liket te wezen, dat eat
oannimliker is at in oar wat soartgelikens by de ein hat. No is soks yn absolute
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sin fanselsgjin goede redenaasje. De ferwizing nei it Middelheechdutske oarkondewurdboek soe op 'en, geunstichsten in beskate plausibelens ha kinne at de
omstannichheden goed ferlykber we-ze soene. En dat is tinkt my net it gefal. Fan
it hiele Middelheechdutsk besteane ommers al twa wiidweidige wurdboeken,2 dat
it oarkondewurdboek dere kin beskoge wurde as eat der op ta. 3 Dy 16kse sitewaasje sitte wy mei it Aldfrysk net yn. At jo jo wier spege1je wolle soene oan it
Middelheechdutsk, dan soe der dus krekt earst in wittenskiplik wurdboek foar it
hiele Aldfrysk komme moatte.
No soe utholden wurde kinne dat dy sitewaasje foar it Middelheechdutsk
dochs minder florissant is, en dus tichter by dy fan it Aldfrysk stiet, as dat op it
earste each liket. Ommers, dy 19de~ieuske wurdboeken wurde algemien as
feraldere beskoge, en foUe omtinken foar de oarkondetaal hawwe se net. Yndied
bestiet der finder de Iju dy't har mei it Middelheechdutsk dwaande hiilde grutte
untefredenens oer de wurdboekfoarsjenning; hast eltse bydrage yn 'e sammelbondel fan Bachofer tsjuget derfan. Mar opfallend derby is, dat dy ilntefreden lUden
it heil net sykje yn wurdboeken oer materiaal dat yn 'e 19de ieu oan 'e krapperein
kaam is, mar krekt allegearre ta wolle op in hielendal nij te skriuwen algemien
wittenskiplik wurdboek fan it Middelheechdutsk. Sels Schulze, in foaroanirou fan
it Worterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache, giet yn har bydrage yn 'e
pleit foar sa'n wurdboek (Schnlze 1988, 15).
Dat Middelheechdutske oarkondewurdboek foarsjocht oars ek noch mar foar
in part yn in ferlet, om1t it-de oarkonden fan nei 1300 sjitte lit. De reden derfoar
is in ienfaldige: de oarkonden fan foar dat jier binne yn it Corpus der altdeutschen
Originalurktmden bis zuhtlahr 1300 kreas utjun en kinne sa de basis foarmje foar
in wurdboek (SchulzeI988). Mytinkt dat idealiter alle boarnen foar in wurdboek
bro.kt wuide moattesoene. Foar it MiddelheechdMsk smyt dat grif grutte
problemen op, mar tro'ch it grutte oanpart goede utjeften entroch in lytsere
omfang fan it korpus lizze deT foar it Aldfrysk, sa't wy sjoen hawwe, wol goede
kansen.

w
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Neffens opjefte fan Kiihn& Piischel (1990) binne dat itMittelhochdeutsches W8rterbuch fan G.F.
Benecke, W. Muller en F. Zarncke (Leipzig 1854-1866) mei 3662 siden y'n fjouwer bannen, en
it nettsjinsteande syn titel net folie behindigerMittelhochdeutschesHandw6rterbuch fan Matthias
Lexer, 5944 kolommen~ ekyn trije bannen (Leipzig 1872-1878). Om te ferlykjen, Von Richthofen
syn Altfriesisches Worterbuch (1840) komt nach net oan 600 siden ta. It earstneamde vrordboek
hat oars al de Onhandige eigenskip dat it oardere is neffens wurdstam, mar der is sunt de
werutjefte (Stuttgart'1990) tanksij,'in alfabetyske yndeks oerhinne te kommen.
Dat jildt foar it "textsortenbezogene Worterbuch" yn syn algemienens, sa't Reichmann (1990)
dudlik makket. It si! ek de reden weze dat sokke wurdboeken dernet folle binne. De suverste
representant yn it Dutske taalgebiet is "" it Worterbllch dermittelhochdeutschen Urkundensprache
(Reichmann 1990, 1539).
'
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Op in hiel oar flak leit der noch in grut ferskil mei it Middelheechdutsk. It
hjaeddeiske Heechdutsk is ammers de standerttaal fan in lytse 100 miljaen
sprekkers. De Friezen kinne der noch gjin heal persint fan dat tal foar oer sette,
en foar harren fungearret it Frysk clan ek noch net iens as standerttaal. De
frisistyk kin him derom fanwegen de beheinde fminsjes en mankreft folle minder
permittearje.
Lykas al sein, Vries syn wichticbst argumint liket te wezen dat de oarkonden
der binnen it Aldfrysk sa utkippe, dat se in aparte leksikografyske beha:tmeling
fertsjinje. It aparte soe oan 'e iene kant sitte yn it geografysk komOf: de Aldfryske
oarkanden binne Westerlauwerske oarkanden. In absolute wierheid is dat lykwols
net, want trije oarkonden komme beeasten de Lauwers wei, sj. Hofmann (1970a).
Vries sels (s. 484) wol dy dan ek net meinimme, mar dat betsjut wol dat in
strange opspjalting neffens sjenre ferbrutsen wurdt. De izeren konsekwinsje soe
no weze moatt~, dat der foar de trije Aldeasterlauwerske oarkonden ek in apart
wurdboek, of better sein, wutdboekje> ferskynt, en dersil wol net ien oan woIle.
De oare kant ut doocht de geografyske beheining noch minder. Ommers> it is lang
net,sa dat alle Aldwestfryske teksten tagelyk ek aarkanden binne. It wurdbaek ap
'e oarkonden·kin dus nea tsjinje as in wurdboek op it Aldwestfrysk. Geografysk
binne p.e oarkonden dus net nnyk, en op dy grun is in spesjaal oarkondewurdboek
neffens my clan ek net rjochtfearclige.
De twadde eigenskip werom oft de oarkonden der utrinne, soe de foar dy
tekstsoarte karakteristik..e technyske terminology weze (s. 484). Dat wurdt oars
troch Vries sels fuortendaliks al wat relativearre, om't er de Aldfryske brieven
foar it oarkondewurdboek ek meinimme wol, en dy lizze net allegearre yn 'e
juridyske sfear.4 Boppedat freget men jin of wer't no krekt it ferskilleit mei de
oare Aldfryske rjochtsteksten. Mar fundaminteler liket my ta, dat dy eigen
technyske terminolOgy mar foar in lytspart fan 'e wurdskat fan 'e oarkollden (en
brieven) jildt. Der steane fansels ek by 't seksje wurden yn dy't der net ta hea rre >
mar dy't in folle algemienere betsjutting of gebrilk ha. Kurieuzernoch heart it
wurd der't Vries in proefartikel fan leveret> it tiidwurd bliuwe (biliva), der ek ta.
Troch sokke wurden ek yn it wurdboek op te Dimmen wurdt it unike fan 'e
oarkondetaal mear as in lyts bytsje undersnijd. Krekt by dat algemiene part fan
'e wurdskat soe it effisjinter wurkje at it hiele Aldfryske materiaal yn iell kear
bestudearre wurde koe.
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"Hinsichtlich der Briefe kann noch angemerkt werden, daB diese, auch im Rahmen der
Fa mi1 ien korrespondenz, fast ausschliefilich j uristisch en, gcschafOich en bezichungsweise politischverwaltungsmiH3igen Inhalts sind. Die Einbcziehllng des Wortmaterials der Briefe macht die
Urkundensprache, die vornehl111ich die Rechtssprache reprasenliert, dcmnach kOl/m lj)el1iger
homogen" (Vries 1990, 487). Dc relalivealjende bepalings bin ne fan my kurslvearre.

Mar der sit ek oach in prinsipiel~r kant oan dizze saak. J 0 kinne nammentlik
unike pas op it spoar komme, at jo it ofsette kinne tsjin it net-unike. J 0 kinne du
pas beskiede dat in wurd of in betsjuttingsskift unyk ta de oarkondetaal heart, G
jo it folsleine Aldfryske materiaal troch west haW\Ve. Dat wurdt allegearr
prachtich yllustrearre yn Vries syn proefartikel. De measte betsjuttings fan :
tiidwurd biltva lykje moai algemien te wezen, en allinnich it leste skift (Ute
scheidsrechterlijke beslissing overdragenU) soene jo fan tinke kinne dat it typys
yn 'e sfear fan 'e oarkonden leit. Mar dat is mar in finderstelling fan my, it wurd
nearne posityf of negatyf eksplisitearre. Op sa'n foet si! de brUker dus d
wurdboeken fan 'e care Aldfryske sjenres der ek by slepe moatte, ear't er gewaa
wurdt oft dy betsjntting allinnich by de aarkanden faarkamt.
Mocht in wurd, in betsjutting> of in feste ferbining allinnich mar yn in beskatl
tekstsoarte foarkomme, dan soe dat yn in algemien wurdboek koart en handicl
sichtber makke '\VUrde kinne troch bygelyks in spesjale markearring op te nimmen
Sa'n utstel is fansels net nij, en faar de leksikagrafy fan it Aldfrysk is it ek al ri:
nei foaren brocht troch Hofmann (1970b). Dy woe foar SYll hanwurdboek siferke:
yn superskript brfike, bygelyks in 5 faar "Altwestfriesisch, Urkunden allgemein"
My tillkt dat better oare symboalen brfrkt wurde kinne, want sifers binne no ienri:
min te ftnthaIden, mar it prinsipe bliuwt der itselde om. Foar in ferwizing nei df
oarkonden soe dan bygelyks in 0 foar kar naam wurde kinne.
len grut algemien wittenskiplik wurdboek is dus ek nochris folie praktysker as ir
samling lytseren dy't har beheine ta in beskate Aldfryske tekstsaarte. It bura kaml
net fol te lizzen, jo beheine de opsyktiid geweldich, en jo krije yn ien kear it
oersjoch fan 'e oerienkomsten en ferskillen. Boppedat tink ik dat ien wurdboe~
ek foIle better oansliit by it belang fan 'e measte en benammen ynternasjonale
brOkers. Dy sille ommers oer it generaal witte wolle hoe't eat yn it Aldfrysk sitJ
en net yn it faarste plak hae't it der hinne leit yn bygelyks it aarkandefrysk of it
hanlikstasprakefrysk.
Dat bringt my nach by in oar probleern, en dat is de yndieling en Ofgrinzging
fan 'e underskate tekstsoarten. Wy haW\Ve datoangeande al swierrichheden sjoen
yn ferban mei de Aldeastfryske aarkanden en de Aldfryske brieven. Vries lit him
oer dizze kwestje fierders net ut, mar by is der fansels wol.·De earste stap yn in
ferdieling is altyd de maklikste, mar der sille altyd restkategaryen bliuwe dy't slim
finder te bringen binne. Om mar in faarbyld te jaan: wat dogge ja mei it sjenre
fan 'e haulikstaspraken? En moat der faar de kranykjes ek in apart wurdba.ek
.
komme?
Ja kamme ap sa'n faet ap 't lest fansels faar absurde fragen te stean. Ik bin
bang dat it def yn dit gefal ek needsaaklikerwize op utdraaie moat, omdat it
yndielingskritearium net daacht. In wurdbaek is yn it faarste plak in taalkundich
produkt, dat ek op taalkundige grfinen apset wurde moat. En dat bart net at ja
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dat dogge op grun fan sjenres. Dy meie sosjaal sjoen miskien hiel ferskillend
fungearre hawwe, mar dat smyt noch gjin grutte taalkundige ferskillen op. Dy
beheine har ta dat part fan 'e wurdskat dat ta de faktaal heart, en mooglik binne
der wat stilistyske ferskillen mei anneks. Mar dat jout apartichheden dy't
taalkundich sjoen frij perifear, en sadwaande ek net botte ynteressant binne.5 At
it Aldfrysk wier opspjaIten wurde moatte soe, dan soe dat neffens my better kinne
neffens de illde skiedsline tusken Aldeastfrysk en Aldwestfrysk, of foar wa't dat
leaver hat, tusken kJassyk en postkJassyk Aldfrysk.
Mar ek dan soe ik der noch net foar weze. Ik tink nammentlik dat
nettsjinsteande alle ferskillen it mienskiplike binnen it Aldfrysk net ut it each
ferlern wurde moat. En boppedat bliuwt jildich wat hjirfoar al nei foarren brocht
is: krekt yn in behanneling fan it hiele Aldfrysk falle de ferskillen yn it each, en
kinne se foar p,e brfiker ek op in opfallende wize sinjalearre wurde, wylst
boppedat de measte brukers ynteressearre weze sille yn it Aldfrysk en net yn in
dielfariant derfan.
Der spilet fierders noch in praktysk probleem mei. Men mei teminsten hoopje
dat <le ge.rstallers fan 'e dielwurdboeken noch wol sa folie each ha foar de
belangen fan 'e bruker dat se him paadwiis meitsje nei it oare part of de oare
parten fan it Aldfrysk. Der sil dan ek nei it of de oare dielwurdboek(en) ferwiisd
wurde moatte. Om dat dwaan te kinnen sil der fenviisd wurde moatte nei de
yngong fan in oar wurdboek, it lemma. No is ien fan 'e eigenaardichheden fan us
midsieuske foarfaars dat se der net in feste stavering op neiholden. De foarm fan
it lemma sil dus troch de gearstaller(s) fan elts Aldfrysk wurdboek sels feststeld
wurde moatte, en dat sil faak pas dien wurde kinne neidat it materiaal goed
bestudearre is. Myn konkJuzje is dan ek dat soks by it opspjalten fan 'e
beskriuwing fan 'e Aldfryske wurdskat yn aparte projekten allinnich kin, at der in
goed oerIis is tusken de flUderskate bewurkers. Al wurdt der wol ris klage oer de
koordinaasje yn 'e frisistyk, soks si! mooglik de grutste swierrichheid net weze.
Mar in betingst is dan fansels ai, dat der tagelyk oan 'e underskate dielprojekten
wurke wurdt. Yn 'e opset fan Vries is dat net it gefal; dy wol fest begjinne mei
de oarkonden, en de rest op 'e no noch Ontbrekkende tekstutjeften wachtsje litte.
By Vries, mei syn yndieling yn tekstsoarten, docht him derby ek noch it probleem
foar dat er net wit nei hokker wurdboeken oft er ferwize moat, want hy is cler
noch net fan op 'e hichte hoe't de underskate tekstsoarten oer de wurdboekprojekten ferparte wurde sille. Io sille yn syn proefartikel dan ek om 'e nocht nei
sokke ferwizings sykje. Gp it earste each liket Vries dy ferwizingsproblematyk oars
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Ut syn eigen aard wei hat it "textsortenbezogene W6rterbuch" de (begryplike) oanstriid om de
klam te lizzen op 'e eigenheden fan it te beskriuwen sjenre, en it miensldplike mei oare sjenres
op it twadde plak te setten (Reichmann 1990).
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wol fernimstich oplost te hawwen. Hy hat syn lemma nammentlik mei de
skriuwwize biltva in klassyk jaske oanlutsen. It rare is lykwols dat neffens it
foarmoersjoch fan it proefartikel de hiele stavering biltva yn 'e oarkonclen net ien
kear foarkomt. 6 Boppedat twingt Vries sa de gearstallers fan it of de oare
dielwurdboek(en) om deselde, foar guont grif ek hypotetyske, stavering oan te
hiilden.
Ta beslut fan myn pleit foar it bewurkjen fan ien gmt wittenskiplik wurdboek
fan it Aldfrysk wol ik noch in pear oare foardie1en neame dy't pleitsje foar sa'n
wurdboek. It earste derfan hat te krijen mei de omfang fan it materiaal. Inkeldris
komt it foar dat in leksikograaf der te folie fan hat, dat er hy wize fan sprekken
fersfipt yn 'e sitaten sunder dat se oan it byld dat er underwilens foarme hat noch
eat 6f of ta dogge. Soks wol by lidwurden of guon pronomina noch wolris it gefal
weze. Mar myn underfming by it redigearjen fan it Wurdboek fan de Fryske Taal
is, dat men meastal earder te min as te folie sitaten ta jins foldwaan hat. Elts dy't
wol ris in etymologyske of nammekundige studzje lezen hat, sil begripe wer't ik
op doe!. In nij untdutsen fynplak kin soms it Ontbrekkende keat weze dat it
keatling folslein makket. Sa kin foar wurdboekskriuwers soms ien ekstra sitaat
krekt it goede Ijocht smite op in understelling oer in betsjutting, in grammatikale
eigenskip, in kom6f, ensfh. It seit himsels dat de skriuwer oan in wurdboek fan
it hiele Aldfrysk hjir yn it foardiel is, omdat hy de grutst mooglike samling
materiaal under eagen krijt. Yn myn optyk kin it net oars, of de kwaliteit fan
dielwurdboeken moat fan 'e smellere materia.lbasis te lijen ha.
En dan binne der fansels noch de foardielen dy't anneks binne mei it wurkjen
mei in gruttere stet; men mei alteast oannimme dat it gearstallen fan in
wittenskiplik wurdboek fan it hiele Aldfrysk gjin ienmanswurk is. Te neamen is,
dat guon taken der navenant minder yn wage om't se oer in gruttere materiaal
samling en in grutter wurdboekartikel Ilutsmardll wurde, bygelyks ferwizings nei
besibbe foarmsyn oare (Ald)germaanske talen? Te neamen is, dat in gmttere
ste! mear stabiliteit yn 'e fuortgong jout; at by in ienmansprojekt om wat foar
reden dan ek de utfierder def by weifalt, leit fuortendaliks it hiele wurk stU. Te
neamen is, dat jo mei in gruttere pIoech in grutter ferskaat oan kundichheden
oanlfike kinne. Dat soe dan bygelyks ta gefolch hawwe kinne dat jo foar de
beskriuwingstaal net allinnich op it HoWinsk oanwiisd binne, de taal dy't Vries
foar syn oarkondewurdboek foar kar nimt (s. 488).
Mar ik driigje no wat al te fier fan myn paad 6f te wiken. Myn doel wie hjir
M

6.
5.

,."..

7.

De stavering dy't del' it tichtste bykomt, is byliwa. In foarm mei in fo1 foarheaksel komt yn it
hiele oarkondemateriaal oars mar fjouwer kear foal', ien kear stavere as bi, ien kear as bi} en twa
kear as by.
Sokke felWizings o.ntbrekke yn Vries syn proefartikel.
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yn it faarste plak am der faar te pleitsjen am it Aldfryske fjild leksikagrafysk yn
ien kear oan te meitsjen) en net kavel foar kaveI. Ik leau dat ik genoch
arguminten jfin haw dy't der in oanwizing foar binne dat sa)n oanmeitsjen yn ien
kear it fruchtberste is) en dat sa de grutste kans bean wurdt op in swiden rispinge.

Fryske Akademy
Ljouwert
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