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Syntaksis,  
kolleezjejier 2017-2018 
 
 
Doelen 
Wa't dit fak folge hat, 
- wit hoe't er korrekte sinnen meitsje moat yn it Frysk; 
- ken in protte ferskillen tusken de sinbou fan it Frysk en besibbe talen; 
- ken in protte gebrûklike en minder gebrûklike syntaktyske en 
morfologyske mooglikheden fan it Frysk; 
- wit wat op it mêd fan sinbou as goed en ferkeard Frysk beskôge wurdt; 
- wit hoe't er regelmjittige en ûnregelmjittige tiidwurden yn it Frysk brûke 
moat; 
- kin sinnen ûntlede; 
- ken de Fryske en Nederlânske termen foar it ûntleden; 
- ken de belangrykste neislachwurken om ynformaasje oer Fryske sinbou 
yn op te sykjen; 
- kin grammatika oan oaren útlizze. 
 
Materiaal 
By dit fak brûke wy de folgjende materialen: 
- Popkema, J. (2006), Grammatica Fries. Utrecht: Spectrum; 
- Munske, H. (2001), Handbuch des Friesischen. Tübingen: Niemeyer; 
- artikels, filmkes en opdrachten op www.henkwolf.nl; 
- dizze reader; 
- de reader 'basiscursus syntaxis' (komt noch). 
 
Wurkwize 
De kearn fan de kursus binne de kolleezjes. Yn dy kolleezjes wurdt alle 
kearen in ynlieding jûn yn in ûnderwerp. Dêrby krijst ferdjipjende stof om 
te lêzen. Do krijst op kolleezje alle kearen opdrachten mei. Dêr sit ek stof 
yn ferwurke dy't behannele wurdt by de taalfeardichheidsfakken. Yn de 
ateliertiid wurde dy opdrachten troch wikseljende dosinten besprutsen. 
Om 'e wike is der yn 'e ateliertiid in taalkundesprekoere. Dêr kinst teplak 
mei fragen. 
 
Selsstúdzje 
Do moatst ek in part fan 'e kennis sels opdwaan. Dêr moatst sels in 
plenning foar meitsje. It giet om: 
- alle foarmen en de betsjutting fan alle ûnregelmjittige tiidwurden yn it 
Frysk (û.o. te finen yn bylage 4 fan Popkema); 
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- alle gebrûklike morfologyske en syntaktyske faktermen yn it Frysk (û.o. 
te finen yn bylage 1 fan Popkema). 
 
Toets 
Dit fak wurdt ôfsletten mei twa toetsen: 
- in skriftlike iepenboektoets oer de folsleine stof; 
- in skriftlike toets sûnder boek oer de tiidwurden. 
Foar foltiidstudinten en minorstudinten binne de toetsen ferplichte. De 
NHL hâldt harren sifers by. Foar Afûk-kursisten binne de toetsen ek 
ferplichte. De Afûk hâldt de sifers foar harren by. Foar dieltiidstudinten 
binne de toetsen net ferplichte en sifers wurde ek net administrearre. 
Wol moatte dieltiidstudinten in portfolio oanlizze mei bewizen fan harren 
kennis en feardichheden. Dêr kinne se de toetsen fan dit fak foar brûke. 
 
Plenning 
12 septimber: ynlieding en begjintoets 
húswurk: opdracht A 
 
19 septimber: tiidwurden 1 
húswurk: 
- Popkema 3.2.3 + 4.6 + 5.5.1 + 5.5.2 
- reader s. 5-10: 'Infinitieven', 'Tiidwurden op -je en tiidwurden op -e', 'De 
helptiidwurden gean en bliuwe', 'Problemen mei wêze/wurde/gean', 
'Dwaen en litte' (Tamminga) 
- www.henkwolf.nl/grammatikafilmkes: filmkes '7. Wol of net in -n achter 
de ynfinityf', '8. Problemen by je-tiidwurden', '9. Komme as helptiidwurd', 
'10. Gean en bliuwe as helptiidwurd' 
- opdracht B 
 
26 septimber: tiidwurden 2 
- Popkema 5.5.3 
- reader s. 11-21: 'Naam dy mar leaver goed yn je op', 'Ik bin it forjitten', 
'Lit ik of lit my', 'Hitende foarm' 
- opdracht C 
 
3 oktober: haadwurden, eigenskipswurden, foarnamwurden 
- Popkema 4.1 + 4.2 + 4.4 + 4.5 
- reader s. 22-31: 'It is in dregen baes', 'Wêrom de en it?', 'It tsjerke', 'De 
appelsop', 'Ien persoan oansprekke mei jim', 'De har-sykte', 'In foarname 
wurdsoarte' 
- www.henkwolf.nl/grammatikafilmkes: filmke '1. Ferwiiswurden', '3. De -e 
fan it eigenskipswurd' 
- opdracht D 
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10 oktober: telwurden 
- Popkema 4.3  
- reader s. 32-34: 'Heal', 'Onmoeilijk en net folle' 
- www.henkwolf.nl/grammatikafilmkes: '4. Veel en weinig yn it Frysk' 
- opdracht E 
 
17 oktober: bynwurden 
- Popkema 4.9 + 6.2 + 6.3 (oant en mei 6.3.3) 
- reader s. 35-40: 'Grien as blau', 'Bynwurden' 
- www.henkwolf.nl/grammatikafilmkes: '5. As, of, oft, ofte, at' 
- opdracht F 
 
24 oktober: FAKANSJE 
 
31 oktober: Nederlânske ynfloed op de Fryske syntaksis 
húswurk:  
- reader s. 41-47: 'Kom net hjir', 'De manier wêrop', 'List fan ferskillen 
tusken Frysk en Nederlânsk', 'Ik ha him sjoen rinnen' 
- Handbuch: 'West Frisian in Language Contact' (Breuker, s. 121-128) 
- opdracht G 
 
7 oktober: GJIN KOLLEEZJE 
 
14 novimber: oefentoets 
 
21 novimber: de IPI 
húswurk: 
- Popkema 6.3.5 + 6.3.6 
- reader s. 48: 'Imperativus Pro Infinitivo (IPI)' 
- opdracht H 
 
28 novimber: leksikale útwreiding 
húswurk: 
- Popkema 3.6 
- reader s. 49-53: 'Oersetproblemen' 
- opdracht I 
 
5 desimber: FRIJ YN FERBAN MEI SINTEKLAAS 
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12 desimber: de tiidwurdkloft 
húswurk: 
- Popkema 5.5.4 
- reader s. 54-55: 'Folchoarder fan de tiidwurden' 
- opdracht J 
 
19 desimber: ûntleedzjen 1 
húswurk: 
- Popkema, 6 ynlieding + 6.1 
- reader: basiscursus syntaxis, h. 1-3 
 
26 desimber: FAKANSJE 
 
2 jannewaris: ûntleedzjen 2 
húswurk: 
- Popkema 6.2 
- reader: basiscursus syntaxis, h. 4-10 
 
9 jannewaris: ûntleedzjen 3 
- Popkema 6.3 
- reader: basiscursus syntaxis, h .11-14 
 
16 jannewaris: oefentoets 
 
23 jannewaris: TOETS 
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Infinitieven 

Dit is een stukje voor de liefhebbers. Wie er nog niet 
aan toe is om zo diep te graven, kan het gerust 
overslaan. 

Het Fries heeft twee infinitieven: het eerste type 
eindigt op een -e. Dan is er ook nog een type dat eindigt 
op een -n. Wanneer gebruiken we nu de infinitief op een – 
n? 

* Als het werkwoord als zelfstandig naamwoord wordt 
gebruikt: 
– It iten smakket wer lekker. 
– Ik waard wurch fan al dat praten. 

* Als er voor het werkwoord “te” staat: 
– Se besocht om him te helpen. 
– Ik gean in eintsje te rinnen. 

* Als het werkwoord in het bereik van een hulpwerkwoord 
van waarneming staat: 
– Ik hear har sjongen. 
– Hast him ek rinnen sjoen? 

* Als het werkwoord in het bereik van de hulpwerkwoorden 
gean/bliuwe/komme staat: 
– Bliuw mar rêstich sitten. 
– Gean dêr mar efkes sitten! 
– Se kaam op ús ta rinnen. 

* Als het werkwoord in het bereik van “hawwe” staat: 
– Se ha op ‘e Lemmer in boatsje lizzen. 
– Wêr hasto dyn strikken hingjen? 

In overige gevallen gebruiken we de infinitief op -e: 
– Ik wol in eintsje rinne. 
– Sille wy hjoed mar kuierje? 
– Op ‘e kompjûter wurkje kin hiel ferfelend wêze. 
– Ite? Hoe sa ite? Hast no al wer honger? 
– Yn it frije fjild kinne wy de hûn wol efkes drave 
litte. 
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Tiidwurden op -je en tiidwurden op -e 
 
 
It Frysk hat twa soarten regelmjittige tiidwurden. De iene soart einiget op -je en de oare op -
e. By de -je-tiidwurden giet wolris wat mis. Tink dêrom om de folgjende regels: 
 
Yn de notiid ('tegenwoordige tijd') fan -je-tiidwurden is de ik-foarm ('eerste persoon 
enkelvoud') gelyk oan it hiele tiidwurd. 
Dus net 'Ik hoop datst komme kinst', mar 'Ik hoopje datst komme kinst, want 'hoopje' is in -je-
tiidwurd. 
 
Yn de doetiid ('verleden tijd') fan -je-tiidwurden stiet noait in d of in t yn de útgong.  
Dus net: 'Hy regelde it efkes', mar 'Hy regele it efkes', want 'regelje' is in -je-tiidwurd. 
 
Yn it mulwurd ('voltooid deelwoord') is de útgong noait -d of -t, mar meastal -e.  
Dus net: 'Hy hat it regeld', mar 'Hy hat it regele', want 'regelje' is in -je-tiidwurd. 
 
De helptiidwurden 'gean' en 'bliuwe' 
 
Yn goed Frysk kinst 'gean' net altyd brûke as helptiidwurd ('hulpwerkwoord'). Dat mei allinne 
by de selsstannige tiidwurden 'sitte', 'stean', 'lizze' en 'hingje'. By oare wurden moatst dus 
wat oars betinke. Faak is it helptiidwurd 'sille' in goede oplossing, mar soms klinkt dat net en 
moatst dyn fantasy brûke. Soms kinst wol 'gean' brûke yn kombinaasje mei it wurdsje 'te'. 
 
Foarbylden: 
 Jan gaat liggen.  Jan giet lizzen.  
 Ga daar maar zitten.  Gean dêr mar sitten. 
 Ze gaan trouwen.  Se sille trouwe. 
 We gaan fietsen.  Wy geane te fytsen. ('Wy sille te fytsen' kin ek.) 
 Het gaat regenen.  Wy krije reinwetter. 
  
Yn goed Frysk kinst 'bliuwe' net altyd brûke as helptiidwurd. Dat mei allinne as de 
kombinaasje fan 'bliuwe' mei it selsstannige tiidwurd in stilstân útdrukt. By oare wurden 
moatst dus wat oars betinke. Faak kinst der wol útkomme mei ien fan de wurden 'troch' en 
'fierder', mar soms moatst dyn fantasy brûke. Soms kinst wol 'bliuwe' brûke yn kombinaasje 
mei it wurdsje 'te'. 
 
Foarbylden: 
 Jan blijft liggen.  Jan bliuwt lizzen. ('lizzen bliuwe' = stilstân) 
 Blijf maar even staan.  Bliuw mar efkes stean. ('stean bliuwe' = stilstân) 
 Ze blijft maar praten.  Se praat mar troch. 
 Blijf je bij ons eten?  Bliuwst by ús te iten? 
 Hij blijft maar doorgaan. Hy giet mar troch. 
 
De tiidwurden 'gean' en 'bliuwe' kinne yn goed Frysk wol foarkomme as selsstannich 
tiidwurd. 
 
Foarbylden: 
 Ik gean moarn nei Amsterdam ta. 
 Giesto ek mei? 
 Wy bliuwe hjoed lekker thús. 
 Bliuwe jim wol by mem? 
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Problemen mei wêze/wurde/gean       
 
Yn de Fryske skriuwtaal mei net alles wat yn de sprektaal mei. In pear belangrike regels 
steane hjirûnder. 
 
1. By it mulwurd ('voltooid deelwoord') west heart altyd in foarm fan it helptiidwurd 
('hulpwerkwoord') hawwe.  
 
Ik ben in Leeuwarden geweest = Ik ha(w) yn Dokkum west (net: bin west) 
Jij bent ziek geweest = Do hast siik west (net: bist west) 
Waar zijn jullie naartoe geweest? = Wêr ha(wwe) jim hinne west? (net: binne west) 
 
2. It mulwurd fan wêze is op skrift altyd west. 
 
Hij is bij de vergadering geweest = Hy hat by de gearkomste west (net: weest) 
 
3. De doetiid ('verleden tijd') fan wurde hat altyd in aa-klank. Dus: 
 
Ze werd tot burgemeester benoemd = Se waard as boargemaster beneamd (net: wurde) 
Waar werden jullie geflitst? = Wêr waarden jim flitst? (net: wurden) 
 
4. De doetiid fan gean is gie of gyng of gong. Yn it meartal ('meervoud') komt dêr -en achter. 
Ik ging weg  = Ik gie/gyng/gong fuort (net: gûng/goeng/gon/...) 
Jij ging weg  = Do giest/gyngst/gongst fuort 
Hij ging weg  = Hy gie/gyng/gong fuort 
Wij gingen weg = Wy gienen/gyngen/gongen fuort 
Jullie gingen weg =  Jim gienen/gyngen/gongen fuort 
Zij gingen weg = Sy gienen/gyngen/gongen fuort 
 
It mulwurd is gien of gongen: Ik bin fuortgien/fuortgongen. 
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Ut: Tamminga, D. (1963), Op 'e Taelhelling. Boalsert: Osinga.
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Ut: Tamminga, D. (1963), Op 'e Taelhelling. Boalsert: Osinga. 
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Wêrom ‘de’ en ‘it’? 

Wêrtroch ha it Frysk en it Nederlânsk by deselde wurden (‘bosk’, ‘mar’, ‘fabryk’) ferskillende 
lidwurden en wêrom komt yn plaknammen lykas Den Bosch en De Nieuwe Meer soms it 
‘ferkearde’ lidwurd foar? Dy fraach stie fan ‘e wike yn in reaksje ûnder myn artikeltsje oer ‘me 
huis’. Omdat it antwurd grif foar mear minsken nijsgjirrich is, haw ik it hjir útwurke ta in nij 
artikeltsje. 

As earste is it belangryk dat wy ússels ferlosse fan in yllúzje. Europa is net fanâlds opdield 
yn taalgebieten mei sprekkers dy’t allegear itselde lidwurd brûke en dat ieuwenlang 
konsekwint folhâlde. Yn de dialekten dy’t foarôfgeane oan de moderne standerttalen bestie 
en bestiet in grut ferskaat oan wurdgeslachten, ûnder sprekkers en yn de tiid. Mei de 
foarming fan de standerttalen is yn in soad gefallen ien wurdgeslacht as standertfoarm 
útkeazen, mar yn de deistige praktyk is der yn gâns gefallen noch ferskaat. 

Bos / bosk 

‘Bos’ wie yn de midsieuwen yn de measte Nederlânske dialekten in (manlik) de-wurd, mar al 
yn it Middelnederlânsk kaam it yn de betsjutting ‘wâld’ ek al as (ûnsidich) it-wurd foar. Dat 
lêste geslacht hat de striid úteinlik wûn, mooglik trochdat it synonym ‘het hout’ (letter ek ‘de 
hout) ek ûnsidich wie. Yn de betsjutting ‘bondel’ (‘de bos takken/bloemen/krullen’) hat ‘bos’ 
syn oarspronlik de-geslacht holden. 

Miskien wie ‘bosk’ yn de Fryske dialekten oait ek in de-wurd, mar dêr haw ik gjin spoaren fan 
weromfine kinnen. Yn it Nijfrysk wie it oeral yn Fryslân ‘it bosk’, sawol yn de betsjutting 
‘bondel’ as yn de betsjutting ‘wâld’. Yn de Wâlden is ‘bosk’ by guon sprekkers feroare yn in 
de-wurd. Jarich Hoekstra en Willem Visser ha dêr yn Us Wurk ris in moai artikel oer skreaun. 
Sy tinke dat dat komt trochdat it lidwurd ‘it’ nei in ferhâldingswurd (‘voorzetsel’) soms feroaret 
yn ”e’ (‘yn ‘e hûs’). As jo yn in streek mei in soad beammen wenje, sizze jo faak dat ien ‘yn ‘e 
bosk’ is en kinne jo maklik tinke dat ‘bosk’ in de-wurd wêze moat. Op ‘e Klaai hat ‘de bosk’ 
noait bestien. De foarm ‘de bosk’ út de learboekjes is in besykjen om keunstmjittich ôfstân ta 
it Nederlânsk te skeppen. 

Meer / mar 

De skiednis fan ‘meer’ en ‘mar’ liket sterk op dy fan ‘bos’ en ‘bosk’. Yn beide talen komt it 
wurd de ôfrûne ieuwen foaral as ûnsidich (it-)wurd foar. Yn Hollânske dialekten hat ‘de meer’ 
in skoft populêr west, mar dan foaral yn de betsjutting fan ‘de polder’, ‘de tichstmiten mar’, 
lykas yn ‘De Nieuwe Meer’ en ‘De Haarlemmermeer’. Yn it Nederlânsk is ‘meer’ in ûnsidich 
wurd bleaun, mar yn it Frysk is ‘it mar’ yn de rin fan ‘e 18e ieu feroare yn ‘de mar’. Hoekstra 
en Visser ferklearje dy oergong op deselde manier as de Wâldfryske oergong  fan ‘it bosk’ 
nei ‘de bosk’: yn it wetterrike Fryslân praten minsken gauris oer ‘op ‘e mar’ en sa koe ‘mar’ 
maklik oansjoen wurde foar in de-wurd. 
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Fabriek / fabryk 

‘Fabriek’ en ‘fabryk’ ha eins de ienfâldichste skiednis. Yn de betsjutting ‘gebou dêr’t dingen 
makke wurde om se te ferkeapjen’ komt it wurd pas yn de 19e ieu foar. It koe doe yn it 
Nederlânsk en Frysk beide geslachten ha. Yn it Nederlânsk is ‘het fabriek’ stadichoan út ‘e 
taal ferdwûn, yn it Frysk hawwe de makkers fan learmateriaal de foarm keazen dy’t it meast 
fan ‘e Nederlânske ôfwykte en is de standertfoarm ‘it fabryk’ wurden, al komt ‘de fabryk’ ek 
noch altyd foar. 

Hoekstra en Visser skriuwe dat it lidwurd ‘de’ nei in ferhâldingswurd yn beskate gefallen 
ferkoarte wurde kin ta ‘d’ of sels ‘t’. As minsken ‘de fabryk’ sizze, mar ek ‘op d fabryk’ of ‘op t 
fabryk’, dan kin in oar dat ek ynterpretearje as soenen se ‘fabryk’ as it-wurd brûke. 

Dat is net in spesifyk Frysk ferskynsel. Yn Flaanderen wurd it lidwurd ‘de’ nei in 
ferhâldingswurd ek faak ynkoarte ta ‘t’. Dêrtroch heart men dêr faak ‘in t stad’, ‘op ‘t straat’ 
ensfh. Foar guon minsken is ‘stad’ dêrtroch al in it-wurd wurden. Sels op skrift komt men yn 
Flaanderen geregeld ‘het stad’ tsjin. 

Tsjerke 

Dat proses is yn it Frysk ek noch heeltyd geande, op syn minst by it wurd ‘tsjerke’. Dat is 
fanâlds in de-wurd. It falt my lykwols de ôfrûne jierren op dat studinten faak “nei it tsjerke” 
skriuwe. Yn 2013 haw ik dêr in stikje oer skreaun foar De Moanne. 

Tusken in ferhâldingswurd en ‘tsjerke’ hoecht yn it Frysk apart genôch gjin lidwurd te stean: 
‘yn tsjerke’, ‘nei tsjerke’. It is lykwols net te hearren oft ien no “nei tsjerke” of “nei ‘t tsjerke” 
seit. Blykber tinke in soad jonge Friezen dat der ‘it tsjerke’ sein wurdt. Doe’t ik der yn 2013 
foar it earst nei frege, seinen studinten dat it normaal ‘de tsjerke’ wie, mar dat se wol ‘nei it 
tsjerke’ en ‘yn it tsjerke’ seinen, krekt as by ‘de simmer’ en ‘fan ‘t simmer’. Resint haw ik ek in 
studinte fûn foar wa’t ‘it tsjerke’ de gewoane foarm wie. 

(Ferskynd op www.itnijs.nl op 18 desimber 2015.) 

 

It tsjerke 

“De brêgeman rûn tusken de kij troch werom nei it tsjerke.” 

Komt de boppesteande sin jo nuver oan? Dat die er my ek, doe’t ik him in pear wike lyn 
tsjinkaam yn in oersetopdracht fan in studint. Al te folle omtinken joech ik der earst net oan, 
mar dat feroare doe’t ik deselde sin noch in kear as fiif tsjinkaam. 

Fansels is it normaalwei “de tsjerke” en net “it tsjerke”, mar as in grut part fan de jongelju “it 
tsjerke” skriuwt, dan kin it wêze dat wy wat nijsgjirrichs op it spoar binne. Doe’t ik in groepke 
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jongelju lykwols frege oft se “de tsjerke” sizze of “it tsjerke”, seinen se allegear dat it “de 
tsjerke” wie. 

Ien persoan sette my op it spoar nei de ferklearring. Dy sei: “It is ‘de tsjerke’, mar wol ‘ik gean 
nei it tsjerke’.” Dat heart nuver, mar dat is it net perfoarst. Wy sizze ommers manmachtich “Ik 
gean nei tsjerke”, as wy bedoele dat wy in tsjinst of mis bywenje wolle. En omdat “it” faak 
ferkoarte wurdt ta “‘t”, is it net te hearren oft wy no “nei tsjerke” sizze of “nei ‘t tsjerke”. As 
minsken faak “nei tsjerke” hearre, dan is it bêst mooglik dat se tinke dat “tsjerke” nei it 
wurdsje “nei” in it-wurd wurdt. 

Dat de-wurden soms it-wurden wurde, dat is yn it Frysk net ûngebrûklik. Tink oan “de hjerst” 
neist “fan ‘t hjerst”, “de soad” neist “by ‘t soad”, “de spier” neist “yn ‘t spier”. It omkearde komt 
oars ek wol foar: “it hûs” neist “yn ‘e hûs”. 

De ‘nuvere’ lidwurden ferskine altyd nei in ferhâldingswurd (‘voorzetsel’). De taalkundigen 
Jarich Hoekstra en Willem Visser ha dêr yn 1996 dit artikel oer skreaun. Se tinke dat it 
wurdsje “de” nei sa’n ferhâldingswurd maklik ynkoarte wurde koe ta “d” en dêrnei ta “t”. Dy t 
koe maklik oansjoen wurde foar it lidwurd “it”, mar hy koe ek fuortfalle, lykas yn “nei tsjerke”. 
Jongelju dy’t “nei tsjerke” as “nei ‘t tsjerke” fersteane, sette dus eins in stapke werom yn de 
taalskiednis. 

 

De appelsop 

Henk Wolf 

It Hollânsk hat in soad wurden dy’t wol aardich op Fryske wurden lykje en ek noch itselde 
betsjutte. Tink mar oan ‘boek’, ‘schip’, ‘man’, ‘vrouw’ en noch gâns, gâns mear. Meastentiids 
ha dy Hollânske wurden ek itselde lidwurd as de Fryske oersettingen: ‘het boek’, ‘het schip’, 
‘de man’, ‘de vrouw’. Der binne lykwols in stikmannich útsûnderingen, Hollânske wurden dy’t 
lykje op Fryske, deselde betsjutting ha, mar foar ús gefoel it ferkearde lidwurd krije. Sa sizze 
se yn Hollân ‘de schouder’, ‘de enkel’ en ‘de boodschap’, wylst wy yn Fryslân prate fan ‘it 
skouder’, ‘it ankel’ en ‘it boadskip’. 

Guon Friezen reitsje lykwols wolris yn ‘e war en brûke by Fryske wurden mei sa’n Hollânsk 
twillingbruorke it Hollânske lidwurd. Dyen kin men bygelyks ‘de ankel’ of ‘de boadskip’ 
ôfheine. It is dan ek net sa ferskuorrende nuver dat de taallearboekjes in protte omtinken 
jouwe oan it fermijen fan sokke hollannismen. Terjochte wize leararen harren learlingen 
derop dat se derom tinke moatte dat ‘skouder’, ‘ankel’ en ‘boadskip’ byâlds it lidwurd ‘it’ 
meikrije. 

Soms binne dy leararen lykwols wat al te bang foar Hollânske ynslûpsels en meitsje se 
harren regels te strang. Dat fernaam ik okkerdeis doe’t ik in tekst fan in korrektor 
weromkrige. Hy hie yn de neikommende sin it lidwurd oanpast: “De appelsop, asjeblyft!” Yn it 
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ferhaal waard dy sin útsprutsen troch in ober dy’t in klant syn bestelling oerlanget. De 
korrektor hat fansels gelyk dat ‘appelsop’ normaalwei it lidwurd ‘it’ krijt. Under ynfloed fan it 
Hollânsk binne der grif party Fryskpraters dy’t it oer ‘de appelsop’ ha en it is goed om sokken 
te korrizjearjen. Doch is de wiziging fan de korrektor yn dit gefal net terjochte. Sjoch mar ris 
nei de neikommende sinnen: 

(1) It spek is wer djurder wurden. 

(2) Wy bewarje de hjerringen yn it sâlt. 

(3) Wol heit my de spek eefkes oerjaan? 

(4) Wêr stiet de sâlt? O dêre! 
Sin (1) en (2) litte sjen dat ‘fleis’ en ‘sâlt’ ornaris it lidwurd ‘it’ krije. Wannear’t se lykwols 
ferwize nei in konkreet gerjocht, yngrediïnt of diel fan ‘e iterstafel, kinne se faak ek it lidwurd 
‘de’ krije. Sin (3) en (4) litte dat sjen. Der wurdt yn dy sinnen net mear sa lyk nei de stoffen 
‘fleis’ en ‘sâlt’ ferwiisd, mar nei ‘fleis’ en ‘sâlt’ as taastbere kulinêre begripen. Je soenen der 
yn gedachten ‘de plakjes spek’ en ‘de sâltstruier’ foar yn it plak sette kinne. 

Itselde gebrûk fine wy by de boppeneamde sin út it boek. ‘Appelsop’ is dêr de kombinaasje 
fan it drankje en it glês, en as sadanich in taastber elemint fan it miel. Yn sa’n gefal it ‘de 
appelsop’ heel gewoan. 

De boppeneamde korrektor is nei alle gedachten sa bang om in hollannisme stean te litten 
dat er net mear op syn eigen oardiel ôfgiet en ‘de sop’ rigoereus ôfkart, ek as it folksriem is. 

 

Ien persoan oansprekke mei ‘jim’ 

De kar tusken ‘do’ en ‘jo’ is soms dreech. ‘Do’ kin ûnfetsoenlik oerkomme en ‘jo’ ôfstannelik. 
Foar in protte minsken is de oanspraak yn de tredde persoan dan in oplossing. Sa freegje 
myn studinten faak: “Henk, hat Henk de toets al neisjoen?” 

Ik haw op it stuit mar leafst trije studintes dy’t noch in oare oansprekfoarm brûke, nammentlik 
‘jim’. Dêrmei sprekke se net allinne in groepke oan, mar ek ien persoan. It giet dan altyd om 
ien dy’t se net kinne en dy’t se te âld fine foar ‘do’ en te jong foar ‘jo’. Se wenje allegear yn ‘e 
noardlike Wâlden en ha bybaantsjes yn winkels en yn in snackbar. Tsjin klanten brûke se dat 
‘jim’ alle trije. Faak wurdt it dan ynkoarte, sizze se: “Wom [= wolle jim] ek in pûdsje?” Tsjin in 
ûnbekende dy’t se it paad freegje, soenen se ek ‘jim’ brûke. 

Hast alle foarnamwurden wurde wolris brûkt as fetsoenlikheidsfoarm foar de twadde persoan 
iental. De tredde persoan iental wurdt wol brûkt, bygelyks yn it Noard-Frysk fan Dútslân: 
“koon hi me flicht heelpe?” betsjut letterlik ‘kin hy my miskien helpe?’, mar wurdt wol brûkt 
foar ‘kinne jo my miskien helpe?’. De earste persoan meartal (‘wy’) kinne wy út it 
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Nederlânske soarchjargon: “Hebben wij ons boterhammetje al op, mevrouw Jansen?” De 
twadde persoan meartal komt heel faak as fetsoenlikheidsfoarm foar. It Frysk ‘jo’, it 
Nederlânske ‘gij’ en ‘jij’ en it Ingelske ‘you’ binne allegear ûntstien ús sa’n eardere 
meartalsfoarm. Yn âlder Dútsk waard ‘Ihr’ (jim) ek wol brûkt as fetsoenlike oanspraak fan ien 
persoan. Yn modern Dútsk wurdt dêr de tredde persoan meartal (sy) foar brûkt: “Können Sie 
mir vielleicht helfen?” Allinne fan de earste persoan iental (ik) as fetsoenlikheidsfoarm kin ik 
gjin foarbylden betinke. 

 

De har-sykte 

Henk Wolf 

De Hollânskpraters sitte al gâns in skoft mei in rare krupsje oantangele, en taalkundigen 
neame dy de haar-ziekte. Lju dy’t mei dy sykte oanhelle binne, meitsje allegear wurden 
froulik dy’t dat net binne. Se sizze dus fan: de gemeenteraad en haar leden, ynstee fan: de 
gemeenteraad en zijn leden, wylst raad in manlik wurd is. No wit fansels hast net ien mear 
hokker wurden oft no manlik as froulik binne, mar dat is al ieuwen sa, en de praktyk wie heel 
ienfâldich: ferwiisde in wurd nei in frou of famke, dan ferwiisden wy dernei as wie it froulik, en 
fierders brûkten wy de manlike foarm. Dus as wy it ha oer in ûnsidich wurd as (het) meisje, 
dan sizze wy: Daar gaat ZIJ met HAAR ouders. En by in fan oarsprong froulik wurd 
as tafelsizze wy: HIJ staat stevig op ZIJN poten. By froulike bisten koenen je noch wolris 
twivelje. Fan in ko sille de measten sein ha: HIJ staat in de wei, al wie der grif ek wolris ien 
dy’t it oer ZIJhie. 

Yn formeel skriftlik Hollânsk wienen noch in pear útsûnderingen; guon abstrakte wurden mei 
útgongen lykas -heid en -ie moasten neffens de boekjes as froulik behannele wurde: De 
overheid en HAAR ambtenaren. 

De haar-ziekte sil in jier as tritich âld wêze, en de Fryske wjergader, de har-sykte, miskien in 
jier as wat jonger. Yn it Frysk binne de symptomen boppedat helte dúdliker, mei’t it Frysk net 
it neutrale zich hat. Kinne je yn it Hollânsk noch moai ûndúdlik oer it slachte bliuwe mei in sin 
lykas De raad heeft ZICH over de zaak uitgesproken, yn it Frysk moatte je kieze 
tusken himen har. 

De learboekjes binne der heel maklik yn: wurden dy’t ferwize nei froulike minsken wurde as 
froulik beskôge, alle oare wurden as manlik, dus ek dyselde dy’t yn it Hollânsk froulik 
binne:De oerheid en SYN amtners, de ko en SYN jaar. En dat slút ek wol min ofte mear oan 
by hoe’t de Friezen de lêste ieuwen prate. 

In pear útsûnderingen lykje der fanâlds lykwols al te wêzen. Sa is it foar in protte Friezen 
heel gewoan om nei dranken te ferwizen as wienen se froulik: 

– Wat hast yn ‘e kofje?  
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– Ik drink SE it leafste swart.  

Apart is wol dat har ynstee fan se hjir net mooglik liket. 

In nije goarre liket de harren-sykte te wêzen. Ik lês de lêste tiid geregeldwei sinnen mei 
ferwizingen yn it meartal nei ientallige wurden, dus: Elkenien moat HARREN eigen handoek 
meinimme, Net ien hie wist wêr’t HJA hinne moasten. Dat moat fansels wêze: SYN eigen 
handoek en wêr’t ER hinne moast. It Ingelsk sil oan dy nijste taalferoaring wol debet wêze. 
Yn dy taal sizze se al ieuwenlang: Everone should bring THEIR own towel, in sprektalige 
konstruksje dy’t troch de polityk korrekte beweging in fêst plak yn de standerttaal krigen hat. 

 

In foarname wurdsoarte 

Henk Wolf 

Wurden binne der yn soarten. Guon wurden ferwize nei wat konkreets, lykas ‘tillefoan’, 
‘oranje’of ‘springe’. Oare wurden ha in wat minder konkrete betsjutting: by ‘ûnder’, ‘de’ en 
‘sille’ is men al gâns in ferhaal fanneden om by benadering út te lizzen wêr’t se nei ferwize. 
Noch wer oare wurden ferwize nearne nei. It wurdsje ‘dat’ yn ‘Ik fertelde dat ik yn Ljouwert 
wenne’ hat gjin betsjutting, mar de regels fan ús taal sizze dat wy it brûke moatte om op ‘e 
krekte manier in haadsin en in bysin oaninoar fêst te keppeljen. Dat oare talen it skoan 
sûnder dy oerstallige ballêst rêde, is dan ek net sa nuver. It Ingelsk hat bygelyks: ‘I told I 
lived in Ljouwert’. 

Dan is der noch in tredde skift fan wurden, nammentlik sokke dy’t gjin eigen betsjutting ha, 
mar de betsjutting fan ien as mear oare wurden oernimme. Nim de neikommende sin: 
‘Rintsje Ritsma fertelde dat Rintsje Ritsma Rintsje Ritsma by it skearen snijd hie.’ Nochal 
muoisum, net? Dan is it al moai dat de koarte wurdsjes ‘er’ en ‘him’ besteane: ‘Rintsje 
Ritsma fertelde dat er him by it skearen snijd hie.’ 

Sokke wurdsjes hite yn it Frysk ‘foarnamwurden’ en yn it Hollânsk ‘voornaamwoorden’: se 
steane ‘voor’ ‘naamwoorden’ (zelfstandige, bijvoeglijke) yn it plak en nimme de betsjutting 
dêrfan oer. Dus: ‘er’ en ‘him’ ferwize yn ‘e boppesteande sin beide nei dy blonde Lemster dy’t 
sa hurd ride kin. 

Hokker foarnamwurd oft it plak fan in ‘naamwoord’ ynnimme kin, hinget ôf fan it plak yn de 
sin. Ferlykje dizze twa Hollânske sinnen mar ris: 

‘Rintsje Ritsma had zichzelf op televisie gezien’ en ‘Rintsje Ritsma vertelde dat zijn 
broer hem om televisie had gezien’. Yn de earste sin stiet ‘zichzelf’ voor ‘Rintsje Ritsma’ yn it 
plak, yn de twadde sin jildt itselde foar ‘hem’. Litte wy de beide foarnamwurden plakferruilje, 
dan krije se in oare betsjutting. Besykje it mar ris. Hoe’t wy witte hokker betsjutting oft in 
foarnamwurd krijt, hat heel lang ien fan de belangrykste fragen yn de taalkunde west. 
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No binne foarnamwurden moai wis ûntstien om it ús by it praten makliker te meitsjen. It is 
dêrom einliks wat nuver dat wy geregeldwei skynber oerstallige foarnamwurden brûke. Tink 
mar oan ‘De útfiner fan it falium dy moasten se hillich ferklearje.’ Dat wurdsje ‘dy’ kin wol 
fuort, mar jou se de kost dy’t it sa sizze! 

Us sprektaal hat noch nuverder fiten. ‘Binne dat de suertsjes dy’tsto seidest datsto se kocht 
hiest?’ is miskien net in moaie sin, mar men kin sokke útspraken rûnom hearre. De sin sit fol 
mei folslein oerstallige wurden: ‘de suertsjes’, ‘dy’ en ‘se’ ferwize alle trije nei deselde 
plakkerige lekkernijen. De Ingelsman kin skoan sûnder de ballêst fan twa foarnamwurden: 
‘Are those the sweets you said you’d bought?’ 

Om jim no net yn ‘e waan te litten dat it Ingelsk safolle praktysker is as it Frysk, ien moai 
tsjinfoarbyld. ‘Do you think so?’ mei twa foarnamwurden, kin by ús mei nul: ‘Tinkst?’ 
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Heal 

Deze week bespreek ik het woord “heal”. Dat dekt in veel 
gevallen de betekenissen die het Nederlandse “half” 
heeft. Een paar voorbeelden: 

– De bern krigen elk in heale par. (De kinderen kregen 
elk een halve peer.) 
– Beppe mei foar heal jild mei de trein. (Oma mag voor 
half geld met de trein.) 
– It glês wie healfol. (Het glas was halfvol.) 

“Heal” komt ook in allerlei samenstellingen voor. Soms 
wijken die af van het Nederlandse gebruik. Vaak verandert 
in samenstellingen de tweeklank van “heal” in -je- 
(“breking”), maar lang niet altijd. 

Met breking: 
– It is healwei trijen. (Het is half drie.) 
– It twadde healjier wie it dreechst. (Het tweede 
halfjaar was het moeilijkst.) 
– Hy hat in healsliten autootsje oanhannele. (Hij heeft 
een tweedehands auto gekocht.) 

Bij sommige sprekers met breking, bij andere zonder: 
– Hy wie noch mar op healwei. (Hij was nog maar 
halverwege.) 
– Mei ik wol n healmingel piteroalje? (Mag ik een halve 
liter petroleum?) 
– Mei healmoanne binne de wjerwolven noch kûm. (Met 
halve maan houden de weerwolven zich nog koest.) 

Meestal zonder breking: 
– Se praat wat healbekkich Ingelsk. (Ze spreekt gebroken 
Engels.) 
– Doch net sa healwiis! (Doe niet zo dwaas!) 
– Kinst dat boesgroen it bêste ûnder in healwiete doek 
strike. (Je kunt dat overhemd het beste onder een 
vochtige doek strijken.) 

“Heal” laat zich veel makkelijker dan in het Nederlands 
met maatsaanduidingen combineren: 
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– It is healkertier oer sânen. (Het is 7 à 8 minuten 
over zeven.) 
– Dy tsiis kostet in euro it healpûn. (Die kaas kost in 
euro per 250 gram.) 
– In healmingelse flesse. (Een fles van een halve 
liter.) 

“Heal” als bijvoeglijk naamwoord betekent ook “een beetje 
ziek” of “niet zo lekker”: 
– Ik woe efkes ôfsizze, ik bin wat heal. (Ik wilde even 
afzeggen, ik voel met niet zo lekker.) 

Idioom met “heal”: 
– As it heal kin … (Als het effe kan …) 
– net heal (geheel niet: it woe net heal, hy fertroude it 
net heal, se koe net heal fan bêd komme) 
– heal wurk (slecht werk, slechte prestaties) 

“Heal” wordt meer dan het Nederlandse “half” gebruikt als 
versterking of verzwakking: 
– Dat sinniget my mar heal. (Dat bevalt me niet zo.) 
– Hy wie mar heal baas mear. (Hij was zijn gezag 
grotendeels kwijt.) 
– Se waard heal wei yn dy bontmantel. (Ze verdween 
grotendeels in die bontmantel.) 
– Ik bin heal fan doel om moarn nei Grins ta. (Ik speel 
met de gedachte om morgen naar Groningen te gaan.) 

Het tellen van halfjes ging in het Fries vanouds op de 
volgende manier: 
0,5 = in heal 
1,5 = oarde heal (tweede half), oardel 
2,5 = tredde heal (derde half), treddel 
3,5 = fjirde heal (vierde half), fjirdel 
enz. 

Alleen “oardel” is nog in levend gebruik. De vormen voor 
2,5 en hoger zijn in de spreektaal verouderd. Op schrift 
worden ze soms nog wel gebruikt. 
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'Onmoeilijk’ en ‘net folle’ 

Henk Wolf 

Kollega Eric Hoekstra, dy’t ek geregeldwei stikjes yn dizze rubryk skriuwt, wiisde my 
okkerdeis op in grappige obstrewaasje; by pearen antonimen (wurden mei in tsjinoerstelde 
betsjutting) komt it soms foar dat yn in taal ien fan beide foarmen net bestiet of mar allinnich 
mei frijwat lijen útdrukt wurde kin. In foarbyld. It Hollânsk hat de moaie tsjinstelling 
tuskenmakkelijk en moeilijk. No hat it Frysk wol maklik, mar in echte wjergader 
fan moeilijk mankearret. Soms kin men dreech brûke, soms slim of lestich, mar fakernôch 
moatte wy ús behelpe mei net maklik. It is dêrom ek net sa nuver dat lju dy’t de gevens fan 
har taal net al te wichtich fine, gauris in maklik ûntwyk sykje yn it lienwurd moeilik. 

Grappich is dat it Russysk wat dat oangiet krekt oarsom is as it Frysk. It wurd trûdno drukt 
wol sawat itselde út as it Hollânske moeilijk, mar foar makkelijk brûke de Russen 
meastentiidsnjetrûdno – letterlik: niet-moeilijk, onmoeilijk. Soks dogge wy fansels ek by 
wurden sûnder dúdlik tsjinoerstelde, lykas yn ûnaardich of yn it Hollânsk oninteressant. 

No, tocht Eric, dat ûnderskied tusken it Frysk en it Russysk moat hast wol wat oer it folksaard 
sizze. Friezen nimme it har ta eare dat se har saken sûnder kleien dien meitsje. Om te 
sizzen dat in put moeilijk is, soe net strike mei it Fryske folksaard, dat sadwaande soe in 
wurd dêrfoar net oerlibbe ha. Oarsom soenen de Russen oeral swier oan tille, leaver lui as 
wurch wêze, en dus graach fan wat sizze dat it trûdno is. At it dan al tafalt, dan moat it noch 
net te entûsjast en komt de Rus op syn heechst mei: nje trûdno (‘niet moeilijk’), dêr’t dan wer 
it wurdnjetrûdno út ûntstien is. 

In moaie teory fansels, mar it sil altyd wol in spekulaasje bliuwe wat derfan oan is. Oer in oar 
pear antonimen yn it Frysk is lykwols wol mei wissichheid wat te sizzen. Ik bedoel dan de 
oersetting fan it Hollânske veel-weinig. Beide wurden hat it Frysk gjin oersetting foar: weinig 
geld wurdt in bytsje jild of net folle jild. Foar te weinig geld moatte wy te min jild of net genôch 
jild brûke. Veel geld wurdt in protte/soad/bulte jild en sokke dinge mear, wylst te veel geld yn 
it Frysk te folle jild is. 

It Noardfrysk hat wol wurden dy’t oerienkomme mei veel en weinig. Yn it Mooringer dialekt 
binne Hi heet foole giilj en Hi heet lait giilj goeie oersettingen fan de Hollânske sinnen. Dat is 
tagelyk de âlde sitewaasje yn ús Westerlauwersk Frysk. Dat hie yn ‘e njoggentjinde ieu ek 
noch gewoan de wurden folle en lyts foar veel en weinig. It hat derfan dat de Friezen dy 
wurden yndied stoefernôch fûnen en útwykten nei omskriuwingen, mei as gefolch 
dat folle inkeld noch mei te of in neehiting brûkt wurde kin en lyts yn ‘e betsjutting net 
folle helendal ferdwûn is. Dêrtroch sitte wy no mei in tige ‘ûnmaklik’ systeem oantangele. 
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Grien as blau 

Henk Wolf 

Groter als of groter dan: de Hollanners sille wol nea ophâlde te sizzen dat it doch benammen 
it lêste heart te wêzen. Likegoed brûkt de grutte kliber beide fleurichop trochinoarhinne. En 
yn ús Westerlauwersk Frysk is dat fansels al net oars: grutter as en grutter dan binne beide 
poerbêst Folksfrysk, al is de noarm foar de skriuwtaal op it heden grutter as. Sa net, dat hat 
ek wol oars west; om 1900 gong grutter dan noch foar geefst. Dat jout ek mar oan hoe 
arbitrêr oft sa’n taalnoarm eins is. 

De wurdsjes dan, as, at, al, dat en ofbinne yn it Frysk likegoed in boarne fan betizing. De 
Afûk hat allegear kreaze regels betocht foar it gebrûk derfan, mar de trochhinne Fries hat dêr 
út noch yn gjin boadskip oan. Jan Popkema hat dêr yn it tydskrift Us Wurk (1979) in tige 
nijsgjirrich stik oer skreaun ûnder de titel As alle assen ien as wiene. 

Mar ta ús rûfeltsje lytse wurdsjes – men heart bygelyks: Ik wit net at er komt njonken Ik wit 
net of er komt en Ik wit net as er komt, al sille de measten wol skriuwe: Ik wit net oft er komt. 
Men heart: At it ien oere is, giet de skoalle út, mar ek: As it ien oere is, … Men heart: Ik tink 
dat er komt, mar ek Ik tink at er komt. Allyksa: Is dit blau of grien? njonken Is dit blau as 
grien? En: Al kaam de paus op besite, ik gean no fuort njonken As kaam de paus … En de 
betizing hat noch grutter west. Ut de 17e-ieuske sprekwurdgjirring fan Burmania komt:Dat de 
Hymel foel, soo wieren alle fouglen vinsen. No soenen wy fansels sizze: As de himel foel, 
dan wienen alle fûgels finzen of At de himel foel … 

De betizing tusken al dy wurdsjes sil grif te krijen ha mei de oerienkomst yn foarm: se binne 
allegear ienwurdliddich en ha almeast it o-lûd fan hok. De útspraak mei it a-lûd fan dak komt 
ek wol foar. Neffens my is dat sels yn of it gefal, as dat gjin klam krijt: de útspraak ien af 
twa komt my alheel net nuver oan. 

Nijsgjirrich is benammen it wurdsje at. Der is al heel wat ôfskreaun oer wêr’t dat wurdsje 
weikomt. It kin wêze dat it út dat ûntstien is, krekt as yn de Skandinavyske talen, mar der 
wurdt ek wol útholden dat it komt fan ocht, in no útstoarne njonkenfoarm fan oft, dat alteast 
op skrift noch bestiet. De ch kin dêr maklik weilitten wurde, tink mar oan de gebrûklike 
útspraak Hy dot foar Hy docht. 

Wat oars: by lytse bern kin men troch dy grimelgrammel fan wurdsjes, nijsgjirrige flaters 
obstrewearje at se Hollânsk prate wolle. Kunde fan my kaam mei it foarbyld: Ik weet niet als 
zij komt. En útspraken lykas Is dat groen als blauw? en Ik weet niet wie als dat er komen kin 
men fan Friezen ek wol heare. 
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Ut: S.T. Hiemstra (2008), Kursus Frysk Skriuwen. www.ffu-frl.eu 

Bynwurden 

It bynwurd kin ek it wurdsje dat en oft wêze: It stiet wol fêst, dat er komt; Ik leau net, dat it 
wier is; Ik tink, datst gelyk haste; Hy wie op syn iepenst, dat er net ferrifele waard; It koe net, 
dat wy hawwe it mar meijûn (de bysin hat de foarm fan in meidielende haadsin). Opmerklik 
binne de konstruksjes: Wa tinke jo, dat it dien hat? Om hoe let sei er, dat it klear wêze koe? 
It earste sindiel fan de haadsin heart by de bysin. It wurdsje oft wurdt meast útsprutsen as 
o't: Ik wit net, oft dat wol wier is; Oft (leaver: As) er sà wol, sil ik him; It is de frage, oft dat kin; 
Ik frege dy, oftst(o) my helpe koest (Sipma, Ta it Frysk, 80); Hy hâldt him, oft er nearne fan 
wit; It is, oft de duvel dermei spilet; Hy wist net, hokfoar boek oft er foar kar nimme soe.  

Yn it Hollânsk komt it op foargeande wize brûken fan dat en of ek wol ris foar: Weet jij, waar 
(of) hij woont?; Hij schrijft niet, wanneer (dat) hij komt; En voert mij bij ’t rappier op zijde, 
Waar dat gij treedt (Hooft); Geen van beiden weet, wat dat het leven is (Kloos). Yn it 
Hollânsk binne sokke konstruksjes frijwol ferdwûn, yn it Frysk perfoarst net. Yn de rin fan de 

19de ieu wurde party foarms mei’t fan útsûndering krekt ta regel. Om 1880, 1900 hinne hat 
dat frijwol syn beslach krige. De ’t is net allinnich in ferkoarte foarm fan ‘dat’ of ‘oft’, mar ek 
foarms mei as geane oer yn ’t. Van der Woude jout as ferklearring dat de algemien 
hearskjende betizing tusken as, of en oft (o’t, at) hjir mei ûnder skûlet. Sa kin earst ‘hoefier 
oft’ oer ‘hoefier o’t’ wurde ta ‘hoefier’t’. Mar dan kin ek maklik ‘safier as’ oer ‘safier o’t’ 
oergean ta ‘safier’t’. De ’t is neffens Van der Woude sa stadichoan o sa produktyf wurden: de 
’t tsjinnet langer yn ́t Frysk om oan te jaan, dat der in ferbân is mei in foarôfgeande of 
folgjende sin.  

J.K. Dykstra brûkt oft noch fakultatyf yn sinnen as: Hoe let (oft) jo ek komme, jo binne altyd 
wolkom, Hoe moai (oft) Fryslân is, is mei gjin pinne te beskriuwen (s. 210 fan Op ’t aljemint). 
Buma en Tjepkema (Efkes taelbuorkje, 247) binne fan betinken dat oft yn sokke sinnen nèt 
neffens eigen (foar)kar weilitten wurde mei: Hoe wis oft de lear is; Hokfoar brief oft dêr leit, 
wit ik net; Hoefolle oft it ek wer wie, doar ik net mear sizze. A. Feitsma brûkt oft (almeast 
skreaun as ‘ot’), foarsafier’t ik neigean kin, ek systematysk wòl yn sokke sinnen. Foarbyld: 
Nijsgjirrich is yn dit ferbân de fraach yn hokfoar taal oft de minniste lekeprekers yn en bûten 
de Fermanjes it wurd fierd hawwe.  

WB-I jout as foarbylden fan ‘oft’: a. ‘Of’ (ûnderskikkend): Ik sil ris hearre, oft it wier is; Oft dat 
sa is, sil aansen bliken dwaan. Oft er wol of net, hy moat. Oft ik ek útnaaie soe! Sjoch ris 
hoe’n moaie blom oft dat is, hoe moai oft dy blom is. b. ‘alsof’: Hy die krekt oft der neat bard 
is. Hy iet oft er yn trije dagen neat hân hie.  

Foar de staveringsferoaring fan 1945 skreau ien gauris oft noch as eft. Lykas ek ef foar of. 
Dat sil noch wol in oerbliuwsel west hawwe fan it Aldfryske ‘ieftha’ of mei in oare foarm ‘jeft’.  

Oft moat net betize wurde mei ofte, want dat is de âlde foarm fan of, dy’t noch bewarre 
bleaun is yn sinnen lykas: a. ‘Of’ (lykskikkend): Stiet dy toer net min ofte mear út it lead?; 
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Giest ek mei, ja ofte nee; Min ofte mear. b. ‘noch’: Hy kin it hyn ofte nei (net) tsjin my hâlde 
mei damjen (ek: hein ofte nei); Nea ofte nimmer/ninter.  

De bynwurden of, oft en as wurde faak trochinoar helle. Of wurdt brûkt krekt as it Hollânske 
of tusken twa haadsinnen of twa lykweardige sinnen. Ingelsk: or; Dútsk: oder. Bygelyks: Hy 
komt thús of hy giet fuort (by in tsjinstelling). Ferlykje yn it Ingelsk: Would you like tea or 
coffee; Tell me or I’ll kill you. Ferlykje yn it Dútsk: ‘früher oder später’; ‘entweder du, oder 
ich’'.  

Oft wurdt brûkt tusken in haad- en in bysin (by in fraach of twivel). Ingelsk: if, whether; Dútsk: 
ob. Bygelyks: Hy frege my, oft ik it dwaan woe (He asked if I could do it); Ik wit net, oft ik it 
dwaan kin (I don’t know whether I can do it). Ferlykje yn it Dútsk: Ich frage mich, ob er 
kommen wird.  

As wurdt brûkt foar it Hollânske als en dan. Bygelyks: Klaske is grutter as Jan (ferliking); It is 
sa dúdlik as it mar kin; Do krigest iten as it tiid is, no net; As de loft delfalt, hawwe wy 
allegearre in blauwe mûtse op (betingst); As ik it mar oan tiid hie, dan soe ik it wol dwaan; Hy 
is sa goed net, as er him hâldt; Ast it wolst, kinst it mar dwaan.  

De bynwurden as en oft wurde soms trochinoar brûkt yn sinnen as: Oft/as der net in stoel 
stien hie, dan wie ik oer de grûn trûzele; Oft/as Jan strak út skoalle komt, moat er earst nei 
de bakker. Yn sinnen mei sa’n ‘indien’-karakter jou ik mei ien as Tsjepkema (s. 247) de 
foarkar oan as as standertfoarm. Ferlykje ris mei it Ingelsk: It wie krekt as soene se oerein 
gean/It was just as if she were going to stand up; Hy die as hied er it net murken/He acted as 
if he had not noticed it.  

Yn guon teksten komt men wolris de foarm ‘at’ (by Feitsma ‘ot’) tsjin. It WB-I seit dêrfan: ‘In 
spreektaal en soms in schrijftaal voor as, oft.’ Guon tinke dat at oer oft/o’t/ot ûntstien is, 
oaren sjogge der mear in assimilearre foarm fan as yn (Tsjepkema, 247-248). Mei at foar as 
en oft giet it sichtbere ferskil tusken dy beide wurdsjes ferlern. Soene jo in sin lykas: ‘As er dy 
freget, oft ik ek meidoch, dan seist mar nee’, ynruilje wolle foar: ‘At er dy freget, at ik ek 
meidoch ...’? Omdat it brûken fan at betizing jaan kin mei as en oft en (ekstra) problemen 
jout by it oanlearen, kin dy fariant mar better net brûkt wurde as standertfoarm. Yn Afûk-
ûnderwiislearmateriaal foar leargongen heart at (as gefolch fan in DB-beslút) dan ek net foar 
te kommen.  

Ferbiningswurden dy’t in haadsin en in bysin ferbine, krije yn it Frysk hast altyd ’t, dy’t 
útsprutsen wurdt. Om in haadsin fan in bysin te ûnderskieden, moat men besykje om in 
wurdsje/wurdsjes tusken ûnderwerp en persoansfoarm te setten: yn in haadsin kin dat net, 
yn in bysin wol. In formeel ûnderskied tusken bynwurden en bywurden is: bynwurden 
bewurkje gjìn omkearing (ynverzje) fan ûnderwerp en persoansfoarm (ferl.: Doe’t ik (letter) 
thúskaam ...; Wêr’t er (dan) wennet, wit ik net), bywurden dogge dat wòl. Ferl.: Doe kaam ik 
(letter) thús; Wêr wennet er (dan)? Yn de beide haadsinnen kin ‘letter/dan’ nèt tusken it 
ûnderwerp en de persoansfoarm stean. De sinnen soene ûngrammatikaal wurde: *Doe kaam 
(letter) ik thús. Der binne lykwols ek foarms sûnder ferbinings-t (lykas) en it kin ek 
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foarkomme dat de ferbinings-t deroan fêstsit (wylst, sûnt). De bynwurden hoege net perfoarst 
tusken de sinnen te stean, mar kinne ek oan it begjin fan de earste sin stean. Se steane wol 
altiten foar de bysin: Doe’t ik al op bêd lei, kaam myn frou earst thús.  

Koart oersjoch bynwurden  

Hjirûnder folget in koart oersjoch. Dat kin in stipe wêze by it skriuwen fan teksten.  

1. Underskikkende bynwurden sûnder ferbinings-t:  
- as: As it net kin, moat it mar oergean (der wurdt in betingst útdrukt).  
- al: Al kaam er let, hy kaam dochs.  
- lykas: Lykas ik al sei, ik haw it net oan tiid.  

2. Underskikkende bynwurden dy’t wòl útgeane op in -t:  
- dat: Hy sei, dat er net komme koe; Dat it trochgiet, is wol wis; Hy moast nei skoalle, dat hy 
helle de fyts út it hok; Se fytste (sa) hurd, dat se net de lêste wêze soe.  
- oft: Ik wit net, oft ik wol mei; Ik twivelje der oan, oft it goed komt; Hy frege, oft ik mei mocht 
(Ingelsk: ‘whether, if’) Opm.: Dat en oft binne ‘neutrale’ bynwurden; se sizze neat oer de 
ferhâlding tusken de dielen dy’t se ferbine.  
- wylst (soms: wyls’t): Wylst wy dêr sieten, begûn it te reinen.  
- oant: Wy wachtsje oant it droech is; Oant it nij jier hjir is.  
- sûnt: Sûnt hy (klam!) hjir is, is it hieltyd rûzje. - omdat: Ik bin let, omdat ik in gearkomste hie 
(der wurdt in reden útdrukt). 
 - trochdat: Trochdat it salang duorre, kamen wy te let thús (der wurdt in oarsaak útdrukt).  
- sadat: It reinde dat it easde, sadat wy dweiltrochwiet waarden (gefolch). Opm.: Wurde sa 
en dat skaat, dan jout dat gefolch tagelyk in graad oan fan it foargeande: It waaide sa fûl, dat 
der tûzenen beammen sneuvelen. Hy waard sa lulk, dat er alhiel weiloek.  
- meidat: Meidat (‘omdat, aangezien; doordat’) it reinde, moast it oergean; Meidat (‘terwijl’) 
Ruerd deryn kaam, gong ik fuort. - foardat: Foardat er fuortgong, joech er my in brief.  
- mits: Ik wol wòl, mits oft [= mitsdat] er frij kriget. Ik wol wòl, mits hy ek meidocht.  
- wat ... wat: Wat mear as it keal friet, wat grouwer as it waard; Wat âlder wat better.  

3. Underskikkende bynwurden mei in losse ferbinings-t:  
- doe’t: Doe’t er kaam, wie ik der net; It wie in tiid doe’t de arbeiders it net sa bêst hiene.  
- ear’t: It kin lang duorje, ear’t er thúskomt; Ear’t it sa wurdt, soe ik der mar wat oan dwaan.  
- nei’t: Nei’t er operearre is, hat er gjin lêst mear hân.  
- wannear’t: Wannear’t er komt, wit ik net (tiidsrelaasje); Wannear’t er dy bedragen hat, moat 
er dy jild jaan (in betingst wurdt útdrukt).  
- hoe’t: Hoe’t it komt, wit ik net.  
- no’t: No’t wy in auto hawwe, kinne wy maklik komme.  
- (al)hoewol’t: Hoewol’t ik it frege haw, wit ik noch neat.  
- dêr’t: It doarpke, dêr’t ik berne bin (antesedint).  
- wêr’t: Hy frege my, wêr’t ik weikaam; Wêr’t er wennet, wit ik net (freget nei in plak).  
- sa’t (selde betsjutting as lykas): Sa’t it no stiet, kom ik nije wike. Ferl.: Sa’st (sast(o)?) 
sjochste, binne wy net ryk. Ing.: As you see, we are not rich.  
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- om’t (selde betsjutting as omdat): Hy komt hjoed net, om’t er siik is.  
- troch’t (selde betsjutting as trochdat): Troch’t er opholden waard, wied er nochal let. Troch’t 
komt yn de praktyk eins net foar.  
- mei’t (selde betsjutting as meidat): Mei’t sy der ynkaam, wiene se allegearre stil; Mei’t der 
net mear safolle studinten komme, binne de kolleezjes opholden. - foar’t (selde betsjutting as 
foardat): Foar’t ik der erch yn hie, wie it al sa. - dy’t: De âlde fiskers dy’t op ’e bank sitte.  
- hoewol’t: Hoewol’t ik har net sa bêst ken, sil ik har in oanbefelling jaan.  

Ferfalt de ferbinings-t by de twadde persoan iental? As der gearheapping fan bylden is by 
kombinaasjes mei at/oft, dan falt de t neffens Tiersma (s. 99) ornaris wei om dy kloft wat te 
ferienfâldigjen. Ferl. Sipma (III, s. 80): Ik frege dy, ofst my helpe koeste. Tsjepkema (s. 247) 
skriuwt lykwols: Mar ris ôfwachtsje oftst(o) it wol úthâlde kinst. Neffens Jarich Hoekstra en 
inkelde taalkundigen fan de Fryske Akademy is der net in echte regel yn de sin dat ien, bgl. 
in autoriteit, sein hat hoe’t it al en net moat. Sy binne lykwols fan betinken dat der gjin inkelde 
reden is om de bynwurd-’t/-t yn de stavering wei te muozjen. De noarm moat dus winliken 
wêze: oftst, sa’tst, no’tst, doe’tst, dy’tst, dêr’tst, ensfh. (sjoch ek R. de Haan, Mei 
freonlike groetnis, 1995, s. 129)  

It Frysk hat in fonologyske regel dy’t in t weifalle lit foar -st. Dus ytst wurdt útsprutsen as [ist]. 
Yn ’e stavering fan it Frysk wurdt dat weifallen fan de t lykwols nea honorearre. Wy skriuwe 
ytst mei in t, hoewol’t wy him nea útsprekke. Op ’e selde wize hearre wy ek oftst, ensfh. te 
skriuwen, sels al bliuwt de t yn ’e útspraak wei. As it grûnwurd op -st útgiet en der komt in 
útgong -st efter, dan kriget men ûntdûbeling: stst > st. Net allinnich yn ’e útspraak, mar 
diskear ek yn ’e stavering. Wy skriuwe bygelyks (do) rêst en net *rêstst, hoewol’t dat logysk 
wêze soe. En sa skriuwe wy by bynwurden ek wylst(o) en net *wylstst(o).  

Ferlykje ek Tiersma (s. 62): Dat is de jongfaam dy’tst kenst. Kurze Formenlehre (s. 21): Do, 
dy’tst’ neat fan soks hawwe moast. Beknopte Friese vormleer: Dû dy’(ts)t wit(st) fan wa’t 
alles is wat hjir leit (s. 30).  

Sykje no ris by do yn WB-I (s. 181). Dêr fine jo û.o.: doesto, noosto en dêrsto. Dy 
konstruksjes kinne dus mar better mijd wurde. Ferlykje ek Mei freonlike groetnis (s. 129) oer 
dy kwestje (sjoch ûnder de stekwurden wêr’t en dêr’t).  

Opdracht  

A. Folje no mei-inoar yn de groep (of thús) yn: -,’t:  
Doe (...) wie se klear en kaam nei hûs. Doe (...) se klear wie, kaam se thús.   
Ear (...) de winter foarby wie, wiene se troud.   
Nei (...) er operearre is, hat er nea gjin lêst wer hân.  Hy praat nei (...) er wiis is.   
Wannear (...) komt er thús?  Wannear (...) er thúskomt, wit ik net.   
Wêr (...) Sake wennet, kin ’k net sizze.  Wêr (...) wennet Sake eins?   
B. Folje no (thús) de bynwurden as, al ,of, oft en ofte yn (frij nei Styl en Stavering, 71-72):  
1. Hjoed ... moarn sil Pyt my wol sizze, ... er it dien hat ... net. 2. Durk moast op it lêst tajaan, 
dat it min ... mear syn eigen skuld wie. 3. Ik soe dy man net wer kenne, ... stroffele ik oer 
him. 4. It like wol, ... Jehan it net wêze woe. 5. It like wol, ... woe Aly it net wêze. 6. ... 
Lammert it boek weibrocht hat ... Samme, dat docht net ta de saak. 7. By it hearren fan it nijs 
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wie it Kees, ... sonk er troch de grûn. 8. Ik soe him neat dien hawwe, ... hied er my ek noch 
sa narre. 9. It wurdt net wer goed tusken ús, ... hy moat earst skuld bekenne. 10. Peter 
skepte yn ’e snie om, ... hong it libben deroan. 11. Ik kin jimme hyn ... nei net sizze, hoe let ... 
wy jûn werom komme. 12. Do moatst no sels mar sizze, ... dyn jild barre wolst, ja ... nee. 13. 
... sneontejûn by my komste, kinst myn nije boekekast sjen. 14. Dat is like lang ... it breed 
is. 15. Hy woe en hy soe de priis winne, ... soe de ûnderste stien ek boppe. 16. Ik kin de jûns 
net wer werom, ... it moast wêze dat der nei tolven noch in bus rydt.  
Bepraat eventuele problemen (letter) yn de groep.  
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De manier wêrop 

Henk Wolf 

De hûn wêrmei er op jacht giet; it hûs wêryn’t er syn earste stapkes set hat; de manier wêrop 
er te wurk giet. De Fryske standerttaal hat it net sa op sokke formulearringen. Wurden lykas 
‘wêrmei’, ‘wêryn’t’ en ‘wêrop’ wurde yn ûnderwiislân foargoed ferkettere. It is my net dúdlik 
wêrom oft dat is. Dy foarnamwurdlike bywurden, sa’t sokke wurden hite, komme al 
ieuwenlang yn it Frysk foar. Yn ‘e njoggentjinde ieu sjogge wy se noch fral sûnder de 
einichste t-klank, dus ‘wêrop’ ynstee fan ‘wêrop’t’, en dat is hjoeddedei al helendal in sûnde. 

At minsken Frysk skriuwe, ferfange se gauris konsekwint alle foarnamwurlike bywurden troch 
konstruksjes mei ‘dêr’t’. Soms wol dat prima, lykas by de earste sin fan dizze taalsnipel; ‘de 
hûn dêr’t er mei op jacht giet’ is poerbêst Frysk. By it twadde foarbyld heart it lykwols al wat 
minder natuerlik: ‘it hûs dêr’t er syn earste stapkes yn set hat’. En by it tredde foarbyld jout 
sa’n ferfanging wol fermaarde bryk Frysk: ‘de manier dêr’t er op te wurk giet’. 

No kin men út de grammatikaboeken gewaarwurde dat foarnamwurdlike bywurden altyd al 
wol wat formeel wienen. De konstruksje mei ‘dêr’t’ soe wat gewoaner wêze, mar wy ha krekt 
sjoen dat dy lang net altyd mooglik is. 

Hoe rêde wy ús dan yn de ynformele sprektaal? Der binne gâns mooglikheden, mar dêr 
sinne wy by it skriuwen meast net op. Doch kinne se fertuten dwaan at men perfoarst net in 
foarnamwurdlik bywurd brûke wol. Lit my ris in pear neame. 

Ik begjin mar mei it twadde foarbyld fan hjirboppe. In goed alternatyf soe wêze: ‘it hûs dêr’t er 
syn earste stapkes set hat’. Sûnder ‘yn’ dus. En it tredde foarbyld kin wurde: ‘de manier 
hoe’t/sa’t er te wurk giet.’ 

Noch in pear foarbylden út de folkstaal: ‘De fleur wêrmei se him temjitte kaam’ – ‘de fleur sa’t 
se him temjitte kaam’. ‘De keamer wêryn it ljocht flikkere’ – ‘de keamer dêr’t it ljocht flikkere’ 
(soenen je hjir it losse wurdsje ‘yn’ brûke, dan krige de sin in hele oare betsjutting). ‘De reden 
wêrom it projekt net trochgiet’ – ‘de reden dat it projekt net trochgiet’. ‘De dei wêrop se 
oankaam’ – ‘de dei dat se oankaam’. ‘De ferhalen wêrfan ik sis dat se wier binne’ – ‘de 
ferhalen dy’t ik sis dat wier binne’. ‘De dingen wêrfan se sei dat se dermei dwaande wie’ – 
‘de dingen dy’t se dat se dermei dwaande wie’ of ‘de dingen dat se sei dat se (der)mei 
dwaande wie’. ‘De frou wêrfan ik hoopje dat se komt’ – ‘de frou dy’t ik hoopje dat komt’. ‘De 
manuskripten wêrfan der twa yn Oxford lizze’ – ‘De manuskripten dy’t der twa yn Oxford 
lizze’. ‘By Warten binne smûke sleatsjes wêrop men ride kin’ – ‘By Warten binne smûke 
sleatsjes dat men derop ride kin’. ‘Se ha dêr fan dat ies wêrmei ik altyd fiskje’ – ‘Se ha dêr 
fan dat ies dêr fiskje ik altyd mei’. 
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List fan ferskillen tusken Frysk en Nederlânsk (fan Jan Popkema):
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Ik ha him sjoen rinnen 

Henk Wolf 

Elkenien wit wol dat de jeugd langer raar yn ‘e tiidwurden omslacht. Of jeugd? Sels tritigers 
bekweadigje har njonkelytsen oan sinnen lykas Is dat de jas dy’tsto juster hast 
kocht? en Wêr soest dat kinne keapje? 

It is net sa dat sokken inkeld mar de folchoarder fan de tiidwurden omdraaie. Se feroarje 
soms ek de foarm fan it wurd. Sa sille se ynstee fan Ik hie dat wol dwaan wold nea sizze: Ik 
hie dat wol wold dwaan. Se sille derfan meitsje: Ik hie dat wol wolle dwaan, dus 
mei wolle ynstee fan wold. Dat is fansels heel nuver, omdat wolle by it helptiidwurd hie heart. 
En dat soarget derfoar dat it haadttiidwurd in ôfslutend mulwurd (‘voltooid deelwoord’) is. 
Sjoch mar nei: Ik hie in kassettebantsje kocht en net: *Ik hie in kassettebantsje keapje. 

At it haadttiidwurd sels ek wer helptiidwurd is fan in oar haadtiidwurd en at it dêr ek nochris 
lofts fan stiet, lykas yn Ik hie dat wol wolle dwaan, dan feroaret it lykwols fan in ôfslutend 
mulwurd yn in nammefoarm (‘ynfinityf’, ‘onbepaalde wijs’). Dat bart yn it Hollânsk ek: Ik had 
dat wel willen doen en net: *Ik had dat wel gewild doen. Taalkundigen neame dat ferskynsel 
IPP, in ôfkoarting fan Infintivus Pro Participio (‘nammefoarm ynstee fan mulwurd’). 

Yn it moderne Frysk komme ek wol sinnen foar dy’t wol de Hollânske tiidwurdfolchoarder ha, 
mar gjin IPP. Dy binne lykwols allinnich mooglik mei de tiidwurden sjoen en bleaun. Dus: Se 
is dêr bleaun stean wurdt wol brûkt, mar Ik ha him heard sjongen net. Dat wurdt: Ik ha him 
hearre sjongen. 

Wêrom wol de mulwurden sjoen en bleaun, mar net it mulwurd heard? Ik tink dat dat mei de 
foarm te krijen hat. Sjoen en bleaun ha net in -t oan ‘e ein en lykje dêrtroch in soad op 
nammefoarmen, lykas sjen, stean en slaan. Yn sokke gefallen is IPP yn de Hollânske 
folchoarder satliket net ferplichte. 

No binne taalkundigen op ‘e siik nei taalregels dy’t minsken by de berte al kinne en dy’t dus 
yn alle talen foarkomme moatte. Guon taalkundigen ha wol tocht dat der in regel is dy’t seit: 
as de tiidwurden yn de ‘Hollânske’ folchoarder steane, is IPP ferplichte. It moderne Frysk lit 
sjen dat dat net sa is. Myn idee is dat dy regel der justjes oars útsjocht: yn de Hollânske 
tiidwurdfolchoarder is IPP ferplichte AS IT TIIDWURD DERÚT SJEN SOE AS IN 
ÔFSLUTEND MULWURD. Stipe foar dat idee komt út in Flaamsk dialekt. Dat foarmet 
mulwurden troch ge-foar de stam te setten, krekt as yn it Hollânsk. Dat ge- is yn dat dialekt it 
meast karakteristyk foar mulwurden. Yn dat dialekt kin men sizze: Hy is weest vissen, mar 
net: *Hy is geweest vissen. It dialekt hat gjin wurd wezen, mar wol dit wurdsje weest dat 
gjin ge- hat, dus net op in ôfslutend mulwurd liket, en dus gewoan brûkt wurde kin at it lofts 
stiet fan it haadtiidwurd dêr’t it helptiidwurd fan is. 
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Oersetproblemen 
 
Yn it Nederlânsk en yn it Frysk kinne jo maklik nije wurden meitsje Jo kinne in folslein nij 
wurd betinke, mar dat wurdt net sa faak dien. Meastal wurdt in wurd liend út in oare taal of 
besteande wurden wurde kombinearre ta ien nij wurd. 
 
Der wurdt folle mear yn it Nederlânsk praat en skreaun as yn it Frysk. Dêrtroch hat it 
Nederlânsk in protte nije wurden dy't it Frysk net hat. As jo dan it tekst út it Nederlânsk yn it 
Frysk oersette wolle, dan moatte jo sels in oersetting betinke. Faak kin dat sûnder probleem, 
mar net altyd. Dat komt trochdat de regels foar de wurdfoarming yn it Nederlânsk en it Frysk 
net altyd gelyk binne. As jo in wurd dan letterlik oersette, krije jo nuver Frysk. 
 
Probleemleaze gefallen 
 
Der binne net folle wittenskiplike faktermen yn it Frysk, mar grammatikale termen binne in 
útsûndering. Dat komt trochdat de taalkunde ien fan 'e pear wittenskippen is dêr't in soad 
Frysktalige bydragen oan besteane. De folgjende Fryske termen binne frij aardich 
ynboargere. It binne hast allegear lienoersettingen út oare talen. 
 

Ut it Nederlânsk oerset: 
lidwurd, bywurd, foarnamwurd, stelde ('gezegde'), foarheaksel, achterheaksel 
 
Ut it Dútsk oerset: 
haadwurd, eigenskipswurd, tiidwurd, ferhâldingswurd, mulwurd, iental, meartal, twilûd 
 
Ut it Deensk oerset: 
notiid, doetiid, dantiid 

 
Foar oare wittenskippen binne ek wol Fryske faktermen betocht, mar dêr is folle minder 
Frysk yn skreaun. Dêrtroch binne se net echt ynboargere, al jouwe in protte wurdboeken se 
wol. In pear foarbylden binne 
 

balstienliem (Ned. 'keileem') 
grûnfersakjen (Ned. 'bodemdaling') 
wringedier (Ned. 'gewerveld dier') 
nylhoars (Ned. 'nijlpaard') 

 
Foar de polityk binne ek Fryske wurden betocht. Yn 'e polityk is it Frysk de ôfrûne desennia 
in stik gewoaner wurden, sadat dy termen soms ek goed ynboargere binne. Foarbylden 
binne: 
 

deputearre, Komsaris fan 'e Kening, Steatekommisje, wolwêzen, boargemaster, 
gemeenterie, beliedsplan 
 

Probleem 1: it Nederlânske her- 
 
It Nederlânsk hat in protte wurden dy't begjinne mei her-. Yn it Frysk wurdt dat her- ek wol 
brûkt, bygelyks yn hertentamen. Foar in protte Fryskskriuwers is it lykwols te Nederlânsk. Se 
brûke leaver it foarheaksel wer-. Meastal is dat gjin probleem, in hiel soad Nederlânske 
wurden binne sûnder probleem oer te setten troch her- te feroarjen yn wer-. Hjirûnder steane 
in pear foarbylden: 
 

hertrouwen  wertrouwe 
herstemmen  werstimme 
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herindelen  weryndiele 
 

Dat giet soms lykwols wat al te automatysk. Soms is in frijere oersetting in stik natuerliker. 
Tink oan: 
 
 hertrouwen  op 'e nij trouwe, foar de twadde kear trouwe 
 herstemmen  nochris stimme, de stimming oerdwaan 
 herindelen  oars yndiele 
 herhalen  nochris dwaan/sizze 
 herboren  op 'e nij berne 
 heroverwegen  nochris yn jo omgean litte 
 
Soms klinkt werom- yn it Frysk better as wer-: 
 

hervinden  weromfine 
herkrijgen  weromkrije 

 
Yn it Nederlânsk ferfalle foarheaksels faak as jo her- foar in wurd sette. As jo bygelyks her- 
foar veroveren sette, krije jo heroveren, net herveroveren. It Frysk hat dy regel net. Dat kin 
maklik misgean. In korrekte oersetting sjocht der dan ek sa út: 
 

heroveren  werferoverje 
herenigen  werferienigje 
 

Probleem 2: it Nederlânske ende(n) 
 
Yn it Nederlânsk kinst fan in tiidwurd frij maklik in haadwurd meitsje mei de útgong -ende(n). 
Yn it Frysk komt dy útgong fanâlds net foar. Minsken dy't it Frysk net sa goed behearskje, 
nimme dat -ende(n) soms wol yn it Frysk oer, bygelyks sa: 
 
 een woningzoekende  in wenningsykjende 
 een ziekenverzorgende in sikefersoargjende 
 de inzittenden   de ynsittenden 
 slechhorenden  minhearrenden 
 de opvarenden  de opfarrenden 
 een omwonende  in omwenjende 
 mijn leidinggevende  myn liedingjaande 
 voor belangstellenden foar belangstellenden 
 drie wachtenden  trije wachtsjenden 
 
Dat is gjin moai Frysk. Soms wurdt it Frysk al wat better as jo -er(s) brûke ynstee fan -
ende(n). By de folgjende wurden soe dat bygelyks wol kinne: 
 
 een woningzoekende  in wenningsiker 
 een ziekenverzorgende in sikefersoarger/-ster 
 de inzittenden   de ynsitters 
 een omwonende  in omwenner 
 drie wachtenden  trije wachters 
 
Faak is it lykwols noch better om in bytsje kreativiteit te brûken, bygelyks sa: 
 
 een ziekenverzorgende in suster, in broeder, in ferpleechster 
 de inzittenden   de passazjiers 
 slechhorenden  minsken mei minne earen 
 de opvarenden  de lju oan board 
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 een omwonende  in buertgenoat 
 mijn leidinggevende  myn sjef, myn baas 
 voor belangstellenden foar nigethawwers 

 
Probleem 3: selsstannich brûkte mulwurden 
 
Yn it Nederlânsk kinne jo mulwurden hiel maklik selsstannich brûke. Dan binne it 
haadwurden wurden. Hjirûnder sjogge jo in pear foarbylden: 
 

de aangetrouwden, het uitgedeelde, de verdachte 
 

Dy kinne jo letterlik yn it Frysk oersette: 
 

de oantrouden, it útdielde, de fertochte 
 

No begjinne oantroud en útdield allebeide mei in foarheaksel. Dan wol soks wol, mar as sa'n 
foarheaksel ûntbrekt, dan kin in mulwurd yn it Frysk eins net selsstannich brûkt wurde. Dan 
moatte jo wat oars betinke. Hjirûnder steane in pear mooglike oplossingen: 
 

de getrouwden de troude minsken 
de gestraften  de strafte lju, de bestraften 

 
As in mulwurd yn it Frysk op in -e einiget, dan kin it noait selsstannich brûkt wurde. Der moat 
dan altyd in haadwurd achter of jo moatte it ferfange troch in kreative oersetting. Hjirûnder 
steane in pear ideeën: 
 

de aangeklaagde  de oanklage persoan 
de gedaagde   de dage man/frou, de foarroppene 
de geslaagden  de slagge studinten 
de gewonden   de ferwûne lju 
de verzekerende  de minsken mei in fersekering 
 

Soms binne mulwurden op in -e al sa faak brûkt dat se ynboargere binne. Minsken hawwe 
der dan gjin muoite mear mei. It wurd deputearre is dêr in moai foarbyld fan. 

 
Probleem 4: eigenskiplik brûkte mulwurden 
 
Yn it Nederlânsk kinne mulwurden sûnder probleem as eigenskipswurd brûkt wurde. Yn it 
Frysk wol dat eins allinnich mar as in mulwurd einiget op in -d of in -t, of as it in wat langer 
wurd is (twa of mear wurdlidden). De folgjende oersettingen kinne dan ek wol: 
 

de getrouwde mensen de troude minsken 
het gezonken schip  it sonken skip 
het afgezette been  de ôfsette skonk 
 

Koarte mulwurden dy't net op -t of -d einigje passe lykwols net goed. De folgjende 
oersettingen klinke dan ek raar: 
 

het gewonnen geld  it wûne jild 
de gelopen race  de rûne race 
de geproefde wijn  de preaune wyn 
een gevonden voorwerp in fûn foarwerp 
 

By sokke oersettingen moatte jo jo fantasy brûke. Soms kinne jo in bysintsje meitsje, soms 
moatte jo útwike nei in hiel oar wurd. Hjirûnder steane in pear oplossingen: 
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het gewonnen geld  it prizejild, de jildpriis, it jild dat wûn is 
de gelopen race  de foarbye race, de race 
de geproefde wijn  de wyn dy't preaun is 
een gevonden voorwerp in weitôge foarwerp, in weromfûn foarwerp 
 

Probleem 5: it Nederlânske on- 
 
It Nederlânske foarheaksel on- is meastal gewoan oer te setten as ûn-, lykas yn de folgjende 
gefallen: 
 

onaardig  ûnaardich 
onvriendelijk  ûnfreonlik 
onwaar  ûnwier 
onzeker  ûnwis 
 

Foar mulwurden kin it lykwols allinne mar foarkomme as dy mulwurden noch in oar 
foarheaksel hawwe. De folgjende gefallen kinne dêrom noch wol: 
 

onvertaald  ûnoerset 
onontwikkeld  ûnûntwikkele 
onbegrepen  ûnbegrepen 
 

Doch sille in protte Friezen hjir leaver net oerset en sokke frijere oersettingen brûke. 
 
It foarheaksel ûn- kin yn it Frysk net brûkt wurde by mulwurden sûnder foarheaksel. Dêrom 
binne yn de folgjende gefallen letterlike oersettingen net mooglik. Der wurde in pear kreative 
ideeën jûn: 
 

ongetrouwd  net troud 
ongevraagd  sûnder te freegjen 
ongewenst  tsjin it sin 
 

Yn it Frysk komt ek noch ûnge- foar. Yn in pear fêste kombinaasjes is dat noch wol gewoan, 
lykas yn de folgjende gefallen: 
 

ongewassen  ûngewosken 
ongeblust  ûngeleske 
ongevraagd  ûngefrege 
ongewenst  ûngewinske 
ongesubsidieerd ûngesubsidiearre 
 

Lang net elkenien fynt dat lykwols moai en faak wike goede Fryskskriuwers dan ek út nei in 
kreative, frije oersetting. 
 
Probleem 6: it Nederlânske -heid 
 
It Nederlânske achterheaksel -heid kin yn it Frysk op twa manieren oerset wurde, as -ens en 
as -heid. Yn it Frysk is -ens meastal meastal ferplichte nei hiele koarte wurdsjes (fan ien 
wurdlid), lyks yn lytsens (net: lytsheid), sûnens (net: sûnens) en lilkens (net: lilkheid). By 
langere wurden kinne -ens en -heid faak beide brûkt wurde. 
 
No kin in Frysk wurd op -ens oan de achterkant net langer makke wurde. Jo kinne der neat 
mear achter plakken. Dat is by langere wurden meastal gjin probleem. As jo it Nederlânske 
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werkloosheidscijfers oersette wolle, dan kinne jo werkloosheid oersette as wurkleasheid en 
dêr wurkleasheidssifers fan meitsje. Jo hawwe lykwols wol in probleem as it Fryske wurd 
allinnich mar op -ens einigje kin. Dan moatte jo wol in omskriuwing brûke. Hjirûnder steane in 
pear ideeën: 
 

gezondheidsraad  rie foar de sûnens (net: sûnensrie) 
boosheidscoach  coach foar opljeppene misken 
roodheidsmeting  mjitting fan 'e readens 
 

Sommige wurden, lykas sûnenssoarch, binne al sa faak brûkt dat se ynboargere binne. 
Minsken fine net langer dat se raar klinke. 
 
Ofsluting 
 
Jo hawwe seis problemen sjoen dêr't elkenien dy't Frysk skriuwt wol in kear tsjinoan rint. Jo 
hawwe in pear oplossingen sjoen. Dy kinne jo fansels oernimme. Brûk lykwols altyd jo 
taalgefoel. Untwikkelje sels kreative oplossingen en sjoch ris hoe't oaren sokke 
oersetproblemen baas wurde. Jo Frysk wurdt dêrtroch hieltyd better. 
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Folchoarder fan de tiidwurden 
 
Yn it Nederlânsk steane de tiidwurden faak yn in oare folchoarder as yn it Frysk. In pear 
foarbylden: 
 
(1) 
Ned.: Ik kan dat lekkere bier niet laten staan  
Frysk: Ik kin dat lekkere bier net stean litte 
 
(2) 
Ned: Zou je me willen helpen? 
Frysk: Soest my helpe wolle? 
 
Soms hat it Nederlânsk twa mooglikheden en it Frysk mar ien: 
 
(3) 
Ned.: Waar denk je dat ik over heb gezongen / gezongen heb? 
Frysk: Wêr tinkst dat ik oer songen ha? 
 
(4) 
Ned.: Weet jij wanneer we worden opgehaald / opgehaald worden? 
Frysk: Witsto wannear't wy ophelle wurde? 
 
Hoe kinst no witte wat yn it Frysk de goede folchoarder is? Der binne trije trúkjes om 
dêrachter te kommen: 
 
1. As der yn it Nederlânsk mar ien folchoarder mooglik is, dan is de folchoarder yn it Frysk 
oarsom. Dat is it gefal by de sinnen (1) en (2) hjirboppe. 
 
2. Fierder kinst ûnthâlde dat yn it Frysk it belangrykste tiidwurd foar it helptiidwurd komt. 
Meastal drukt it belangrykste tiidwurd in hanneling út. 
 
3. In tredde trúkje is dat it tiidwurd mei de sterkste klemtoan foarop komt.  
 
En no wat yngewikkelder: 
 
De trúkjes om de folchoarder fan twa tiidwurden te bepalen wurkje ek mei trije tiidwurden. 
Sjoch mar ris nei de sinnen hjirûnder: 
 
(1) 
Ned.: Zou je haar het ontwerp even willen laten zien? 
Frysk: Soest har it ûntwerp efkes sjen litte wolle? 
 
(2) 
Ned.: De meester zei dat we moesten gaan zitten. 
Frysk: De master sei dat wy sitten gean moasten. 
 
Der is by de Nederlânske sinnen mar ien mooglike folchoarder. De Fryske folchoarder is dan 
eksakt omkeard. Soms lit it Nederlânsk mear as ien folchoarder ta. Sjoch mar: 
 
(3) 
Ned.: Daar liggen proefwerken die bekeken moeten worden / moeten worden bekeken. 
Frysk: Dêr lizze de proefwurken dy't besjoen wurde moatte. 
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Kinst it ek sa dwaan: pakst earst it belangrykste tiidwurd. Dat is yn sin (1) it wurd sjen. By 
sjen heart it helptiidwurd litte. Dat komt derachter. It oerbliuwende helptiidwurd wolle komt 
dêr wer achter. 
 
Kinst ek sizze: it wurd sjen hat de sterkste klemtoan. Dat komt dus foaroan. Foar de oare twa 
helptiidwurden moatst ien fan de oare trúkjes brûke. 
 
De stof fan dit artikeltsje wurdt ek útlein yn in filmke: 
http://www.youtube.com/watch?v=Y6J_GQL1P_s 
 


