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'Gowe' of 'gouwe'?
Oft mear minsken it wurd ‘gowe’ koenen, frege myn eardere
buorman Arjan Hut op Facebook. Hy hie it brûkt yn in stik dat er
foar syn wurk by Omrop Fryslân skreaun hie. “Moast it opsykje om
wis te wêzen oft it wol in besteand tiidwurd is en net allinnich it
soarte fan taal dat inkeld yn jins holle bestiet.”
Ik kin it wurd wol. It betsjut sokssawat as mei de mûle iepen stean te
sjen. Ik hie tocht dat in útspraakfariant wie fan ‘geauwe’. It wurdbyld
‘gowe’ kaam my út noch yn net bekend foar. Yn it WFT (Wurdboek
fan de Fryske Taal) koe ik it ek net fine en de staveringshifker op
Taalweb.nl sette der in reade streek ûnder. Arjan wiisde my derop
dat it wurd wol yn it Frysk-Nederlânske hânwurdboek fan Zantema
stiet.
Nuver: in wurd stiet wol yn it hânwurdboek en net yn it folle gruttere
WFT. Ik begûn te sykjen en kaam yn it WFT wol ‘gouwe’ tsjin, yn
de bedoelde betsjutting en mei de útspraak ‘gowe’. Dat wie nuver.
Wurden dy’t wy mei in ‘oo’ útsprekke, skriuwe wy net mei ‘ou’.
Alteast, dat dogge wy net mear. Foar 1980 wie dat noch wol gebrûk.
Wa’t wolris in wat âlder boek lêst, is grif foarmen lykas ‘stouwe’
foar ‘stowe’ wolris tsjinkaam, of ‘jouwes’ foar ‘jowes’.
Dat, ik tink dat de redakteurs fan it WFT it wurd ‘gowe’ by fersin yn
‘e âlde skriuwwize opnaam ha. Doe’t se dêr begjin jierren tachtich
oan begûnen te skriuwen, bestie dy noch mar krekt, dat sa’n flaterke
is dan net iensen sa ûnferwachte. Of hat ien in bettere ferklearring?
(ferskynd op www.demoanne.nl op 8 desimber 2017)
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Bim al yn Dokkum? Wy bin it brechje
krekt foarby
As regel krije tiidwurden yn it meartal de útgong -e of -je: wy prate,
jim rekkenje, de buorlju sliepe. Der is ien tiidwurd dat dy útgong yn
de skriuwtaal faak kwytrekket. Dat tiidwurd is ha(wwe). Wy hawwe
en wy ha komme op skrift beide foar.
Yn 'e sprektaal binne sokke wurden der folle mear. Ik lês faak
stikken fan begjinnende Fryskskriuwers en yn har teksten kom ik
foarmen tsjin lykas wy bin, jim kin, de buorlju wol. De
skriuwtaalnoarm ferbiedt dy, mar yn 'e sprektaal binne se heel
gewoan.
Lang net alle tiidwurden ha sa'n foarm sûnder útgong. Ik freegje my
ôf oft der ek systematyk sit yn it wol of net fuortbliuwe kinnen fan de
Ik jou in pear oardelen op basis fan my eigen taalgefoel. Wa't it mei
myn oardeel net iens is, moat him mar oppenearje.
Normaal is yn myn earen:
wy ha (drokte), wy bin (ek thús), wy moat (werom), wy sil (ek fuort),
dy doh (ek mei), wy gon/gean (derhinne), wy stean (efkes te praten),
wy sjoh (it wol), wy jer (dy wol), wy fyn (it wol bêst).
Twivelachtich binne foar my:
wy fyn (it kaike werom), wy bliuw (ek thús), wy lit (him gewurde),
wy sit (op 'e stoel), wy skriuw (in boek), wy flean (mei Ryan Air).
Net goed binne foar my:
wy stin (derop om), wy praat (deroer), wy pak (in glês), wy lês (in
boek), wy driuw (op in luchtbêd), wy mean (dat fjild), wy regel (it),
jim hoop (dat it slagget).
Ien ding is foar my dúdlik: de útgong -je kin noait fuortbliuwe.
Fierder sjoch ik twa tendinzen: helptiidwurden lykje de -e makliker
kwyt te reitsjen as selsstannige tiidwurden. De selsstannige
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tiidwurden sjen, hearre en fine, dy't grammatikaal wol wat op
helptiidwurden lykje, kinne de -e ek kwytreitsje.
Opfallend is dat 'fine' yn de betsjutting 'wat tsjinkomme dêr't jo om
sochten' (wy fine it kaike werom) by my de -e net kwytreitsje kin,
wylst 'fine' yn de sin fan 'beskôgje' (wy fyn it moai) dat wol kin.
Tiidwurden dy't yn de nammefoarm (de foarm dy't yn it wurdboek
stiet) gjin útgong ha, lykas dwaan, gean en stean, hoege dy yn it
meartal by my ek net te krijen.
Stiet it tiidwurd foar it ûnderwerp, dan binne der (foar myn gefoel)
noch fierdere ferkoartingen mooglik:
Wojm (=wolle jim) ek in dropke?
Kizze (=kinne se) der wat oan dwaan?
Dan gowwe (gonne wy) wol mei de trein.
Aanst bim (=binne jim) wer thús.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 26 septimber 2017)
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Oerbefolking as rêding fan it Frysk?
Fryslân is in frij grut en unifoarm taalgebiet. De dialekten fan
súdwest en dy fan noardeast ferskille benammen yn de klanken
faninoar en Friezen kinne sprekkers fan oare dialekten prima begripe.
Dêr wie gjin taalpolityk foar nedich. Foar it Nederlânske taalgebiet
wie dat wol sa, de ienheid fan hjoed de dei is berikt troch in
standerdisearring en troch it gebrûk fan dy standerttaal yn ûnder
oaren ûnderwiis en polityk. Grinslânske dialekten binne ûnderling
frijwat ferskillend, Limburchske ek.
De grutte ienheid binnen it Frysk is wol te ferklearjen, as jo sjogge
nei de skiednis. Oan ‘e tsiende ieu ta wie de bewenning yn Fryslân
konsintrearre yn in frij lyts gebiet, rûchwei wat wy no de Klaai
neame. Dat wie fruchtbere grûn en wetter foar ferfier wie altyd yn ‘e
buert. De Wâlden bestienen út wyld gebiet, foar in part ûnfruchtber
of sompich, en folle minder oantreklik om yn te wenjen.
Nei alle gedachten wie der yn ‘e 10e ieu oerbefolking op ‘e Fryske
Klaai. Der wie te min romte foar de boerebedriuwkes fan safolle
minsken dy’t yn har eigen ûnderhâld foarsjen moasten. Dat, guons
moasten útwike nei oare plakken ta. Se gongen net op syk nei
fruchtbere grûnen fier fuort, mar sochten it ticht by hûs: yn ‘e
Wâlden. Yn in heel soad lytse stapkes binne dêrwei de sân- en
feangebieten fan ‘e Wâlden yn gebrûk naam. De bewenning dêr
bestie earst faak út ferlingstikken fan âldere terpdoarpen en letter út
feankoloanjes. Dêrtroch is stikje by bytsje it Fryske taalgebiet
geweldich groeid. Yn ‘e 19e ieu binne sels stikken fan
Stellingwerfsktalich en Grinslânsktalich gebiet troch Friezen yn
gebrûk naam.
Oan ‘e ein fan ‘e midsieuwen hie it âlde stik fan Fryslân wichtige
stêden krigen, dy’t al sterk ûnder Hollânske ynfloed stienen. Doe’t
der yn 1498 yn de persoan fan Albrecht fan Saksen ek noch in
frjemde hearsker kaam, waard it Hollânsk de bestjoerstaal en letter
ek de omgongstaal yn dy Fryske stêden. It grutte nije wengebiet yn
‘e Wâlden hat lykwols noait stêden hân en bleau oant hast yn ús tiid
navenant frij fan ‘e stedske en Hollânske ynfloeden. Dat ‘nije
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Fryslân’ waard yn guon opsichten Frysker as it âlde: de
Frysktalichste gemeenten lizze hjoed de dei yn ‘e Wâlden of
dêrtsjinoan.
Oft de Klaai it allinnich opret hie om Frysktalich te bliuwen, kin men
jin ôffreegje. Sûnder it gewicht fan it grutte Wâldgebiet hie it
Stedske Hollânsk him miskien al ieuwen lyn útwreide oer de
omlizzende doarpen, sa’t Grinslân en it Dútske East-Fryslân ek fia de
stêden ûntfryske binne. Yn alle gefallen hie der dan net sa’n grut
Frysk taalgebiet west as no. Dan wienen lettere generaasje
gastarbeiders yn it fean, lykas de Oeriselske Gitersen, nei alle
gedachten noait oerstapt op it Frysk. De Wâlden hienen dan mooglik
in Nedersaksysk dialekt as omgongstaal krigen. Miskien hat de
midsieuske oerbefolking dan ek yndirekt wol de rêding west fan ‘e
Fryske taal.
Mei tank oan André Looijenga, dy’t my op it idee foar dit stikje
brocht hat.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 1 maaie 2017)
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Spul mije en spul krije yn in petear
Minsken binne fluch op ‘e teantsjes trape. Der is net folle foar nedich
om se lulk te meitsjen. Yn in petear brûke minsken allegear
ûnbewuste middels om derfoar te soargjen dat se gjin spul mei-inoar
krije. Op it grinsflak fan taalkunde en psychology is in soad ûndersyk
dien dat fan dy middels foar it ljocht brocht hat. Sa witte wy út
ûndersyk fan ûnder oaren de Amerikaanske wittenskipper Howard
Giles dat minsken it noflik fine as de peteargenoat syn bêst docht om
in bytsje op har te lykjen. Dat dogge wy dan ek subtyl, as in soart
teken fan goede wil. Wy nimme de meneuvels, de sithâlding, de
typyske wurden fan de oar, sels syn yntonaasje en sprekfolume foar
in part oer. Minsken binne dêr heel gefoelich foar en as sok
oanpassen ris útbliuwt, dan binne se al heel fluch deilis.
As ien in oar stânpunt ynnimt as jo, dan kin dat ek fijannich
oerkomme. Dêrom kompensearje pratende minsken sa’n ferskil foar
in part troch inoar wat nei te aapjen. Undersikers witte ek dat
minsken it net noflik fine om te praten mei ien dy’t ûnfreonlik docht,
ek al dogge se dat sels wol. Hoflikens wurdt wurdearre. Dat skûlet
nei alle gedachten achter de gewoante dat Keamerleden inoar net
streekrjocht oansprekke en by de foarnamme neame, mar dat alle
útspraken op formele toan oan de foarsitter rjochte wurde. Minsken
wurde ek wrantelich as se ûnder druk set wurde. Dêrom bestiet
hoflikens der foar in part ek út om oan oaren dúdlik te meitsjen dat se
frij binne om te dwaan en litten wat se wolle: “Ik haw in lekke bân,
do moatst my aanst thús bringe” sil folle earder ta spul liede as “Ik
haw in lekke bân. Hasto it hiel drok of hast miskien tiid om my efkes
thús te bringen?” De Amerikaanske ûndersykster Penelope Brown en
har Britske kollega Stephen Levinson ha dy ferskillende foarmen fan
hoflikens beskreaun.
Wat ek helpt is dat minsken in ynboud betrouwen yn de peteargenoat
ha. De Britske ûndersiker Paul Grice hat dat it
‘gearwurkingsprinsipe’ neamd. Minsken nimme oer it generaal oan
dat alle dielnimmers in sinfolle bydrage oan it petear leverje wolle.
As se de oar net fuortendalik begripe, sykje se as earste om in
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konstruktive ynterpretaasje fan wat dy oar sein hat. Antwurdet ien op
jo fraach oft er jo efkes thús bringe kin: “De dyk leit derút”, dan sille
sokssawat hearre as: ik soe dy bêst mei de auto nei hûs ta bringe
wolle, mar de dyk leit derút en dêrom krij ik de auto net fan it hiem
ôf, dus spitigernôch sil it slagje.
Fansels slagget it minsken lang net altyd om spul te mijen, mar as wy
betinke hoe maklik oft it yn prinsipe is om in oar op ‘e kast te jeien,
dan is it eins in wûnder hoe’n bytsje spul oft minsken krije en hoe
goed oft it minsken slagget om lange harmonieuze freonskippen te
ûnderhâlden.
Mei ien útsûndering. Wat ús prima slagget yn direkt ûnderling
kontakt, slagget net as wy achter de kompjûter sitte of op in telefoan
berjochtsjes type. Spul tusken ûnbekenden is dêr earder regel as
útsûndering. Sykje mar ris in diskusje op it Internet op, op in
diskusjefoarum, ûnder in online-krante-artikel of op Facebook, om it
hoartsje rint it op skellen en misledigjen út. Wylst politisy mei
poerferskillende ideeën oer de ynrjochting fan ‘e maatskippij
gesellich mei-inoar in pilske drinke, slingerje minsken mei aardich
ferlykbere ideeën inoar op nijswebsites skelwurden, deawinsken en
sels fysike bedrigingen om ‘e earen. Blykber bliuwe de
gefoelichheden foar wat oaren sizze en dogge, mar wurkje de
middels om de oar op syn gemak te stellen dan net goed. Oft it no is
dat wy net goed witte hoe’t wy dêr typendewei gebrûk fan meitsje
moatte of dat se by de oar net oerkomme, wit ik net. Miskien sit wol
yn ‘e minsken ynslipe dat se ûnbewust stim en lichemshâlding brûke
om in goede relaasje yn stân te hâlden, mar ha se soksoarte
sosjalisearring foar online-kommuniaasje noait hân.
Dat der safolle praat wurdt oer it gebrûk fan de krekte knypeagjende
of laitsjende giele snútsjes yn mails of oer it tal puntsjes achter in sin
yn in Whatsapp-berjocht soe der wolris op wize kinne dat minsken
foar moderne foarmen fan kommunikaasje op it stuit sykje om
online-wjergaders fan oanpassings- en hoflikheidsstrategyen en dat
wy no pas oan it learen binne hoe’t wy ús online konfliktmijend en
sosjaal gedrage moatte.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 2 maart 2017)
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Moarn in wike
Yn it Nederlânsk kinst sizze dat der “over een week” wat te gebeuren
stiet. Yn it Frysk kin dat fansels like goed: “Oer in wike is it klear”.
Kinst ek oanjaan dat dy wike hjoed yngiet, lykas yn de folgjende
sinnen:
(1) Vandaag over een week zijn je schoenen klaar.
(2) Hjoed oer in wike binne dyn skuon klear.
Kinst de wike ek op in oar tiidstip begjinne litte, bygelyks moarn, om
oan te jaan datst praatst oer in saak dy’t acht dagen yn ‘e takomst
leit:
(3) Morgen over een week zijn je schoenen klaar.
(4) Moarn oer in wike binne dyn skuon klear.
No kinne in protte Friezen yn sokke sinnen yn it Frysk it wurdsje
‘oer’ ek fuortlitte:
(5) Hjoed in wike binne dyn skuon klear.
(6) Moarn in wike binne dyn skuon klear.
Ik hie de yndruk dat dat yn it Nederlânsk net sa maklik wol, sels net
yn it Nederlânsk fan Friezen. In lyts ûndersykje op Facebook
befêstiget dy yndruk. Hoewol’t in flink oanpart fan ‘e Fryske
respondinten sin (6) prima fynt en guon sin (4) sels noait brûke, fynt
net ien sin (7) goed:
(7) *Morgen een week zijn je schoenen klaar.
Yn it Nederlânsk liket ‘over’ dus ferplichte. Dat is wat apart, want de
grammatika’s fan it Frysk en Nederlânsk binne ûnderling faak nochal
trochlitber en seker yn ynformeel gebrûk wurdt der in soad
útwiksele.
Yn it ferline moat de konstruksje ek oan it Nederlânsk eigen west ha.
Sa kaam ik yn in âld berneferske de folgjende rigel tsjin:
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(8) Lou, Lou, trek aan ’t touw, vandaag een week is ’t kermis.
It ferske stie op de website fan it Meertens Instituut en de ûndersiker
dy’t it opslein hat, hat der as modern-Nederlânske oersetting by
skreaun: “Louw, Louw, trek aan het touw. Over een week is het
kermis.”
Yn it Ingelsk komt in ferlykbere konstruksje foar. Ast acht dagen de
takomst yn bedoelst, dan kinst sizze: “a week tomorrow” of
“tomorrow week”, lykas yn sin (9) en (10):
(9) Your shoes will be ready a week tomorrow.
(10) Your shoes will be ready tomorrow week.
Mei deselde konstruksje kinst yn it Frysk trouwens ek nei it ferline
ferwize, lykas yn de folgjende sinnen:
(11) Juster in wike wienen myn skuon al klear.
(12) Hjoed in wike wienen myn skuon al klear.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 12 jannewaris 2017)
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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 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.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 18 novimber 2016)
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Knosbien
Wat yn it Nederlânsk ‘kraakbeen’ hyt, kin ik yn it Frysk as
‘knosbien’, mei de o-klank fan ‘hok’. Ta myn ferwûndering stiet it
net yn myn wurdboeken. Dy jouwe ‘kreakbien’, ‘krasbien’ en
‘knarsbien’. Ik frege my ôf wêr’t myn foarm weikomt en hoe’t ik
him skriuwe moast.Earst tocht ik dat it ‘knosbien’ mooglik ûntstien
wie út ‘knarsbien’. De ‘r’ dêryn wurdt net útsprutsen. En de klank a
feroaret foar in s meastal yn in o-klank (tink oan de útspraak fan
‘klas(se)’, ‘tas’ ensfh.). Yn dat gefal soe ‘knarsbien’ of ‘knasbien’ in
logyske skriuwwize wêze.
Doe kaam ik lykwols yn âlde wurdboeken de foarm ‘knorspbeen’
tsjin. Dy waard yn ‘e 16e-ieuske Nederlânsk brûkt, neist
‘knorspelbeen’, ‘knorpel’ en oare foarmen dy’t dêrop lykje. Dy
wurden binne allegear ôflaat fan in wurd dat besibbe is oan ‘knobbel’
en ek soks betsjut. As men betinkt dat de measte nammen fan
ynterne lichemsdielen fanâlds allinne bekend wienen fan
slachtbisten, is dat net sa nuver: knosbien wie fansels as knobbels yn
it fleis te finen.
Mooglik hat ‘knosbien’ dan ek neat mei ‘knarse’ of ‘kreakje’ te
krijen, mar is it in heel oar wurd, dat tafallich in bytsje op ‘knarse’
liket. Mooglik is it ek besibbe oan ‘Knorpel’, it Dútske wurd foar
knosbien. Op dit stuit liket my dat it meast foar de hân lizzend ta.
Dêrom kies ik ynearsten mar foar de skriuwwize ‘knosbien’.
Ik bin wol benijd nei de oare foarmen dy’t yn it Frysk foarkomme.
Soenen Frysktalige lêzers yn de reaksjes oanjaan wolle hoe’t sy
‘kraakbeen’ yn it Frysk neame en wêr’t se wei komme?
(ferskynd op www.demoanne.nl op 6 oktober 2016)
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Spikertsje
In lytse spiker kin ik as in ‘spikertsje’. Of eins net mear, want ûnder
ynfloed fan de Afûk-learboekjes haw ik mysels oanleard om
‘spikerke’ te sizzen, mei’t ‘spikertsje’ in hollandisme wêze soe.
No is it nuvere dat sels ús pake it altyd oer ‘spikertsjes’ hie, wylst dy
fan fier foar de oarloch wie, in soad mei spikers omgong en net in
soad opfallende hollandismen brûkte. Ik hie my dêr wolris oer
fernuvere, mar der fierder net in soad omtinken oan jûn. Mar no
kaam ik hjoed tafallich by it trochblêdzjen fan it Wurdboek fan de
Fryske Taal by it trefwurd ‘spiker’ twa ferlytsingsfoarmen tsjin:
‘spikerke’ en ‘spikertsje’. Blykber komt dy lêste foarm dus al lang en
faak genôch foar dat er yn it wurdboek opnaam is.
Yn de grammatika fan Sytstra & Hof út 1925 wurdt foar wurden op
in -r allinne de útgong -ke neamd. Ik ha ús pake ek noait betrape op it
gebrûk fan oare nuvere ferlytsingsfoarmen. Sels haw ik ek net de
oanstriid om ‘rûkertsje’, ‘brommertsje’ of ‘beartsje’ te sizzen.
Allinne ‘spikertsje’ is sa’n nuver gefal. Ik freegje my ôf oft it
miskien in lienwurd út it Nederlânsk of Stedsk is, of dat Friezen
miskien oannaam ha dat der in wurd ‘spikert’ bestie (lykas
‘bakkert’,’stumpert’, ‘rakkert’ ensfh.) en dat dêr ‘spikertsje’ fan
makke is. Want wurden op in -t krije de útgong -sje en dan ha je de
foarm ‘spikertsje’.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 11 maaie 2016)
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Jonges yn rokjes en 'Jan giet trouwen'
Yn de HEMA wurdt net mear op berneklean set dat se foar jonges of
foar famkes binne. As jo dit stik lêze, tinke jo grif: och ja, dat wie ek
sa, mar no’t ik oan it skriuwen bin, is it efkes it mediahaipke fan ‘e
wike.
Dat haipke hat wol wat nijsgjirrichs, want it lit minsken neitinke oer
sosjalisaasje. Sosjalisaasje is it oanlearen fan gedrach en mieningen
fan de minsken om jo hinne. Yn Fryslân leare bern om oaren oan te
sjen, om tankjewol te sizzen en om har te ferûntskuldigjen as se wat
misdien ha. Fan heit en mem leare se wat fetsoenlike mieningen
binne, bygelyks oer polityk, godstsjinst of seks, en wat just net. Fan
freonen wurdt it taalgebrûk en de kleanstyl oernaam. Sokke
sosjalisaasje makket dat der herkenbere kultueren besteane:
nasjonale kultueren, regionale kultueren, gesinskultueren,
jeugdkultueren.
Sosjalisaasje hat wat nuttichs. In bern dat net goed sosjalisearret,
docht of seit dingen dy’t oare minsken net akseptabel fine. Sa’n bern
falt bûten de groep en wurdt iensum. In Frysk jonkje dat yn in
minyrokje omrint is net goed sosjalisearre en dêr sil it yn in protte
gefalle lêst fan krije. In Frysk famke dat mei bleat boppeliif stroch de
binnenstêd fan Ljouwert paradearret, wurdt ek raar oansjoen.
Der binne allegear meganismen yn ‘e maatskippij om sokke
dwarsbongels ta de oarder te roppen. Sa wurdt ús heeltyd wer yn it
sin brocht wat akseptabel is. It bestean fan ferskillende manlju- en
frouljusôfdielingen yn kleansaken is dêr in foarm fan. En op in
bepaalde manier hawwe it jonkje yn de rok en it topless famke dêr
baat by, want it stjoert se nei gedrach dat har libben makliker
makket. Op deselde manier leare bern troch de reaksjes fan
famyljeden dat it ûnfetsoenlik is om Frysk te praten tsjin
Nederlânsktaligen en dat helpt har om allegear ferfelende botsingen
foar te kommen.
Allinne: de minsken dy’t ús oan gedrachsnoarmen herinnerje,
foarmje dy sels ek. Der is neat ynherint ferkeards oan jonges yn in
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rokje en topless famkes. De earsten fynst yn Skotlân by ’t soad, de
twadden bygelyks yn Nij-Guinea. Twatalige petearen is ek neat mis
mei en yn allegear streken binne se ek heel normaal.
Skoallen besteegje in protte lestiid oan it oanlearen fan allegear
taalnoarmen. Dat der wat mis wêze soe mei ‘hun hebben’ of mei
‘grutter dan’, dat ‘Jan giet trouwen’ net doocht, dat je ‘witte’ of just
‘blanke’ sizze moatte, dat ‘de reizigers wordt verzocht om over te
stappen’ of nee, doch dat se ‘worden verzocht’ om dat te dwaan.
Dat dogge skoallen om minsken te sosjalisearjen, sadat se net raar
oansjoen wurde troch oaren, dy’t dy regels o sa belangryk fine.
Allinne, dy oaren ha dy regels sels ek op skoalle leard. Skoallen
biede de regels net allinnich oan as helpmiddel, se foarmje sels ek
noarmen. Dy noarmen binne like sinleas as de noarm dat jonges gjin
rokje oan ha meie en dat famkes net topless op ‘e dyk omrinne meie.
Of dat jo Nederlânsk prate moatte tsjin Nederlânsktaligen.
Kultuer sit fol fan sokke ûnsin en dy wolle net allegear kwyt. Wy
hingje oan dy ûnsin, om sentimintele reden en fiele ús thús by
minsken dy’t bekend gedrach fertoane. Mar soms skoddet in
mediahaipke ús efkes op, dan moatte wy der efkes oer neitinke oft
wy bepaalde gedrachsregels wol sa belangryk fine. As ik sjoch
hoefolle tiid oft der yn it ûnderwiis bestege wurdt oan it oanlearen
fan taalregels dy’t wy allinne mar belangryk fine omdat wy sels oait
leard ha dat se belangryk wêze soenen, dan freegje ik my ôf oft wy
dêr net better mei ophâlde kinne. Dan seure wy tenei net mear oer
jonkjes yn rokjes, topless famkes, twatalige petearen, oer “Jan giet
trouwen” en oer “hun hebben”. De oeren Nederlânsk en Frysk dy’t
dan frijkomme, kinne wy brûke om in nije taal te learen, om te
oefenjen mei twatalige petearen, wy kinne oer boeken prate, oer
taalskiednis, wy kinne ús wurdskat fergrutsje en dingen dwaan dêr’t
wy echt wizer fan wurde.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 30 oktober 2017)
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Nikker
As ien seit dat er ‘in nikker’ sjoen hat, dan freegje jo nei alle
gedachten oft it net in bytsje minder ûnfetsoenlik kin. Wy kinne it
wurd ‘nikker’ yn it Frysk en Nederlânsk fan hjoed de dei foaral as
skelwurd foar in neger. Mooglik is it in ûntliening oan it Ingelsk,
dêr’t ‘nigger’ in frijwat leechlizzende oantsjutting fan in
donkerhûdich persoan is. It Ingelske wurd is lykas it (ek Ingelske)
‘negro’, it Nederlânske ‘neger’ en it Frânske ‘nègre’ in ferbastering
fan it Spaanske en Portugeeske wurd ‘negro’, dat simpelwei ‘swart’
betsjut.
It Nederlânsk hat lykwols altyd al in wurd ‘nikker’ hân en dat hie
oarspronklik neat mei swarte minsken te krijen. As de persoan út de
earste sin sa’n nikker bedoelde, dan is in heel oare fraach op syn
plak, nammentlik oft er net te folle grizelfims sjocht of dat er
miskien te djip yn it gleske sjoen hat. Dat ‘nikker’ betsjut
nammentlik ‘boaze geast’ of ‘mûnster’ of ‘duvel’. It komt ek foar yn
farianten lykas ‘nikkert’ en ‘nekker’. De oarspronklike betsjutting
wie ‘boaze wettergeast’ en de wurden binne dan ek ûntstien út in âld
wurd foar ‘waskje’.
Wurden dy’t besibbe binne oan ‘nikker’ binne yn allegear
Germaanske talen weromfûn foar wettergeasten en oare mûnsters.
Yn it moderne Heechdútsk komt it noch foar as ‘Nix’, yn it Sweedsk
as ‘näck’, yn it Noarsk as ‘nøkk’ en yn it Ingelsk as ‘neck’, ‘nicor’ of
‘knucker’. Yn it Frysk binne der lykwols gjin spoaren fan. Ik ha se
alteast net fine kind. Sterker noch, de bruorren Halbertsma skriuwe
yn har Rimen en teltsjes sels dat de 19e-ieuske Friezen it wurd net
brûke, om’t der yn it Frysk in oar wurd yn gebrûk is. Ik sitearje:
“Deze waterduivel draagt bij de meeste andere Germaanse volkeren
de naam van nikker, maar bij Friezen heet hij bûze-happert, die nog
door de ouderen gebruikt wordt om de kinderen van de wal van
gevaarlijke diepten af te houden; want die waterduivel wordt
voorgesteld als loerende op de bodem om kinderen, die in het water
spelen, bij de klederen naar onderen te scheuren.”
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De Friezen yn Dútslân kenne hjoed de dei noch in bekende nikker,
nammentlik Ekke Nekkepenn. Dat is in kwea seemûnster dat skippen
foar de Noardfryske kust fergean lit. Der is ek in Repelsteeltjeachtich ferhaal oer him: it famke Inge wurdt twongen om mei it
mûnster te trouwen, of se moat binnen in dei syn namme riede.
Tafallich heart se him sjongen, as se in kuier troch de dunen fan it
Waadeilân Sylt makket. Hy sjongt dat er sa bliid is dat net ien wit dat
er Ekke Nekkepenn hyt. Dat ûnthâldt Inge fansels goed en troch it
neamen fan de namme ûntkomt se oan it houlik.
Kweade figueren waarden yn folksferhalen gauris mei de kleur swart
yn ferbân brocht, dat it is net út te sluten dat de minsken yn Nederlân
it oarspronklike wurd ‘nikker’ en de lienwurden foar in swarte man
op in stuit net mear útinoar koenen, dat se gearraand binne ta ien
wurd foar in swarte duvel of in oare donkere ûnheilsbringer. As
Arend Fokke Simonsz oan it begjin fan ‘e 19e ieu skriuwt dat in
frommeske “zo zwart als de nikker” is, dan sjogge wy allinne oan it
lidwurd ‘de’ dat de duvel bedoeld wurdt. Dy is foar de 19e-ieuske
lêzer blykber fanselssprekkend swart.
(ferskynd op 9 maart 2016)
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It Frysk fan it jier 2200
Meastal skriuw ik foar De Moanne oer dingen dy’t my yn ‘e deistige
taalpraktyk opfallen binne. No wol it ris oars dwaan: ik wol wat
spekulearje oer it Frysk fan de takomst. Hoe soe dat klinke?
De oanlieding is in kolleezje taalskiednis dat ik jou foar studinten
Nederlânsk. Dêrby beprate wy trends yn taalferoaring. Yn dat ramt
ha wy sjoen nei de televyzjesearje Man over woord oer feroaringen
yn it Nederlânsk. Wa’t de searje net kin, moat him eins ris besjen, de
tige nijsgjirrige ôfleveringen binne op YouTube wol te finen.
Yn de programma’s wurdt itselde dialoochje tusken in
appelferkeapster en in klant spile yn it Nederlânsk fan it jier 1000 en
fan it jier 1500. Fansels wurdt de taal ferlike mei it moderne
Nederlânsk. Fierders wurdt sjoen nei it Nederlânsk fan de takomst.
Taalkundige Marc van Oostendorp hat in kroechsêne betocht yn it
Nederlânsk fan 2500. Dêrby hat er foaral besteande trends yn de
taalskiednis trochlutsen nei de takomst. Hy foarseit dat it Nederlânsk
fan Flaanderen en dat fan Nederlân útinoar groeie sille.
Wy witte dat in heel soad feroaringen yn it Nederlânsk har ek
foardien ha yn it Frysk. Fierder sjogge wy yn it Frysk ek allegear wat
nijere spesifike trends. Dy kennis kinne wy brûke om in soarte fan
foarsizzing te dwaan oer it Frysk fan de takomst. Lit ús as foarbyld it
dialoochje út Man over woord ris pakke. Dat giet sa:
Klant: “Ik heb hier donderdag vijf pond zoete appels gekocht. Die
waren rot!”
Ferkeapster: “Dat kan gebeuren. In plaats daarvan krijgt u een potje
met verse honing.”
Myn ferzje fan de dialooch yn, lit ús sizze, it Frysk fan it jier 2200:
Klant: “Ik heb ji tongst fief pound soet aps kocht. Dy wie rot!”
Ferkeapster: “Dat ken beu. Yn plaats krij jo in pots mei fes hone.”
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Wat sjogge wy allegear oan feroaringen?
– Guon wurden ferdwine en wurde ynruile foar wurden út oare talen.
‘Plak’, ‘farsk’ en ‘hunich’ wurde yn ‘e sprektaal al wolris ferfongen
troch Nederlânske lienwurden, dat dy tendins sil wol trochsette. Ik
doch in gokje dat ‘swiet’ it ek net oprêdt en dat de kommende
generaasjes it ha sille oer ‘soet’. ‘Pûn’ en ‘pond’ binne no al
ûnbekend by jonge minsken, dat op syn heechst kin it Ingelske
‘pound’ noch rêding jaan.
– Wurdlidden (‘lettergrepen’) achter oan in wurd wurde minder
dúdlik útsprutsen. Folle lûden (‘klinkers’) feroarje yn in stomme -e.
Dêrtroch wurdt ‘honing’ ‘hone’.
– Wurdlidden (‘lettergrepen’) mei in stomme -e- (sjwa) deryn
ferdwine út de taal. Dat is in algemiene tendins yn talen en yn it
Nederlânsk en Frysk sjogge. ‘Tongersdei’ (útspraak faak ‘tongzje’)
feroaret dêrtroch yn ‘tongst’, ‘appel’ yn ‘ap’, ‘gebeure’ yn ‘beur’ en
‘potsje’ yn ‘pots’.
– Yn de konkurrinsje tusken dialektfoarmen sille de foarmen winne
dy’t it meast lykje op ‘e Nederlânske foarmen. Dus ‘heb’ ynstee fan
‘ha’ en ‘ken’ ynstee fan ‘kin’.
– Bûgingsútgongen ferdwine út de taal. Dat is yn it Nederlânsk fan
Súd-Afrika, dat no Afrikaansk neamd wurdt, ek al gebeurd. Dêrom
ferskine ‘soet’, ‘wie’, ‘beur’, ‘krij’ en ‘fers’ allegear sûnder útgong.
– De lange ii-klank feroaret yn in twaklank. Dat is yn it Frysk no al
oan ‘e gong en it wreidet hurd, dat ‘fiif’ is yn 2200 grif ‘fief’.
– De tongpunt-r ferdwynt stadichoan út Europa. It Frysk sil him ek
kwytreitsje. Hoe’t dat krekt gean sil, is min te sizzen, mar ik
ferwachtsje dat er nei in lûd (‘klinker’) konsekwint fuortlitten wurdt,
sa’t no yn sommige konteksten (‘bern’, ‘koarste’) al dien wurdt.
Dêrom wurde ‘hjir’, ‘fers’ en ‘beur’ (fan ‘gebeure’) aanst ‘ji’, ‘fes’
en ‘beu’.
Moatte jo sa’n foarsizzing o sa serieus nimme? Ik soe it net dwaan. It
is in spekulatyf aardichheidsje, foaral bedoeld om de Friezen fan ‘e
23e ieu oan it laitsjen te meitsjen.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 3 febrewaris 2016)
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De Fryske sêfte G
Koartlyn siet ik yn de trein. It wie rêstich en yn it
bankegroepke skean foar my sieten trije kondukteurs te praten. Ut it
petear waard ik gewaar dat ien út Gelderlân, ien út Grinslân en ien út
Fryslân kaam. Op in stuit moast der omroppen wurde dat wy by in
stasjon yn ‘e buert kamen. Nei efkes hinne-en-wer-praten krige de
Fryske kondukteur de taak taparte. Hy rôp om dat de trein om
‘negentien uur veertien’ oankomme soe op it stasjon. De Gelderske
kondukteur die it wurd ‘negentien’ nei, sa’t de Fryske kondukteur dat
útsprutsen hie en konstrastearre it mei wat neffens him de ‘ABN’útspraak wie.
Doe’t de Fries weromkaam by syn kollega’s, spruts de Geldersman
him oan op syn Fryske útspraak fan de G en op ‘e nij kontrastearre er
dy mei in ‘Standertnederlânske’ G.
Ik hie der wolris earder oer neitocht. It Frysk hat fansels net de sêfte
G dy’t rûchwei tusken Arnhim en Duinkerke yn gebrûk is. Dy
súdlike sêfte G liket wat op in J en wurdt frij fier foaroan yn ‘e mûle
útsprutsen. Mar it Frysk hat ek net de skjirjende G dy’t yn de oare
Nederlânske provinsjes brûkt wurdt, alteast lang net elkenien hat dy.
Dútske kunde hat wolris sein dat jonge Friezen foar syn gefoel de
algemienere Nederlânske G brûke, wylst dy fan justjes âldere Friezen
oars klinkt, minder skjirjend en minder opfallend.
Om wis te wêzen fan de krekte manier fan útsprekken soe in
ûndersiker de tongbewegingen fan pratende Friezen fan tichtby
bestudearje moatte, mar as ik myn eigen tonge ris wat befimelje
ûnder it praten, dan krij ik de yndruk dat de Fryske G op itselde plak
yn ‘e mûle makke wurdt as de Nederlânske, nammentlik helendal
achter yn ‘e mûle. De manier fan útsprekken is lykwols oars: de lucht
wurdt wat minder hurd troch in wat bredere skreef tusken tonge en
hûch blaasd, sadat it skjirjende karakter fan de G ferdwynt. Yn
taalkundige termen: guon Friezen brûke gjin stimhawwende felêre
frikatyf, mar in stimhawwende felêre approksimant. En dy brûke se
ek as se Nederlânsk prate. Dat is ien fan de eleminten dy’t meitsje

27

dat ien in ‘Frysk aksint’ hat. Harkje mar ris nei Foppe de Haan yn it
folgjende filmke. Op 0:27 seit er mei in Fryske G it wurd ‘negentien’
en op 0:47 docht er itselde mei ‘zorgen’.
Sa net, mar de Fryske kondukteur fielde him blykber oansprutsen op
syn Fryske identiteit en hat de rest fan de reis Stedsfrysk (‘Su kest
dat oek wel doën, ju’) tsjin syn kollega’s praat en se oanfitere om by
de Afûk op kursus te gean.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 31 augustus 2015)
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‘Lopon’ en ‘zitton’ yn it Nederlânsk
fan Grinslanners
It Frysk en Nederlânsk ha in klank dy’t wy de ‘sjwa’ neame. It is de
saneamde ‘stomme e’, dy’t bygelyks oan ‘e ein fan ‘prate’ of yn it
earste wurdlid fan ‘bestean’ foarkomt. Hy liket in bytsje op ‘e ‘u’ fan
‘put’, mar is wat minder artikulearre en hy krijt noait de wurdklam.
Yn it Dútsk wurdt dy klank de ‘e-Schwa’ neamd. Dútskpraters
ûnderskiede dêrneist de ‘a-Schwa’. Dat is ek sa’n min artikulearre
lûd dat noait de wurdklam krijt, mar dat lûd liket mear op in ‘a’ as op
in ‘u’. It wurdt faak skreaun as ‘er’, bygelyks yn ‘Hunger’ en
‘besser’ (útspraak likernôch: ‘hûnga’, ‘bessa’) of as ‘r’, bygelyks yn
‘Tür’ (útspraak likernôch: ‘tua’).
No’t ik yn Grinslân wenje, falt my op dat dêr by Nederlânskpraters
wer in oarsoartige sjwa yn gebrûk is: in o-sjwa. De klank liket wat op
in min artikulearre en klamleaze ‘o’ fan ‘bok’ en hy stiet benammen
foar in -n oan wurdeinen. Sa klinkt ‘lopen’ út in Grinzer mûle faak as
‘lopon’. Grinslanners en Friezen dy’t yn Grinslân wenje, befêstigje
myn yndruk.
Heechlearaar Grinslânsk Siemon Reker hat it yn 2010 ek opmurken
dat de sjwa yn it Nederlânsk fan Grinslân oars klinkt as yn oar
Nederlânsk. Him foel net sa lyk op dat er op in o liket, mar dat er
langer is. Dy yndruk haw ik ek.
It aparte is dat de Grinslânske dialekten, dy’t yn Grinslân fansels al
folle langer praat wurde as it Nederlânsk, dy o-sjwa net ha. Sterker
noch: de dialekten ha sels helendal net in sjwa op it plak dêr’t er yn it
Nederlânsk brûkt wurdt: elkenien kin wol de Grinslânske útspraken
‘loopm’ en ‘zitn’. De o-sjwa is wat langer en opfallender as de esjwa. It soe my net ferbaze as er ûntstien is trochdat Grinslanners
krekt wat tefolle har bêst dogge om gjin dialektkenmerken te brûken
as se Nederlânsk prate – in foarm fan hyperkorreksje.
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Siemon Reker syn stik is online te finen:
https://www.rug.nl/research/groningertaalencultuur/columssiemonre
ker2011/object1288353634
(ferskynd op www.demoanne.nl op 17 juny 2015)
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‘Nei it ûngemak’
Begjin april bin ik nei in ferkearsûngemak opnaam yn it sikehûs.
Hoewol’t it twa kear operearre is, is ien each troch it ûngemak blyn
wurden. It oare siet troch de swolmige, skansearre hûd deromhinne
de earste pear dagen ticht.
Ofsjoen fan allegear nuvere hallusinaasjes, feroarsake troch
medisinen, haw ik sa’n 48 oeren lang neat sjoen. Ik wie yn dy tiid
folslein ôfhinklik fan oaren. De freonlike en behelpsume susters
bestienen út stimmen en nammen, se hienen gjin gesichten. In pasjint
dy’t wol sjen koe, sei: “U onthoudt al die namen zo goed.” En dat
wylst ik altyd in notoir minne nammeûnthâlder wie. It brein giet
blykber, as der gjin bylden ynkomme, fluch oer yn de auditive
modus.
Nei in pear dagen kaam bytsje by bytsje it sicht yn it linkereach
werom, mar pas trije wike nei it ûngemak koe ik wer wat lêze en no,
fiif wike nei it ûngemak, slagget it noch heeltyd net om in wat langer
krantestik te ûntsiferjen. Dat komt foaral trochdat alles wat ik sjoch
knipperet en flikkeret en trochdat ik mear kontrast nedich bin as
foarhinne. Myn brein kin lytse letterkes op grizich krantepapier net
maklik ynterpretearje. Dêrom haw ik my de ôfrûne tiid mar fermakke
mei harkboeken. Nei efkes wennen wie dat in noflik alternatyf foar it
lêzen. It skriuwen woe earst ek net rjocht, dêrom hat de frou twa
diktafoans foar my kocht, sadat ik yn alle gefallen myn gedachten
ynprate koe om se letter útskriuwe te kinnen.
It wie in soarte fan ôfkicken. Ik kom der no pas achter hoe’n grutte
rol oft lêzen en skriuwen altyd yn myn libben spile ha en hoe’t ik dy
feardichheden mis, no’t se net mear fanselssprekkend binne. Mei
help fan tablets en moderne kompjûterskermen slagget it gelokkich
wer in bytsje. It lichem moat de skea fierder reparearje en it brein
moat him oanpasse oan waarnimming troch mar ien each. Dat kin
noch wol in pear wiken of moannen duorje. Yn de tuskentiid stean ik
op in lêsdieet: likernôch in oere deis is no it maksimum.
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In nuver aspekt fan amper lêze en skriuwe, of miskien wol fan net
tefolle omhânsk ha, is dat myn doch al assosjatyf brein oan ien tried
wei wurdboarterijen produsearret. Ien hat it oer in ‘waterjuffer’ en ik
tink ‘suske fan Manneken Pis’. Op in grêfstien stiet ‘De weg, de
waarheid en het leven’ en ik hear mysels rymjen: ‘Was maar liever
op de stoep gebleven’. Seit ien dat ik wol in boek oer myn
ûnderfiningen skriuwe kin, dan flap ik der fuort út dat it mar ‘een
cyclopedie’ hite moat. Ik wurd der sels bytiden flau fan en diel alle
opstigingen mar net allegear mei de rest fan ‘e wrâld.
(ferskynd yn De Moanne nr. 3 fan 2015)
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Op it Hearrenfean of op It
Hearrenfean?
Koartlyn krige ik de fraach oft je no it Hearrenfean en de Knipe
ensfh. (mei lytse letter) of It Hearrenfean en De Knipe (mei
haadletters) skriuwe moatte. Ik moat sizze dat it my earlik sein net it
measte ynteressearret en dat ik mei beide foarmen gjin muoite ha, as
de skriuwer yn ien tekst mar konsekwint is. Mar ik wol
Fryskskriuwers bêst helpe om in motivearre kar te meitsjen. Lit ús
dêrom mar ris sjen wat der foar elk fan de skriuwwizen te sizzen is.
Donorprinsipe
Alderearst: wa is baas oer de stavering fan in plaknamme? Dat is yn
it foarste plak de gemeente dêr’t it oanbelangjende plak yn leit. Dat
saneamde donorprinsipe makket dat wy tsjin alle staveringsregels yn
Raerd en Oirschot skriuwe. Haadlettergebrûk heart ek by dat
donorprinsipe. Sa skriuwt de Drintske gemeente De Wolden de
plaknamme de Wijk mei in lytse letter en de plaknamme De Stuw
mei in haadletter.
Wa’t it Fryske haachje yn rydt, sjocht dat de gemeente kombuorden
pleatst hat mei de folgjende tekst:
Heerenveen
it Hearrenfean
gem. Heerenveen
Ride wy noch in eintsje troch, dan komme wy op in stuit in boerd
tsjin mei de tekst:
De Knipe
gem. Heerenveen
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Dat soe dus pleitsje foar it Hearrenfean (mei in lytse letter) en De
Knipe (mei in haadletter). Alteast, as dy haadletter D net gewoan
skreaun is, omdat De it earste wurd op it boerd is. Fierder ha wy
noch in probleem dat de Fryske plaknammen yn de gemeente
Heerenveen formeel de status fan oersettingen ha. De Nederlânske
nammen binne offisjeel. Mei men dan it donorprinsipe hanthavenje?
Dêr kin men ûngelikens oer tinke.
Offisjele stavering
In oare autoriteit soe de offisjele stavering wêze kinne dy’t de
provinsje foar it Frysk fêststeld hat. Dy regeling fine wy op
www.taalweb.frl. Dêr stiet: “nammen fan plakken, geaen, lannen,
bergen, rivieren, stjerren, planeten ensafuorthinne wurde mei in
haadletter skreaun; as it lidwurd ûnderdiel fan de namme is, wurdt
dat ek mei [in] haadletter skreaun”. As foarbylden wurde it
Westerkertier en De Westereen neamd.
De fraach is dan fansels wannear’t je it lidwurd beskôgje as diel fan
de namme. Dêr haw ik it aanst noch efkes oer. Wy sjogge earst nei
de ynterpretaasje fan de Fryske Akademy yn de Foarkarswurdlist. Dy
jout It Hearrenfean (mei in haadletter). De namme De Knipe of de
Knipe komt yn de list net foar.
Wurdboeken
Wer in oare autoriteit kinne de wurdboeken fan de Fryske Akademy
wêze. It meast brûkte wurdboek is it twadielige Frysk Hânwurdboek.
Dat jout de Knipe (mei in lytse letter) en It Hearrenfean (mei in
haadletter), dus krekt oarsom as hoe’t de gemeente it docht.
Skriuwwizer
Noch wer in oare autoriteit is de skriuwwizer Mei freonlike groetnis
fan Rienk de Haan. Dêr stiet yn: “Ierdrykskundige nammen krije
altyd in haadletter (lidwurden ek)”. Dat liket dúdlik, mar de skriuwer
wrakselet blykber ek mei de fraach oft it lidwurd no wol of net by de
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namme heart; hy jout as foarbylden ûnder oaren De Leijen (mei
lidwurd) en Knillisdjip (sûnder lidwurd), wylst wy fansels altyd prate
oer it/It Knillisdjip.
Der binne noch wol oare autoriteiten dy’t ik der no net op neislein
ha, lykas it Hânwurdboek Frysk-Frysk en it Wurdboek fan de Fryske
Taal. Dy meitsje grif ek wer in eigen kar.
Taalkundige arguminten
Men kin ek besykje om taalkundich te beredenearjen oft it lidwurd
no by de plaknamme heart, ja ofte nee. In manier om dat te dwaan is
om te sjen oft it lidwurd ferkoarte wurde kin. Heart it dúdlik by de
plaknamme, lykas by De Haach of De Marne, dan wurdt it lidwurd
altyd folút útsprutsen. Net ien seit neffens my dat er “yn ‘e Haach” of
“yn ‘e Marne” wennet. Kin dy ferkoarting wol, lykas by “op ’t
Amelân”, “op ’t Bilt”, “op ‘e Feluwe” en “op ‘e Gordyk”, dan wurdt
it lidwurd blykber noch as in echt lidwurd beskôge en net as diel fan
de namme. By “op ’t Hearrenfean” en “yn ‘e Knipe” is dy
ferkoarting mooglik. Dat soe in argumint wêze om “it” en “de” as
echte lidwurden te beskôgjen en “it Hearrenfean” en “de Knipe” mei
lytse letters te skriuwen.
In oar taalkundich kritearium om út te meitsjen oft “de” of “it” noch
in echt lidwurd is, is: kin it fuortlitten wurde kin yn in krantekop?
Myn taalgefoel ferset him sterk tsjin “*Haach skaft
hypoteekrinteôftrek ôf”, mar hat gjin muoite mei “Hearrenfean wint
fan Barcelona” of “Knipe foardroegen foar UNESCO-list”. Dat is
noch in argumint om it Hearrenfean en de Knipe mei lytse letters te
skriuwen.
Wat is gebrûklik yn de literatuer?
By eintsjebeslút kin men ek noch sjen wat goede skriuwers dogge.
Dat helpt ús lykwols net folle fierder, want dy binne lang net ta
ienriedichheid kaam. As ik yn it Wurdboek fan de Fryske Taal sykje
om foarbyldsinnen út de literatuer mei Hearrenfean deryn, dan fyn ik
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67 stiks. 7 sinnen hawwe It Hearrenfean midden yn in sin, 15 hawwe
it Hearrenfean en de rest hat wat oars (Hearrenfean sûnder lidwurd, ’t
Hearrenfean of It Hearrenfean oan it begjin fan in sin).
It mei dúdlik wêze dat wy net samar sizze kinne dat ien fan beide
skriuwwizen dúdlik goed of ferkeard is. Dy’t Frysk skriuwt, moat
sels in noarm kieze. It is net oars.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 20 febrewaris 2015)
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Tegeltsjewiisheid
Koartlyn skreaunen de tige wurdearre kollega-taalkollumnisten fan
Taalbaas in stikje mei de titel Tegeltsjeswiisheid. Ik seach dêr efkes
wat nuver tsjin oan. Ik soe tegeltsjewiisheid sizze, sûnder dy tusken-s
deryn.
Ik ha de Grammatica Fries fan Jan Popkema der efkes by pakt. Dy
seit yndied dat yn it Frysk yn sokke gearstalde wurden, de útgong fan
in ferlytsingswurd de tuskenklank foarmet, wylst it Nederlânsk dêr
noch in ekstra -s- by set. Dus Frysk: poffertsjepanne en
boatsjeminsken neist Nederlânsk poffertjespan en bootjesmensen.
Is dat ferskil tusken Frysk en Nederlânsk no absolút? Dat leau ik net.
Famkesfyts en streekjesbroek lykje my heel gewoan Frysk ta, al soe
streekjebroek om my ek wol kinne. Google jout my gelyk;
streekjesbroek komt 141 kear op it net foar en streekjebroek mar 36
kear.
Popkema neamt fierder rychjewente yn it Frysk as iennichste
mooglikheid, mar rychjeswente komt 5 kear foar en rychjeshûs 311
kear. Miskien dat it Nederlânsk it Frysk dy kant op stjoert, dat soe
goed kinne, mar de farianten mei in tusken-s hearre my hjir net raar
oan.
Wat de systematyk achter it wol of net foarkommen fan dy tusken-s
nei de útgong fan it ferlytsingswurd krekt is, is my net helder.
Miskien is der ek helendal gjin systematyk. Ik bin benijd oft ien der
ek mear oer sizze kin
(ferskynd op www.demoanne.nl op 3 novimber 2014)
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Wurgensklachten
Der is wat nuvers mei it wurd sûnenssoarch. Dat wurd is in
saneamde gearstalling, in ‘samenstelling’. Dat is in wurd dat bestiet
út twa of mear oare wurden. Dat binne hjir fansels sûnens en soarch.
No is der yn it Frysk fanâlds wat nuvers mei wurden dy’t eingje op ens. Jo kinne der gjin oare wurden mear achter plakke. Dat is net in
regel dy’t yn boekjes stiet, nee, it taalgefoel fan de Friezen stie sokke
wurden net ta. Oft dy regel noch bestiet, is in fraach dêr’t ik net fuort
in antwurd op ha. Oan ‘e iene kant tink ik dat net in soad Friezen dy’t
lêst hawwe fan wurgens, tsjin dokter sizze sille dat se
wurgensklachten ha.
Oan ‘e oare kant hoege jo mar efkes op it Internet te sykjen en de
tsjinfoarbylden rûgelje jo temjitte. Omrop Fryslân hat it bygelyks oer
feiligensplannen, in feiligensprojekt, feiligensynstruksjes,
sûnensredenen, sûnenssintra, duorsumenskarmerk,
duorsumensprojekt. By de Fryske Akademy kom ik
meartaligensprojekt tsjin, op in site mei doarpsnijs leefberensprojekt
en by It Nijs besibbensûndersyk.
Soe dat foar de skriuwers fan dy stikken no wier normaal klinke? Of
soe it sa wêze dat formeel, skriftlik Frysk foar de oergrutte
mearderheid fan de Friezen sa’n frjemde taal is, dêr’t it taalgefoel har
yn ‘e steek lit? Dat lêste soe my net ferwûnderje. Yn dat gefal
fertrouwe de skriuwers fan formele teksten net mear op har gefoel,
mar begjinne se te redenearjen: it Nederlânske veiligheid is yn geef
Frysk feiligens. En veiligheidsplannen binne dus feiligensplannen.
No kinne de útgong -ens meastal wol ferfange troch -heid en dan ha
jo fuort materiaal foar folle natuerliker gearstallingen:
feilichheidsplannen, duorsumheidsprojekt, leefberheidsprojekt. En as
-heid ris net klinkt, bygelyks achter koarte wurdsjes lykas sûn en
wurch, dan kinne jo faak wol útwike nei in omskriuwing sûnder
gearstalling deryn en gewoan tsjin dokter sizze dat jo “faak wurch”
binne en wiis binne mei de goede “medyske soarch” yn Nederlân.
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(ferskynd op www.demoanne.nl op 29 septimber 2014)
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Dyn taalgedrach en mines
Yn meartalige situaasjes folgje minsken faak aardich strakke regels
om te kiezen tusken de iene taal en de oare. Dat binne gjin regels
dy’t op papier steane. It slagget minsken ek lang net altyd om se
ûnder wurden te bringen, mar se witte wol presys wannear’t se
oertrêde wurde.
Ik waard my lêsten fan in pear fan dy regels bewust doe’t ik prate
mei in frommeske út Grinslân. Se wie opgroeid yn it Westerkertier
en ik frege oft se ek Grinslânsk prate. Dat wie net sa, sei se. Se wie
nammentlik “geen geboren en getogen Groninger, dat kon ik toch
wel zien”.
Dêrmei hie ik har earste taalgedrachsregel al te pakken, nammentlik
dat Grinslânsk in taal is dy’t jo allinne prate as jo in “geboren en
getogen Groninger” binne. Allinne wie sysels dat nei myn idee ek, se
hie nammentlik noait ergens oars wenne as yn Grinslân. Se fielde har
lykwols gjin lid fan dy groep, om’t har âlden út Suriname kamen.
Dat joech har twadde gedrachsregel oan: jo prate gjin Grinslânsk as
jo foarâlden net út Grinslân komme.
Se blykte mei har mem thús Hindoestaansk te praten en doe’t wy it
dêroer hienen, sei se dat se dy taal allinne brûkten as der gjin oaren
by wienen. Se folge de taalgedrachsregel: “Yn mingdtalich selskip
yn Nederlân praat ik mei elkenien Nederlânsk”. Se sei dat se it in
bytsje nuver fûn dat Friezen har faak net oan dy regel holden.
It wie in freonlike, yntelligente frou, gjin Friezefretter, dus ik frege
wat dan neffens har it prinsipe achter dy gedrachsregel wie. Ik stel dy
fraach faker oan minsken, mar de measten kinne sa abstrakt net tinke
dat se der in antwurd op formulearje kinne. Har slagge dat wol. Se
sei dat se murken hie dat in heel soad Nederlanners (teminsten yn
Grinslân) dy regel ek yn ‘e holle hienen en dat je der sosjaal foar
ôfstraft waarden as je je der net oan holden. Se hie yn it ferline wol
Hindoestaansk tsjin har mem praat en krige dêr soms negative
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opmerkingen fan oaren oer. Sûnt hie se har bewust oan de
boppesteande regel holden en wie er ta in twadde natoer wurden.
No wie dit ien dy’t har eigen taalgedrach wol op in metanivo besjen
en relativearje koe. Der binne lykwols geregeld Nederlanners-fanbûten-Fryslân dy’t deselde gedrachsregels hiem ha en dy regel as
universeel jildich beskôgje. Sa stie der okkerdeis in stik yn De
Telegraaf fan in man út Hollân dy’t al in skoft op ‘e Lemmer wenne
en fûtere oer minsken dy’t yn syn bywêzen Frysk praten. Hy
formulearre letterlik de gedrachsregel: “Ik woon in Nederland en
daar behoort iedereen Nederlands te spreken”. Sa’n man sil grif ris in
Fries tsjikomme dy’t de taalgedrachsregel “elkenien yn Fryslân moat
Frysk prate” of “elkenien yn Fryslân moat sels witte wat er praat”
folget. As dyselde ek net yn steat is syn eigen taalgedrach op in
metanivo te besjen, krijst in Ajax-Feyenoordachtige botsing fan
ideeën, dêr’t net ien wat fan leart. En dan ha je in taalstriid, lykas yn
België.
Om sokke taalstriid foar te kommen ha de Katalanen har ûnderwiis
sa opset dat elkenien fertroud makke wurdt mei ferskillende,
konkurrearjende taalgedrachsregels. Konsekwinte Spaanskpraters
binne der yn Spanje genôch, dêrom folgje de leararen op skoalle de
regel: yn Kataloanië praatst op skoalle altyd Katalaansk. It gefolch is
dat bern wend reitsje oan ferskillende wizen om mei de twa talen yn
har streek om te gean en wurdt de kâns op in botsing fan ideeën folle
lytser. De rest fan Spanje begrypt dêr neat fan en moat der ek net
folle fan hawwe, mar de Katalaanske oerheid hâldt der grutsk oan
fêst.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 15 augustus 2014)
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Hoe tsjut ik myn oarehelte oan?
Der is in leave frou mei wa’t ik al in pear jier hûs en libben diel. Wy
ha by de notaris in kontrakt tekene dêr’t yn stiet dat wy foarinoar
soargje sille. In bûterbriefke fan in gemeente-amtner ha wy net. Wy
ha in relaasje sa’t bergen en bergen minsken yn Fryslân ien ha.
Dêrom is it sa nuver dat der gjin algemien ynboargere wurd is dat
beskriuwt wat wy faninoar binne.
Is sy myn faam? (En bin ik har feint?) Nee, dat heart te
ferkearingachticht.
Binne wy freon en freondin? Nee, freonen en freondinnen ha je wol
mear. Dat is net eksklusyf genôch.
Binne wy man en frou? Komt wat my oanbelanget noch it meast yn
‘e beneaming, mar neffens har moatst troud wêze om dy
oantsjuttingen te brûken.
Is se dan myn wiif? Mwa, foar de grap kinst dat wol in kear sizze,
mar it is te ûngewoan om dat heeltyd te dwaan.
‘Wyfke’, sa’t sjoernaliste Froukje Sytsma foarstelde? Yn ynformele
konteksten kin dat faak wol, mar as de toan fan it petear wat serieus
is, past it ek wer net.
Is sy myn partner? Tsien jier lyn hie ik ja sein, mar neffens my is
‘partner’ sa stadichoan in wurd dat allinne brûkt wurdt foar twa
minsken fan itselde geslacht.
Is sy myn oarehelte. Ja, dat past wol, lykas yn de titel fan dit stikje,
mar nee, it is te boeketalich en te formeel om dat heeltyd mar wer te
brûken, alhelendal as it mûnling is.
Is sy myn sydsulver? Ja en nee. It past wol, mar ast it foar de grap ien
kear brûkt hast, is it wol genôch.
Is se dan ‘de baas’, ‘de direkteur’, ‘it âld kammenet’ of sokssawat?
Ja, foar de grap miskien, mar net serieus.
Is se dan, sa’t Arjan Hut foarstel, myn ‘sydslieper’? Arjan is in
dichter en it is in dichterlik wurd, mar jo prate net altyd yn
dichtfoarm.
‘Myn leaf’, stelden guon minsken út, nei Flaamsk foarbyld. Moai,
begryplik, mar net algemien yn gebrûk en ek net ekslusyf genôch
foar in duorsume relaasje.
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Under freonen en kunde wrakselje in soad stellen mei de krekte
oantsjutting. Guons wikselje tusken ‘man/frou’ en ‘freon/freondin’.
Wa hat in geniale, neutrale, altyd brûkbere oantsjutting foar de nettroude heteroseksuele partner?
(ferskynd op www.demoanne.nl op 20 juny 2014)
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Jongereintaal: gaaf, cool, chill en BG
Mei ús studinten Nederlânsk en Frysk ha wy it gauris oer
jongereintaal. Dy is der yn allegear soarten en maten en ús studinten
drage alle jierren nije wurden oan, want neat feroaret sa hurd as de
taal dêr’t de jongste generaasje him mei ûnderskiede wol. Wat earst
‘gaaf’ wie, wie letter ‘cool’ of ‘chill’ en dat ‘vaag’ foar de jongste
generaasje wat oars betsjut as foar my, dêr moat ik soms al efkes
goed om tinke.
Miskien is it jo al opfallen dat al myn foarbylden út it Nederlânsk
komme. Ik wol net sizze dat jongelju gjin ‘chill’ of ‘vaag’ brûke as
se Frysk prate, mar beheind ta it Frysk binne se wis net, se komme
rûnom yn Nederlân foar en de taalgrins is blykber faach genôch dat
se yn it Frysk ek brûkt wurde.
Lang haw ik tocht dat der gjin eigen Fryske jongereintaal mear wie,
dat alle wurden dêr’t jonge minsken har mei identifisearje út it
Nederlânsk komme. Mar dit jier ha ús studinten my út de dream
holpen. Miskien helpt it dat it studinten fan bûten de provinsje binne,
dy’t no staazjerinne op in tige Frysktalige mbo-skoalle. Dy
berjochtsje oer in libbene Fryske jongereintaal. Se koenen net alles
ferstean, mar ‘BG’ skynt op it heden tige populêr te wêzen. Neffens
de studinten hearde der by it útsprekken dêrfan noch in
hânbeweging. ‘BG’ is it moderne ‘gaaf’, ‘cool’ of ‘chill’. En it is de
ôfkoarting fan ‘Bêst Genôch’.
Wa hat mear foarbylden fan hjoeddeiske Fryske jongereinwurden?
(ferskynd op www.demoanne.nl op 18 april 2014)
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Wachtsje op de dea
Ein febrewaris wie ik mei in groep dosinten en studinten Frysk yn de
East-Dútske dielsteat Brandenburch. Yn it suden dêrfan wurdt
fanâlds de minderheidstaal Nedersorbysk praat. Der binne noch sa’n
fiiftûzen sprekkers en dy binne hast allegear boppe de sechstich.
Yn it ûnderwiis wurdt fan alles dien om de kennis fan it
Nedersorbysk yn stân te hâlden. Der binne sels skoallen dêr’t alle
fakken yn de útstjerrende taal jûn wurde, mei learkrêften dy’t him
sels net altyd goed prate.
Dy learkrêften prate net de dialekten fan de âlde minsken dy’t mei it
Nedersorbysk grut wurden binne, mar in standerdisearre taal, dy’t frij
sterk fan de omgongstaal ferskilt. Dat makket dat in protte bern har
fersette tsjin it Nedersorbysk, want de wurden dy’t de ûnderwizer
oanbiedt “brûkt pake ek net”, sa krigen wy te hearren. Doch is der in
sterke streaming ûnder ûnderwizers om it dialekt út ‘e klasse wei te
hâlden en it Nedersorbysk ‘mear oansjen’ te jaan troch it noch fierder
te standerdisearjen.
In tige entûsjaste ûnderwiisbegelieder seach wol hoop foar it
Nedersorbysk. It ferset tsjin de skoaltaal soe wol ferdwine. Oer in
pear desennia soe de taal in nije kâns krije. Dan wienen de lêste
memmetaalpraters nammentlik dea.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 11 maart 2014)
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It grutte boek
Bertus hat faak in spikerbroek en in jaske oan, Driek ferskynde
gauris yn in pak mei in dwarsstrikje foar en Twan ferskynt almeast
yn in kreaze broek en in fleurich bloeske. Binnen Nederlân bestiet in
soad ferskaat as it om klean giet. Uneinich grut is dat net: tulbannen,
mûntsepijen en peniskokers moatst mei in lampke sykje,
skamlappen, harnassen en tropehelmen sjocht men ek net faak.
Ferbean binne de measte klean net, mar Nederlanners fiele wol
aardich oan wat wol en net kin.
Soms moatte Nederlanners formeel. Soms moat dat op it wurk, dan
freget de baas derom. Soms is dat no ienkear it gebrûk, bygelyks in
sollisitaasjepetear of in begraffenis. Sommige klean binne
reservearre foar spesifike situaasjes, bygelyks oerstrûpers, bikinys en
hokseflappers. Wa’t dy kleankoades net wit, bygelyks om’t er út in
oar lân komt of om’t er net faak yn formele situaasjes komt, dy kin
ien freegje dy’t it wol wit. Of hy kin der in boekje by pakke dêr’t it
yn stiet.
Stel, wolst witte hoe’t in dosint oan in Nederlânske universiteit of
hegeskoalle derby rint. Ik wit út eigen ûnderfining dat der in soad
kin. Bertus soe net opfalle mei syn spikerbroek en jaske. De klean
fan Driek binne likemin te útwrydsk en Twan is ek al gjin aparteling.
In oerstrûper, bikiny of hokseflapper soe wol nuver wêze. Dat,
deselde dy’t dat witte wol, hopet dat syn ynformant of syn boekje
him dat ek fertelt.
Stel: Henry komt út in fier lân. Hy krijt in baan oan de universiteit
fan Leien. Hy túcht in moai grut Nederlânsk etiketteboek oan, de
Standertkleanlist. Dêr siket er yn op wat Nederlanners yn sa’n
situaasje foar klean oanstrûpe. Hy lêst dat dat in griis pak mei wyt
oerhimd en in strik is. Dus Henry keapet sa’n pak, giet syn earste dei
oan it wurk en sjocht dat in part fan syn kollega’s yndied in griis pak
mei strik draacht, mar dat der ek Bertussen en Drieken en Twans
omrinne, mei spikerbroeken, jaskes, dwarsstrikjes en fleurige
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bloeskes. Dy wurde net útgniisd. Dat kin dus ek. En Henry hat folle
leaver in spikerbroek en in jaske oan.
Dan sjocht er de skriuwer fan de Standertkleanlist rinnen. Hy sjit him
oan en freget wêrom’t dy net yn syn boekje set hie dat it grize pak
mar ien fan ‘e gebrûklike dosinteútdossingen wie. En de skriuwer
seit dan: “Ja, in oerstrûper, bikiny en hokseflapper binne ek
Nederlânske klean. Mar yn Nederlân wurde in heel soad klean net op
it wurk droegen. Dat stiet yn alle etiketteboeken. Net omdat se net by
de Nederlânske kleankultuer hearre, mar fanwegen it gemak fan in
standert. Jo hoege mar ien soarte fan klean te kiezen, net trije.”
In bytsje daas stapt Henry syn nij appartemint binnen. It klonk
allegear sa logysk wat dy skriuwer sein hie. Mar hoe kamen se no ek
alwer op dy bikiny en dy oare gekke dingen? Dy hienen syn
Nederlânske kollega’s yndied net oan. Mar dat hie syn fraach ek net
west, wol? It gong him der doch om wêrom’t de blykber folslein
normale spikerbroek en jaske net neamd waarden yn dy
Standertkleanlist. Dêr hie er gjin antwurd op krigen. Foar in reëel
byld fan ‘e Nederlânske kleankoades hiest alles byinoar net safolle
oan dat grutte boek. Soe der net in better boek te keap wêze?
En dy’t him ôffreget wêrom’t Henk Wolf ynienen oer klean skriuwt
en net oer taal, dy moat earst dizze kollum fan kollega-taalbaas
Hindrik Sijens mar efkes lêze.
http://wurden.blogspot.nl/2014/02/great-greuter-greotst.html
(ferskynd op www.demoanne.nl op 12 febrewaris 2014)
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Subtile taalferoaringen
Us talen feroarje allegeduerigen. Dat hawwe wy faak amper yn ‘e
rekken, mar it is al sa. Fansels, der binne in pear feroaringen dêr’t de
ûnderwizers ûnder ús fan ôfpraat hawwe dat se se bestride moatte.
Dy meitsje har al goed in ieu drok om “hun zijn stom” en ek alwer
tsientallen jierren om “sy bliuwe praten” of “ik gean sliepen”. Dat
mei, ûnderwizers moatte ek wurk ha.
De measte feroaringen ûntgeane de measten fan ús lykwols. Se
wurde net fêstlein yn boekjes, boargerje fluch yn en minsken binne
har der amper bewust fan dat de nije wurden of konstruksjes koartlyn
noch net yn gebrûk wienen. Sa is de oertreffende trep mei “meest”
(“de meest handige oplossing”) noch mar in pear desenniums âld,
krekt lykas it idioom “wy geane derfoar” of de ferwizing nei
ûnsidige wurden mei “die” (“mijn neefje die in Canada woont”).
Idioom lykas “zich ergens aan irriteren” (ergeren) of “de wetten
respecteren” (naleven) is nei alle gedachten noch mar in pear jier
algemien yn gebrûk.
Guon feroaringen binne sa subtyl dat je hast taalkundige wêze moatte
om se op ‘e die te betraapjen. It flugge opkommen fan bysinnen mei
“om” by eigenskipswurden (bijvoeglijke naamwoorden) is dêr ien
fan. Sjoch mar ris nei de sinnen (1-3):
(1) De kinderen waren erg zenuwachtig om met de toets te beginnen.
(2) We zijn trots om te kunnen zeggen dat we een dochter hebben
gekregen.
(3) Natuurlijk ben ik gefrustreerd om te wachten op mijn kans.
Gjin fan dy sinnen soe my maklik ta de mûle út komme. By my is
“om” beheind ta in lyts rûfeltsje eigenskipswurden, lykas “blij” .
Tink oan “blij om dat te horen”.
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Noch sa’n nije feroaring is it opkommen fan “over” yn de betsjutting
“fanwegen”, “op grûn fan”. Sjoch de sinnen (4-6), dy’t allegear út de
media komme:
(4) Ook de gemeente Amsterdam is over de snelheidsverhoging naar
de rechter gestapt.
(5) Rusland zette Oekraïne onder druk over EU-verdrag.
(6) Regent afgezet over illegaal huwelijk.
Sok “over” is my net folslein frjemd, mar it is beheind ta fêste
kombinaasjes, bygelyks “ik maak me zorgen over hem” of “Ze was
boos over de boete”. It soe my lykwols neat ferwûnderje as sinnen
lykas (4-6) stiltsjeswei ús wurdboeken yn slûpe, wylst inkeld de
wurdboekmakkers en in hantsjefol taalkundigen yn ‘e rekken ha dat
der yn de taal wat oars wurden is.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 14 jannewaris 2014)
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Wat makket it no út oft it Frysk
útstjert?
Is it slim as in taal útstjert? Nee, fansels net. Spitich miskien, sa’t it
spitich is dat der gjin dinosaurussen oer binne, mar net ien by syn
rjocht ferstân leit der wekker fan dat de dinosaurus wei is.
It is wol slim as talen lijerich wurde. Dat is in foarstadium fan
útstjerren en dat stadium kin heel lang duorje. Sokke lijerige talen
wurde wol praat, mar minsken – sprekkers en net-sprekkers – dogge
der dingen mei dy’t se net dogge mei fitale talen. En dy dingen binne
wol slim.
Wat betsjut dat no allegear? Lit ús begjinne mei de sprekkers fan in
lijerige taal. As in taal syn fitaliteit kwyt is, dan kin dat betsjutte dat
de sprekkers dy taal net mear maklik prate. Se komme heeltyd
wurden tekoart of twivelje oer wurdkar, wurdfolchoarder, útspraak,
stavering, neam mar op. Dy twivel ûntstiet meast trochdat de
sprekkers fan dy lijerige taal ek in net-lijerige taal behearskje, dy’t se
folle faker prate, hearre, skriuwe of lêze. Foar dy sprekkers is it
ferfelend dat se in belangryk kommunikaasjemiddel net goed brûke
kinne. Foar sprekkers dy’t noch wol kompetint binne is it tryst om te
fernimmen dat it linkendewei minder fanselssprekkend wurdt dat
oaren harren taal – diel fan harren kultuer en ferfiermiddel fan harren
gefoel – goed behearskje.
Net-sprekkers fan it Dútsk yn Dútslân bliuwe net sa lang netsprekkers. Net-sprekkers fan it Sorbysk of Noard-Frysk yn Dútslân
bliuwe oer it generaal altyd net-sprekkers. Lijerige talen wurde net sa
faak oanleard. Komt in net-sprekker in sprekker tsjin, dan krijt er de
lijerige taal net te hearren. In soad sprekkers fine nammentlik dat se
de net-sprekker de lijerige taal net opkringe moatte. De net-sprekkers
dogge dat dan ek net. En omdat se dat net hoege en faak net dogge,
fine se it faak wer heel normaal dat de sprekkers harren ferbrekke en
kieze foar in oare taal. Sa wurdt de lijerige taal stadichoan in
groepstaaltsje foar ynwijden en hobbyisten.
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It Nederlânsk is noch lang net útstoarn. Mar it wurdt al in bytsje
lijerich. It is yn in perioade fan in pear jier fierhinne út it universitêr
ûnderwiis ferballe. It is ferballe út de wittenskiplike tydskriften. Der
strune yn de grutte stêden in soad studinten en heechoplate
gastarbeiders om dy’t gjin Nederlânsk leare, om’t se dat fan de
Nederlânskpraters net hoege. Sa wurdt it Nederlânsk heeltyd wat
minder gewoan yn Nederlân. Yn guon Nederlânske stêden is it al
gewoan dat obers en winkellju gjin Nederlânsk fersteane en – mei
sukses – freegje om yn it Ingelsk oansprutsen te wurden.
It Frysk is noch in bytsje lijeriger. Fryskpraters fiele har gauris
kompetinter yn it Nederlânsk as yn it Frysk, alheel op skrift. Oeral
binne net-sprekkers dy’t derfan útgeane dat se gjin Frysk hoege te
learen, ek al soenen se dat miskien bêst wolle.
Lit stjerre wat stjerre moat. Dea is dea, dat is net slim, want as de taal
dea is, binne de minsken dy’t him echt misse soenen dat ek. Wol
slim is dat ús talen tsjirmerkes wurde. Set se net yn in rolstoel, mar
jou se it medisyn fan goede sprekkers, bewuste sprekkers dy’t har net
ferbrekke, fan entûsjaste learders. Meitsje se sûn mei De Moanne,
Praat mar Frysk, trijetalige skoallen en Nederlânsktalige
universiteiten.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 11 oktober 2013)
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Fet
“Dy auto gong fet hurd!” en “dy broek is echt fet hip!”. By jonge
Friezen is ‘fet’ it nije ‘tige’. It is bûn oan leeftyd. Myn oarehelte is 33
en kin it noch krekt op in natuerlike manier brûke. Ik bin 40 en ik krij
it net ta de strôt út.
Ik fûn it heel opfallend dat in synonym fan ‘fet’, nammentlik
‘smoar’, fierhinne deselde funksje hat. Yn it wurdboek fine je
wurden as ‘smoardronken’, ‘smoarnochteren’, ‘smoarfereale’,
‘smoarryp’, ‘smoarfol’, ‘smoargleon’ en noch in hele berch mear. It
fersterket wat derachter komt.
It nije ‘fet’ drukt altyd in positive emoasje út. Soms fersterket it net
in oar wurd, mar betsjut it gewoan soks as noflik, gesellich, moai,
nijsgjirrich. “Wat in fette broek hasto!” of “It feest wie hartstikke
fet!” Dyselde positive betsjutting fine wy by “smout”: “Se sitte
smout byinoar” of “Hy is in smoute prater”. En wat in tafal: it
Hollânske ‘smout’ ferwiist fanâlds ek al nei it plakkerige guodsje dat
wy no almeast ‘fet’ neame.
Ha wurden foar ‘fet’ de oanstriid om as positive fersterking te
tsjinjen? It liket op it earste each wol sa en ik tocht efkes dat ik in
nijsgjirrich taalpsychologysk patroan ûntdutsen hie. Mar it is net sa.
It is tafal dat wy de trije wurden op in ferlykbere manier brûke. It
fersterkjende ‘smoar’ is nei alle gedachten net it Fryske ‘smoar’, mar
in Hollânsk lienwurd dat ‘reek’ betsjut. En it Fryske ‘smout’ is op
syn heechst yn de fierte besibbe oan it Hollânske ‘smout’. It is
etymologysk nau besibbe oan it Ingelske ‘smooth’ en betsjut fanâlds
soks as flak, sljocht, glêd.
Mar goed, al is it tafal, it is in moai tafal.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 8 augustus 2013)

52

Ingelsk
It Frysk is gjin suske fan it Ingelsk. Friezen wolle dat heel graach en
de ûnderstelde nauwe famyljerelaasje tusken ús minderheidstaal en
de grutte wrâldtaal is sels yn heel wat lesboeken te finen. Mar dy
relaasje is fiksje.
Wat wol it sizze as twa talen famylje faninoar binne? Wol dy
metafoar wurkje, dan moatte wy de stambeam fan minsken en oare
wringedieren efkes ferjitte. Wy kinne better sjen nei ienselligen. Dy
kinne trije dingen dwaan: gewoan trochlibje, deagean of harsels
opdiele. Yn it lêste gefal ha wy in memme-iensellige dy’t trochlibbet
yn twa of mear dochterienselligen, mar sels ophâldt te bestean. Of
net. Kinst ek sizze dat ien fan de dochters eins in fuortsetting is fan
de mem. Dat is in kwestje fan definysje.
Mei talen is it ek sa. In foarbyld: yn de 17e ieu waard yn WestFlaanderen of Seelân of Súd-Hollân in taal praat. “Dialekt” meist ek
sizze, dat is gewoan in wurd foar in lyts taaltsje. In echte namme hie
dy taal net. De sprekkers sels hienen it mooglik oer ‘Dúts’, mar sa
neamden alle minsken yn Flaanderen, Nederlân en Dútslân har eigen
dialekt. In part fan de sprekkers fan dat Flaamsk/Sieusk/Hollânsk
ferhuze nei Súd-Afrika, de rest bleau oan de Noardseekust. De
iensellige hie him opdield. En om’t minsken ‘flaters’ meitsje yn har
taal dy’t stadichoan normaal wurde, naam it ferskil tusken de twa
dochtertalen stadichoan ta.
Wie der no ek sa’n memmetaal dêr’t it Frysk en it Ingelsk beide út
ûntstien binne? Nee.
Yn de betide midsieuwen wennen yn Europa allegear Germaanske
stammen. Elke stam prate krekt wer in bytsje oars as oare stammen,
mar se ferstienen inoar prima. En soms waard in útspraakflater
populêr. Hollânske berntsjes sprekke ‘school’ heeltyd faker út as
‘schouw’. Sa wienen de âlde Friezen op in stuit wat sloarderich mei
de n. Dy ferdwûn úteinlik út wurden lykas ‘ús’ en ‘goes’.
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Buorstammen namen sokke moadeferskynsels wol faninoar oer.
Doe’t in groep Germanen – de Angelen en Saksen – yn de 5e ieu nei
Ingelân ferfear, ûntstie der in yntinsyf kontakt tusken har en de
seefarrende Friezen. Dêrtroch namen se ieuwenlang inoars
moadeferskynsels oer. Wa’t krekt begûn is mei k-klanken troch tsjachtige klanken te ferfangen witte wy net, mar de stammen om de
Noardsee hinne fûnen it allegear tige hip om ‘tjerke’ of ‘tsjursj’ te
sizzen, wylst de stammen yn it binnenlân dat mar bespotlik fûnen en
fêstholden oan it âlde ‘kerk’ of farianten dêrop.
As wy de metafoar mei de ienselligen hâlde wolle, dan binne de
oerienkomsten tusken Frysk en Ingelsk mear as in genmutaasje. De
n-klank of de k-klank wurdt trochjûn, mar der giet by in sprekker wat
mis en dy begjint nuver te praten. Hy besmet oaren yn de buert en de
besmette buorlju jouwe it firus sels ek wer troch. Soms wurde sels
talen besmet dy’t helendal gjin neiste famylje binne. De Denen – en
Noardseebewenners – sizze ommers ek ‘os’ en ‘gås’ foar ‘ús’ en
‘goes’.
(ferskynd op www.itnijs.nl op 1 july 2013)
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That nigger is a fucking retard
Wa’t de Fryske ferzje fan Facebook brûkt, kin it wurdsje leuk
oanklikke as in berjocht him wol oanstiet. Op de websites fan de
Afûk is it wurd ‘leuk’ heel wat kearen te finen. Foar guon Friezen is
dat in griis.
It ferset tsjin nije wurden kin heel lang duorje. Skriuwadviseur Jan
Renkema karde yn syn Schrijwijzer fan 2005 it wurd ‘middels’ noch
ôf, wylst dat doe al likernôch in ieu yn it Nederlânsk yn gebrûk wie.
En de wurden ‘oait’ en ‘noait’ binne al hûnderten jierren gewoan
Praatfrysk, mar yn de skriuwtaal wurde se noch altyd mijd.
Folle minder ferset is der tsjin it ferdwinen fan wurden. Ik pak myn
Kroniek van de 20e eeuw der efkes by. Dêr stiet yn: ‘de Amerikaanse
negerleider Martin Luther King wordt te Memphis (Tennessee)
vermoord’. It boek is fan 1989. Dat is noch net echt âld. Dochs soe it
yn de eagen fan in protte jongelju datearre lykje. Benammen jonge
froulju beskôgje ‘neger’ tsjintwurdich as in skelwurd en yn
skiednisboeken sil it net sa gau mear opdûke. Ik fyn soks wol nuver,
want foar my hat it altyd in neutraal wurd west.
Wat soartgelikens sjogge wy by wurden lykas ‘mongoaltsje’,
‘ûngelokkich berntsje’, ‘geastlik handicapt’, ‘swier’ (yn ferwachting)
en sels ‘grou’ en ‘dom’. Tsjin al dy termen haw ik wol beswierren
heard. Dy binne nij, nagelnij, net nijer as in pear desenniums. Dochs
mije minsken dy wurden manmachtich en hast net ien pleitet foar it
behâld derfan.
Yn de taalkunde neame wy dat ferskynsel de trêdmûne fan de
eufemismen. Eufemismen binne wurden dy’t wy brûke om te
ferwizen nei dingen dy’t wy eins net by namme neame wolle.
‘Kanker’ is wer werom yn it taalgebrûk, mar wy ha jierrenlang ‘ka’
sein. De ‘baas’ wurdt de ‘leidinggevende’. De ‘idioot’ wordt de
‘geestelijk gehandicapte’, ‘grou’ wurdt ‘obees’. En nei in skoftsje is
de nije term wer like taboe as de foarige en sykje wy wer in nije,
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noch net beladen omskriuwing. En it is nuver dat de ‘leuk’-haters net
stride tsjin it ferbaljen fan ‘negers’, ‘idioaten’ en ‘mongoaltsjes’.
Wy prate net graach oer wurden dy’t sykten, machtsferhâldingen,
lichemsgewicht, hûdskleur of ûnnoazelens útdrukke. Om mar in pear
saken te neamen. Mar echt swiere taaltaboes ha wy yn Nederlân net.
Yn de Feriene Steaten is dat oars. Der is in taboekultuer dy’t
ûnwestersk oandocht. Folwoeksen manlju ha it dêr yn alle earnst oer
‘the n-word’ (nigger), ‘the f-word’ (fucking) en ‘the r-word’
(retarded, ‘achterlik’) en dy’t dêr net oan meidocht kin in soad lijen
ferwachtsje.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 14 juny 2013)
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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 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
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“nei ‘t tsjerke” fersteane, sette dus eins in stapke werom yn de
taalskiednis.
(ferskynd op www.demoanne.nl op 17 april 2013)
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Benaud foar it Hollânsk
Skriuwe jo ‘gearkomste’ of skriuwe jo ‘fergadering’? Grutte kâns dat
jo kieze foar de earste foarm. Yn it Standertfrysk is ‘fergadering’ min
ofte mear yn ‘e ban dien. Sa’n wurd, dat dúdlik sjen lit dat it fan
Hollânsk komôf is, beskôgje Fryskskriuwers manmachtich as ‘min
Frysk’.
Ik kin net folle minsken dy’t har ôffreegje wat ‘min Frysk’ no krekt
betsjut. Of in bytsje oars sein: net folle minsken freegje har ôf
wêrom’t ‘gearkomste’ no safolle better is as ‘fergadering’. As ik
minsken dernei freegje, komme se soms wat stammerjend mei de
foarsichtige suggestje dat ‘gearkomste’ de echte, âlde Fryske foarm
wêze moat en dat it Hollânske ‘fergadering’ dat stikje taalerfskip út it
stee wrot.
Dat is net sa. ‘Gearkomste’ is helendal net in âld wurd. It is yn ‘e 19e
ieu betocht as puristysk alternatyf foar ‘fergadering’, dat doe al in
pear desenniums yn ‘e moade wie. En net sa heel folle letter kaam it
Ingelske ‘meeting’ op as alternatyf.
Wat Friezen gauris net yn ‘e rekken ha, is dat it Hollânsk op twa
manieren ynfloed útoefenet op it Frysk. Ien manier kinne wy allegear
wol betinke: ûntliening. Sa is yn de 20e ieu it Hollânske ‘neus’ yn it
Frysk bedarre en it wurd ‘been’ liket no yn it opkommen te wêzen en
‘foet’ en ‘skonk’ stadichoan fuort te drukken.
It Hollânsk beynfloedet it Frysk lykwols ek trochdat Friezen ophâlde
mei it brûken fan tige gewoane wurden, om’t dy lykje op in Hollânsk
wurd. By ‘fergadering’ gong it noch om in lienwurd dat guon Friezen
mije woenen, mar party Fryskskriuwers mije sels wurden fan it type
‘elkenien’, ‘heel’ en ‘it bosk’, wylst dy al langer yn it Frysk
foarkomme as de populêre alternativen ‘eltsenien’, ‘hiel’ en ‘de
bosk’. Sa net, mar de lêste twa foarbylden ha it sels noait fierder
skopt as de Wâlden. Op ‘e Klaai ha se it altyd oer ‘heel’ en ‘it bosk’
hân.
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Wat is ‘min Frysk’ dan, as it net it Frysk is sa’t dat earder praat
waard? Om in bytsje flau te begjinnen: ‘min Frysk’ is dat Frysk dat
net ‘geef’ is. En wat ‘geef’ is, dat meitsje de makkers fan de Fryske
learboeken en neislachwurken út. De Afûk hat wat dat oangiet in
tsjokke finger yn ‘e brij, mar ek de wurdboekmakkers fan de Fryske
Akademy en de learboekmakkers fan Cedin dogge mei. En foar in
grut part skriuwe sy hast sûnder krityk al mear as in heale ieu inoars
wurk oer.
In foarbyld: taalûndersikers witte dat de wurden ‘ea’ en ‘nea’ al yn
1700 útstoarn wienen. De Friezen hawwe sa’n oardel ieu lang allinne
mar ‘oait’ en ‘noait’ brûkt, oant in pear 19e-ieuwers betochten dat dy
wurden der wat te Hollânsk útseagen. Doe binne de liken ‘ea’ en
‘nea’ opdold, trouwens ek noch mei in justjes oare betsjutting as dat
se foar 1700 hienen.
It is my net yn ‘e wei as minsken leaver ‘gearkomste’ skriuwe as
‘fergadering’, mar it is my wol yn ‘e wei as se dat dogge, om’t se
tinke dat se dêrmei tichter by in âlde faze fan it Frysk bliuwe.
Hollandofoby is ek in foarm fan Hollânske ynfloed op it Frysk en ik
hoopje dat de makkers fan de noarmen foar geef Frysk dêr ris wat
dúdliker oer wêze soenen.
(Ferskynd op www.demoanne.nl, 14 febrewaris 2013)
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Ingelsk as de taal foar elkenien yn
Nederlân
Yn Brussel wurdst yn ‘e winkel net altyd begrepen ast Nederlânsk
praatst. Ik kin Fryske bewegers dy’t dat prima fine, út in soarte fan
rankune wei: as dy Nederlânsktaligen hjir yn Fryslân sa lêbich oer it
Frysk dogge, dan is it lekker puh foar de Nederlânsktaligen yn
Brussel. Ik diel dy rankune net, ik tink dat de Nederlânsktaligen yn
Brussel stipe fertsjinje.
Yn Fryslân is it Frysk wol in stik gewoaner as dat it Nederlânsk yn
Brussel dat is. Doch haw ik de yndruk dat it Frysk folle minder
gewoan wurden is yn it deistich libben as tweintich, tritich, fjirtich
jier lyn. Dat muoit my.
Ingelsk yn Nederlân
Yn Grins soe men net in grut taalprobleem ferwachtsje. Ik die dat
net, doe’t ik fiif jier lyn Fryslân ynruile foar de haadstêd fan
Grinslân. Mar yn Grins haw ik al in pear kear meimakke dat de
betsjinning yn restaurants en kafees Ingelsk prate en amper
Nederlânsk ferstie. Of it wol ferstie, mar wol yn it Ingelsk begûn. Yn
Amsterdam, Ieper en sels yn Ljouwert haw ik dat ek al in kear
meimakke. Doe’t Jo Ritzen yn de jierren tachtich foarstelde om
Ingelsk de fiertaal fan it heger ûnderwiis yn Nederlân te meitsjen,
waard er ferhune en útlake. No hat er fierhinne syn sin krigen.
Ferline wike krige ik in fersyk om in praatsje te hâlden op in kongres
oer sintugen. Ik hie al ja sein en doe kaam noch it fersyk
derachteroan om it wol yn it Ingelsk te dwaan. Omdat ik dat echt net
fan doel wie, mocht it úteinlik ek yn it Nederlânsk, mar “dan is het
niet voor iedereen te volgen”.
Niis seach ik in krantestik dêr’t yn stie dat taalkundige Cor van Bree
argewaasje hie fan de omropberjochten yn in stedsbus yn Leien. Dy
waarden allinne yn it Ingelsk dien. Neffens ferfiersmaatskippij
Arriva waard dat dien foar “toeristen, expats en internationale
studenten”. Twatalich koe net, dêr wie te min tiid foar, dat Ingelsk
wie dan de logyske kar.
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In bûtenlânske taal as taal foar elkenien
Frânsk prate yn Brussel kin ik soms noch wol ynskikke. It Frânsk is
dêr al folle langer hiem en Brussel is fier fuort. Nederlânsk prate yn
Ljouwert giet miskien net altyd fan herten, mar ik bin der sa
stadichoan oan wend en tink der lang net mear altyd oer nei. Uteinlik
praat ik sûnder muoite Nederlânsk en is dy taal my like dierber as it
Frysk. Mar Ingelsk yn Nederlân, in bûtenlânske taal?
Der is wat oan it feroarjen. It Ingelsk wurdt omearme as wat eigens,
it krijt in struktureel plak yn Nederlân – in plak dat earder
foarbeholden wie oan it Nederlânsk. It makket dat ik my frjemde yn
eigen lân fiel. Yn de taaldiskusjes yn Fryslân wurdt Nederlânsk
gauris foarsteld as ‘de taal dy’t elkenien kin’. Ik bin beweger genôch
om dernei te stribjen dat elkenien yn Fryslân it Frysk ek yn ‘e fingers
hat, mar dat elkenien yn Nederlân it Nederlânsk kin of kinne moat
om funksjonearje te kinnen wie foar my altyd fanselssprekkend. Dy
fanselssprekkendheid ferdwynt. It Ingelsk wurdt no framed as ‘de
taal dy’t elkenien wol behearsket’. Dat is net ienris wier: neffens in
Eurobarometer-ûndersyk fan 2012 koe 90 persint fan de minsken yn
Nederlân in petear yn Ingelsk fiere. Mar wat as wierheid foarsteld
wurdt, kin fansels in wierheid wurde. Yn Lúksemburch is dat ek
gebeurd. It Frânsk hat dêr yn it iepenbiere libben en yn offisjeel
gebrûk de oerhân en it Lúksemburchsk wurdt beskôge as in taal dy’t
de Lúksemburgers ûnderling prate, mar dêr’t de measten net fan
ferwachtsje dat de Frânske, Portugeeske en Belgyske ynwenners dy
fersteane.
Nederlânsk foar de ynboarlingen
It risiko fan dy framing is dat it Nederlânsk op deselde manier as it
Frysk framed wurdt as ‘taal foar ûnderling gebrûk ûnder de
ynboarlingen’. En it Ingelsk is gjin taal dêr’t ik wat mei ha. Ik ha dy
taal op skoalle leard. Ik kin der wol in lêzing yn hâlde, kin in toerist
it paad der wol yn wize en op fakânsje yn Ingelân kin ik myn
boadskippen der wol yn dwaan. Ik lês der boeken yn en hear him yn
films, mar ik tink der net yn. It Ingelsk is my net eigen, it is in
frjemde taal foar my, ien út in oar lân. En al hoe graach oft ik myn
talekennis útwreidzje, ik wol net dat in frjemde taal it Nederlânsk út
it stee wrot.
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Foar it earst begryp ik in bytsje hoe’t in Europeeske ‘Wutbürger’ him
fielt. Ferfrjemde.
(ferskynd op www.itnijs.nl op 11 novimber 2017)
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Dit is it momint om te lobbyen foar in
ferbod op taaldiskriminaasje
No’t de nije regearingskoälysje kêst 1 fan ’e grûnwet oanpasse
wol, is it de tiid om te lobbyen foar in ferbod op
taaldiskriminaasje.
Kêst 1 fan de Nederlânske grûnwet ferbiedt diskriminaasje “op
welke grond dan ook”. Dat is heel breed, mar diskriminaasje is it
meitsjen fan “ongeoorloofd onderscheid” en wat “ongeoorloofd” is,
dêr kinne jo fan miening oer ferskille. It is dêrom belangryk dat in
pear saken yn kêst 1 al neamd wurde. Sa wit elk fuort dat it net
tastien is om minsken ferskillend te behanneljen fanwegen ferskillen
yn “godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht”.
Beskerming fan gedrach
Benammen de earste trije binne opfallend, want dat binne gjin
ynherinte eigenskippen, mar (mooglik tydlike) konstellaasjes fan
ideeën en gedrach. Op basis fan dy definysje en útwurkingen dêrfan
yn wetten en jurisprudinsje kin it bygelyks strafber wêze as in
wurkjouwer in wurknimmer it dragen fan in unifoarm ferplichtet dat
net past by de kleanfoarskriften fan dy syn religy.
Ekstra foarmen fan diskriminaasje yn de grûnwet neamd
De nije regearingskoälysje wol kêst 1 fan ’e grûnwet oanpasse troch
noch twa oare foarmen fan ferbeane diskriminaasje by namme te
neamen. It giet om diskriminaasje op basis fan seksuele oriïntaasje
en fan handikap. Sa’n oanpassing fan ’e grûnwet kostet in soad tiid
en de proseduere is yngewikkeld, dat as jo der noch wat by hawwe
wolle, dan moat dat eins no, dan kin dat yn ien kear mei. Ik soe de
provinsje en de Fryske beweging oanriede om no in lobby op te
setten dy’t derfoar pleitet om “taaldiskriminaasje” as tredde nije
foarm eksplisyt op te nimmen.
Taaldiskriminaasje
Friezen binne wend oan taaldiskriminaasje. Ik tink dat elk fan ús der
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wolris mei te krijen hân hat. Net allinne wurdt der frijmoedich lêbe
oer it Frysk, mar it komt ek geregeld foar dat minsken twongen
wurde om har te ferbrekken: yn it iepenbier ferfier, op ’e wurkflier.
De belestingtsjinst dy’t in oanjefte yn it Frysk net behannelje woe,
leit my ek noch farsk yn it ûnthâld. De doelen foar it Frysk en it
Nederlânsk op skoalle wienen oan it begjin fan ’e ieu noch omtrint
gelyk. Doe binne se op ’e nij formulearre en is de ambysje foar de
behearsking fan it Frysk in stik sakke. It rjocht fan elk bern op goed
ûnderwiis yn de memmetaal komt dêrmei yn ’e knipe. Allinne:
meitsje mar ris hurd dat dat it gefal is. Dat it ûnderskied meitsjen
tusken minsken op grûn fan de taal dy’t se brûke (wolle)
“ongeoorloofd” wêze soe, is no in kwestje fan ynterpretaasje.
Taaldiskriminaasje is noait hurd te meitsjen.
In kêst dat wat útmakket
De Wet gebrûk Fryske taal fan 2013 is wol bejubele, mar wat dêryn
stiet, is benammen âlde wyn yn nije sekken. Op wat details nei stiet
der neat yn dat earder net al yn oare wetten stie. No’t de
regearingspartijen kêst 1 fan ‘’e grûnwet oanpasse wolle, bestiet de
mooglikheid om echt wat te dwaan foar de Frysktaligen. As in ferbod
op taaldiskriminaasje eksplistyt yn ’e grûnwet stiet, ha Frysktaligen
foar it earst in hurd wetskêst om har op te beroppen as se it idee
hawwe dat se troch har talige identiteit of taalkar achtersteld wurde.
Giet soks te fier?
Giet soks te fier? Net ast sjochst nei de foarskiednis fan it taalbelied.
De provinsje hat yn 1985 mei it oannimmen fan de nota Fan geunst
nei rjocht al bepaald dat it Frysk en it Nederlânsk lykweardich wêze
moatte. It provinsjebestjoer makket him op it stuit hurd foar
it Minority SafePack dat yn wêzen in ynstrumint is om Europa as
skiedsrjochter oan te stellen wannear’t lidsteaten te min dogge foar
har minderheidstalen. It Ryk hat de Friezen mei it Ramtferdrach
nasjonale minderheden as nasjonale minderheid erkend, in
minderheid dy’t him net troch godstsjinst of uterlik ûnderskiedt, mar
yn it alderearste plak troch taal. Dat elemintêre stikje identiteit wurdt
juridysk net goed beskerme. Wat kin symboalysker en praktysker
wêze as no oan te stean om in wetlike beskerming fan ’e talige
rjochten fan in erkende minderheid op it prominintste plak yn ’e
Nederlânske wetjouwing?
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Prûmkewurden: gagel
Wa man rûn eartiids net mei in prûmke tusken de kiezzen?
Hjoed de dei is it prûmkjen al lang út ’e moade. As jo ris ien
sjogge mei in prûmke tusken de kiezzen, dan falt dat
fuortendaliks op. Der binne ek wurden dy’t eartiids folksriem
wienen, mar dy’t no mar selden mear ien yn ’e mûle nimt. Under
de namme ‘prûmkewurden’ besprekt Henk Wolf de kommende
tiid in stikmannich fan sokke wurden.
Kunde fan my set út en troch in wurd op Facebook yn it Sealterfrysk.
Dat is de foarm fan it Frysk dy’t praat wurdt yn it Sealterlân, krekt
oer de grins yn Dútslân. It is in spultsje: minsken moatte riede wat de
betsjutting fan it wurd is.
Ik fyn it altyd in moaie puzel. Sa ek doe’t in pear dagen lyn it wurd
‘Jäigel’ op myn skerm ferskynde. Ik seach fuort net in wurd dat dêr
yn ús Westerlauwersk Frysk op like, mar in Fryske j- is gauris
ûntstien út in g- en it Frysk hat wol ‘gagel’. En jawis, dat wie fan
oarsprong itselde wurd.
In pear dagen letter frege de einredakteur my oft ik net fan tiid ta tiid
in kollumke skriuwe woe foar It Nijs oer fergetten wurden. Dat woe
ik wol en ‘gagel’ like my poergeskikt foar de earste ôflevering.
‘Gagel’ is in âlderwetsk wurd foar it mûlebinnenst. Soms kinne jo it
oersette as ‘toskfleis’, soms as ‘ferwulft’. Fan ien dy’t it praat út hat,
waard earder wol sein dat er “gjin gagel mear hie”.
It wurd komt ek yn it Nederlânsk foar en mooglik is it yn it Frysk
sels in Nederlânsk lienwurd. Dat soe wol de g- oan it begjin
ferklearje. Neffens it Wurdboek fan de Fryske Taal komt it pas yn ’e
jierren tritich fan ’e tweintichste ieu yn it Frysk op. Doch moat it yn
de Germaanske talen in stik âlder wêze. Yn it Aldingelsk kaam
‘geagl’ foar yn ’e betsjutting ‘kiel’. Dat moat wol deselde oarsprong
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hawwe. It modern-Ingelske ‘to gag’ (‘kokke’) is dêroan besibbe.
Wurden lykas it Fryske ‘geauwe’ en it Nederlânske ‘geeuwen’ binne
dat mooglik ek. Yn it Yslânsk komt noch in tiidwurd ‘gaga’ foar, dat
‘de nekke achteroer bûge’ betsjut. De oerbetsjutting moat soks as
‘hals’ of ‘nekke’ wêze.
(ferskynd op itnijs.nl op 7 septimber 2017)

Prûmkewurden: nôch
Ik betocht hjoed ynienen dat ik it wurd nôch al withoelang net mear
heard ha. Nôch hat deselde oarsprong as it folle bekendere genôch,
mar it betsjut wat oars. As it iten lang genôch oerstien hie en it wie
oan it miel ta, dan wie it nôch. Gear, kin men ek sizze, mar sa’t it my
heucht, wienen de rjappels noait gear, mar altyd nôch.
(ferskynd op www.itnijs.nl op 15 desimber 2017)

Prûmkewurden: romer en fûgeltsje
Doe’t ik jong wie, begûn in frij wykein mei in bearenburchje. Dy
kamen doe noch net yn dy hippe oaljefetfoarmige glêzen fan no, lit
stean dat ien it bestie om der iis yn te smiten. Nee, bûtendoar gong de
flesse om en naam elkenien dêr in slok út, binnendoar dronken wy
doe út in romer.
Sa’n romer – faak ek brûkt yn de ferlytsingsfoarm ‘romerke’ – is in
glês op in poatsje. Romers binne der yn alle soarten en maten. Dy
foar bearenburch en jenever binne fansels lytser as dy foar wyn.
Hjirneist stiet ien sa’t wy doe gauris brûkten. Dêr haw ik noch in
pear fan yn ‘e kast te stean.
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In skoftlang wie ek it ‘fûgeltsje’ populêr. Dat is in gleske sûnder
fuotsje. Ik ha my fertelle litten dat it in skippersglês is. Om’t in skip
altyd beweecht, bliuwt in glês net altyd stean. Dan soe it fuotsje
derôf slein wurde en soe it foar de stabliteit yn in gatsje yn ‘e tafel
hongen wurde. Oft it wier is, dêr doar ik neat oer te sizzen, mar it is
in moai ferhaal. Wy brûkten de fûgeltsjes meast bûtendoar, by in
kampfjoer of gewoan op in waarme jûn. Dan makken wy it kûltsje yn
‘e grûn en dêr kaam it fûgeltsje dan yn.
In lytse syktocht yn de wurdboeken hat my leard dat neist ‘fûgeltsje’
ek wol ‘fûgel’ sein waard. Fierder wie it wurd ‘rakkert’ yn gebrûk.
‘De man in fûgel’ soe earder in manier wêze om te sizzen dat
elkenien yn it selskip in borrel krige.
(ferskynd op www.itnijs.nl op 1 desimber 2017)

Prûmkewurden: krús
Yn de ballade fan Longerhou komt de ûndersteande sin foar:
Hy skeat doe fuort, wat stiif yn ’t krús, dêr wie de kjeld yn sketten
Dy sin sil sa stadichoan net mear foar elkenien begryplik wêze. It
wurd krús betsjut nammentlik ‘rêch’. De earme Simen, haadpersoan
fan it bekende liet fan Wibren Altena, is nei de lange tocht oer it iis
en de blauwe skine fan syn iisfaam (ek in prûmkewurd, tink) stiif yn
‘e rêch wurden.
Der kin hjoed de dei maklik betizing ûntstean mei de folle bekendere
betsjutting fan krús, nammentlik dy fan ‘gemachten,
geslachtsdielen’.
Ferskate lichemsdielen ûnder yn ’e romp wurde fanâlds
wol krús neamd. Dat is ek net sa gek, mei’t it bekken dêr dwars op ’e
rêchbonke stiet, as in krússtik. It bekken en wat dêromhinne sit,
waard of wurdt ek wol skammel neamd.
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Sa kin by kij in kealtsje ‘foar it krús sitte’. Dan wol it der net út en
moat it helle wurde. Yn oerdrachtlik gebrûk kin it mei in putsje dat
net eine wol ek ‘foar it krús sitte’. Earder hienen froulju ‘it foar it
krús’ as de reade flage úthong en wa’t pine yn ’t krús hie, koe
miskien net pisje, mar dyselde koe likegoed in seare (ûnder)rêch ha.
Oerdrachtlik kin it stik fan in broek dêr’t de boksen byinoar komme,
ek noch fan krús hite.
(ferskynd op www.itnijs.nl op 17 novimber 2017)

Prûmkewurden: stoer en dûbeltsje
As bern wist ik net wat in botsen wie. Dy muntsjes fan 2,5 sint
wienen der doe al lang net mear. Wol rekkene ús pake noch gauris de
prizen om fan gûnen nei stuorren. Dat de stoer foar syn generaasje de
telienheid wie, is noch te sjen oan it wurd dûbeltsje, dat in ‘dûbelde
stoer’ is.
Okkerdeis kaam ik derachter dat foar de jongelju fan
no stoer en dûbeltsje krekt sa fremd binne as dat botsendat foar my
wie. In pear fan myn studinten wisten noch wol wat der mei dy
wurden bedoeld waard, mar in soad hienen gjin idee. Deselden dy’t it
wisten, seinen fan: “Ja, âlde minsken oan ‘e kassa brûke dat noch
wolris, dûbeltsje. Sa’n muntsje fan tsien sint is dat toch?”
No’t wy doch by de munten binne: ik haw it meast oer in ‘eurosint’,
om dy te ûnderskieden fan de âlde sint, dy’t in hûndertstepart fan in
gûne wie, mar ik leau dat de teeners en tweintigers dat ek net mear
sizze, dy ha it meast sljochtwei oer in sint.
(ferskynd op www.itnijs.nl op 3 novimber 2017)
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Prûmkewurden: âlde pake en âlde
beppe
As bern hie ik neist in pake en beppe ek in âlde pake en in âlde
beppe. Dat wienen de heit en mem fan pake en beppe, myn oerpake
en -beppe. Ik ha lang tocht dat it in gekkichheidsje fan ‘e famylje wie
om se sa te neamen, oant ik op in kear yn it Wurdboek fan de Fryske
Taalseach dat ‘âlde beppe’ foar ‘oerbeppe’ en ‘âlde pake’ foar
‘oerpake’ wol mear brûkt wurde.
Dat wie alteast sa yn it materiaal dêr’t it wurdboek op basearre is. Oft
‘âlde pake’ en ‘âlde beppe’ no noch yn gebrûk binne, wit ik net. Ik
hear de oantsjuttingen noait. Binne der mear minsken dy’t har
oerpake en -beppe sa neamden, of miskien noch sa neame?
(ferskynd op www.itnijs.nl op 20 oktober 2017)

Prûmkewurden: alte-alte
It is noch lang net wei út de sprektaal, mar op it net sykje ik der
fergees om: alte-alte. Sa’t ik it ken, stiet der altyd in ûntkenning by.
En wa’t ‘net alte-alte’ is, dy is net rjocht by syn ferstân, net hûndert
punten, net goed wiis, net sa tûk.
It wurd is nei alle gedachten ûntstien út ‘net al te tûk’ of sokssawat.
It lêste wurd is dan grif fuortlitten en alte is stadichoan in wurd op
himsels wurden. Nijsgjirrich is dat it ferdûbele is ta alte-alte. Sokke
ferdûbeling wurdt yn ‘e taalkunde reduplikaasje neamd. Guon talen
meitsje dêr in soad gebrûk fan. It Yndonesysk brûkt reduplikaasje
bygelyks om in wurd yn it meartal te setten. In foarbyld: orang is
‘minske’ en orang orang is ‘minsken’.
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Yn it Frysk wurdt reduplikaasje mar selden brûkt, mar der is wol in
hantsjefol foarbylden fan te finen. De útroppen nokes nokes en tuiketuike (‘kalm oan’) ha folsleine reduplikaasje, blabla (‘ûnsin’)
en tamtam (‘soarte trommel’) binne ek foarbylden. Yn de
tiidwurden sigesaagje en wilewarlje hat men ûnfolsleine
reduplikaasje.
(ferskynd op www.itnijs.nl op 6 oktober 2017)

Prûmkewurden: snies
Yn guon supermerken kinne jo noch wol in snies aaien keapje, mar
de measten fan ús keapje in doaske fan in healsnies of minder.
In snies is in tweintichtal en in healsniesbinne fansels tsien. It wurd
wurdt lang net foar alles brûkt, mar typysk wol foar aaien en earder
ek foar hjerringen.
Snies is in wurd dat jo net in protte mear tsjinkomme. Doch wie it
fier yn ‘e tweintichste ieu noch aardich gewoan. Der is sels wat
idioom omhinne boud. Sa waard earder wol sein dat der fan it ien of
oar wol ienentweintich yn in snies geane. Dat wie fansels net posityf
bedoeld. Hjoed de dei wurdt yn in ferlykbere betsjutting wol sein dat
der trettjin yn in dozyn geane. En foar by ‘t soad koenen jo earder
ek by ‘t snies sizze. Sa hie Waling Dykstra it oer in keapman “dy’t
pleatsen by ‘t snies hat”.
It Nederlânsk hie de foarm snees en dy set ús op it spoar fan it komôf
fan it wurd. Yn âlder Nederlânsk komt snese nammentlik foar yn de
betsjutting ‘tûkje, twychje, prikje’. De Skandinavyske talen ha dat
wurd ek: yn it Sweedsk is in sneis of snes in tûkje en yn it Noarsk
wurdt sneis yn dy betsjutting brûkt. Mooglik binne dy wurden
besibbe oan snije. Dan soest tinke kinne oan twychjes dy’t fan ‘e
beam ôfsnijd binne.
Fanâlds wie in snies nei alle gedachten it tal datst oan in bûchsum
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twychje riuwe koest. Dêrby gong it wis net om aaien, mar mooglik al
wol om fisken. Letter moat snies him ûntwikkele ha ta in wurd dat
mei tûkjes neat mear te krijen hie, mar wol it oantal fan tweintich
útdrukte, sa’t wy by in tsientonner ek net mear tinke oan in auto mei
it gewicht fan tsien tonnen fol goudstikken.
(ferskynd op itnijs.nl op 22 septimber 2017)

Prûmkewurden: glêzen
Lêsten seach ik op Facebook in diskusje oer it Nederlânske wurd
‘glazenwasser’. De diskusje gong earst oer it wêrom fan de -n- yn de
stavering en doe oer de opbou fan it wurd. In pear minsken begriepen
net hoe’t it yninoar siet. “Een glazenwasser komt echt geen glazen
wassen”, sei ien. Dat begriep ik wer net, want, sa tocht ik, fansels
docht er dat wol.
Nei wat hinne en wer praten kamen wy derachter wêr’t de oast siet:
‘glazen’ yn ‘e betsjutting fan ‘ruten’ is net mear algemien bekend yn
it Nederlânsk. Oft ‘glêzen’ dat yn it Frysk noch is, wit ik net. Ik fyn
it sels heel gewoan om te sizzen dat der ien ‘foar de glêzen delrint’
en ik hear fakernôch oer âlde minsken sizzen dat dy “wol âld binne,
mar net achter de glêzen sitte”.
It wurd ‘glêzen’ is by my wol in saneamde plurale tantum: in wurd
dat allinne yn it meartal bestiet. Ien rút soe ik noait as ‘in glês’
oantsjutte. It is dus net altyd samar foar ‘rút’ te brûken. It Frysk hat
dêr oars aardich wat synonimen. Ik besprek koart in pear:
– ‘glêzen’ komt fansels fan de stofnamme ‘glês’, in wurd dat al heel
lang yn it Frysk foarkomt.
– ‘rút’ is oarspronklik de namme foar in fjouwerhoek. Dy namme is
oergongen op ‘e glêsplaat en letter op it folsleine rút. It komôf is net
bekend, mooglik is it in lienwurd út it Latyn.
– ‘raam’ ferwiist oarspronklik nei it ‘ramt’, de kezinen, dus krekt net
nei de glêsplaat. Neffens it Wurdboek fan de Fryske Taal is ‘raam’
foaral yn it suden fan de provinsje yn gebrûk.
– ‘ramt’ hat deselde oarsprong as ‘raam’. It wurd stiet wol yn it
wurdboek yn de betsjutting fan ‘rút’, mar wurdt sa goed as ik it wit
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net folle mear brûkt.
– ‘finster’ is in ferbastering fan it Latynske wurd ‘fenestra’, dat ek
‘finster’ betsjut en besibbe is oan wurden dy’t mei ljocht en mei
skinen te krijen ha.
De Germaanske talen, dêr’t it Frysk ek by heart, brûkten fan
oarsprong foar in rút itselde wurd as foar in each. Yn it Ingelsk is dat
noch te sjen: ‘window’ is letterlik ‘wyn-each’. Dêr is fuort oan te
sjen dat de âlde Germanen gjin glês yn har ruten hienen, sadat de
wyn dertrochhinne waaie koe. Yn it Wurdboek fan de Fryske
Taal wurdt ‘okse-each’ neamd as namme foar in lyts, aaifoarmich
finsterke. Oft dat streekrjocht op it Germaanske wurd tebekgiet,
betwivelje ik, nei alle gedachten is it folle nijere byldspraak.
(ferskynd op www.itnijs.nl op 29 desimber 2017)
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Ferljochte beswierren tsjin de letRomantyske filmkeuring
Ik haw in hekel oan de filmkeuring. Sterker noch, ik fyn it in
grouwélich ferskynsel. Dat hat dermei te krijen dat ik it
prinsipieel ferkeard fyn as oerheden útmeitsje dat minsken wol
of gjin tagong ta keunst ha, mar it is folle mear as dat.
Koartlyn siet ik in Amerikaansk besprek fan de Netflixsearje Hemlock Grove te lêzen. It is in rige dy’t my yn syn
absurdisme wol oansprekt. Dat jildt net foar elkenien: kritisy ha de
searje ôfbaarnd. Dy krityk ferbaasde my net, mar de reaksjes op
willekeurige yngrediïnten fan ‘e searje wol: ik kaam heel wat stikjes
op it Internet tsjin fan âlden dy’t fûnen dat it eins net koe dat Netflix
samar in searje makke dêr’t bern nei sjen koenen, wylst der safolle
grizelichs en safolle seks en noch folle mear yn siet dat neffens dy
âlden net geskikt wie foar berne-earen en -eagen.
Romantyk
Dêr sit him foar in part de oast. Kijkwijzers en âlden bepale dat
grizeljen min is foar bern. Dat idee liket wiidferspraat, mar sa foar de
hân lizzend fyn ik it net. Dat komt miskien trochdat ik ridlik bekend
bin mei njoggentjinde-ieuske berneboeken, dêr’t as regel aardich wat
yn grizele wurdt. Dat jildt ek foar de Fryske folksferhalen, dy’t fol
sitte mei wjerwolven, libbene liken en berneskrikken. En sels hie ik
as bern ek mear mei Edgar Allan Poe as mei Jip en Janneke. De 21e
ieu is yn dat opsicht dan ek in perioade dy’t ik fan in ôfstantsje en
mei wat fernuvering besjoch.
Ik sjoch dy 21e-ieuske oanstriid om bern tsjin grizelige keunst te
beskermjen as in let-Romantyske oplibbing fan de kultus fan de
teare, ûnbedoarne bernesiel, dy’t net tefolle skokken ha moat, oars
korrumpearret er. Sûnt ik in pear jier lyn de NRC-lêzing Het
romantische bewustzijn fan kultuerhistoarikus Maarten Doorman
heard ha, besef ik dat wy hjoed de dei noch altyd midden yn de
Romantyk libje. Dy Romantyk is gjin ienheid: yn myn jeugd leinen
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de aksinten oars as no, mar sintraal steane allegear oannamen dy’t
mei in yrrasjonele iver ferdigene wurde. In soad fan dy oannamen
draaie om puerheid. Al dy sûn-itenbewegings draaie om puerheid. It
grizelige rjochts-nasjonalisme ek, lykas it opkommen foar de netwesterske ymmigrant as ‘nommele wylde’. Al dy hippe artisanale
meubels: puerheidskultus. Homeopaty, natoergenêswizen en de
wearze fan grutte medisynfabrikanten: puerheidskultus.
Grizeljen
In protte fan dy Romantyske oannamen binne geloofsartikels. De
idee fan ‘e teare, ûnbedoarne bernesiel is dêr ien fan. It is neffens my
gjin wiere of nuttige oanname. Ik tink dat boeken en films just by
útstek geskikt binne om bern wenne te litten oan eangst. It grizelige
deryn is ommers net echt. It is fiksje en dat is folslein dúdlik – it
bestiet allinne mar salang’t je opgeane yn de sabeare wrâld fan dy
fiksje. Sjoch op fan de side en de wjerwolf is reduearre ta inket. Set it
skerm út en de fampier is fuort. Grif sil der ris in bern in nacht net
sliepe om in grizelfilm, mar is dat net in nuttich en needsaaklik part
fan it begripen fan de dûbelde laach fan keunst, fan it kultureel
sosjalisearjen? Is in bern dat noait ris de eangst foar mûnsters ûnder
it bêd meimakket en oerwint net like ûnwinsklik as in bern dat noait
ris in knibbel iepenhellet of tsjinsprutsen wurdt of wiet reint?
Seks, drugs en geweld
Kijkwijzers en âlden tinke ek dat sekssênes der net op troch kinne.
No bin ik grutwurden mei Flodder en Schatjes. De frijmoedichheid
fan doe is der net mear, al krij ik ek net de yndruk dat seks yn
Nederlân no safolle wjerstân opropt. Yn Amearika is dat oars, dêr
kin in bleate tepel al reden wêze om in film ûngeskikt foar bern te
ferklearjen. Unnedige en ûnwinsklike taboeïsearring fan it minsklik
lichem, soe ik sizze.
Wat yn de keunstresepsje reynkarnearre liket te wêzen út de 19e ieu
(of foar Fryslân de jierren 1963/’64), is dat der sa’n soad beswier
bestiet tsjin it gedrach fan fiktive personaazjes. Kijkwijzers en âlden
meitsje harren blykber drok om geweld, om flokken, om it brûken
fan drank en drugs, om smoken yn fiktive wrâlden. Net dat ik dy
saken yn it echte libben no oanmoedigje wol, mar dêrom hoege je se
net fuort te litten út in film. Se kinne yn keunst in funksje ha om
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personaazjes te tekenjen – of se jouwe gewoan wer hoe’t minsken
har no ienkear gedrage.
Der is gjin ymmorele keunst
Dat bringt my by myn twadde grutte beswier tsjin dit soarte
filmsensuer, nammentlik dat it keunst mei in moralistyske bril op
besjocht, net mei in estetyske. Wat dat oangiet hâld ik mei Oscar
Wilde, dy’t yn ‘e 19e ieu ferlykbere krityk krige op syn
fassinearjende The Picture of Dorian Gray. Syn reaksje wie: “The
sphere of art and the sphere of ethics are absolutely distinct and
separate.” Wilde sei ek: “There is no such thing as an immoral and
immoral book. Books are well written or badly written. That is all.”
Fansels kin jeugd in fiktyf personaazje as foarbyld nimme foar it
deistich libben – dy eangst bestiet blykber. Mar minsken kinne har ek
fersette tsjin wat filmpersonaazjes dogge, of in les leare út dy har
gedrach, of der neat mei dwaan, of der mei in metablik nei sjen.
Keunst kin allegear reaksjes oproppe en der is gjin kanonyk-korrekte
reaksje. De reaksje komt fan de lêzer of de sjogger en hy kin net oan
de keunstner of it keunstwurk ferwiten wurde.
Swarte Pyt
Yn de diskusje oer Swarte Pyt komme de Romantyske
puerheidskultus en de moralistyske fisy op keunst byinoar. De
foarstanners fan Swarte Pyt hingje de Romantyske puerheidskultus
oan. “De tradysje moat puer bliuwe”, sizze sy. De tsjinstanners
besjogge de toanielstikjes troch in moralistyske bril: se moatte fan
har bern opfiede ta in bepaalde maatskiplike fisy. Beide ideeën binne
yrrasjoneel en úteinlik net goed foar de keunst. Se nimme bern ek net
serieus as tinkende minsken, mar behannelje se as wêzens dy’t je
ôfskermje moatte om foar te kommen dat se korrumpearje. Dêr
moatte âlden en bern net oan meiwurkje wolle.
Kulturele opfieding
Wat âlden en leararen wol dwaan moatte yn de opfieding fan bern –
en dat liket my in plicht ferlykber mei dy om bern mei te nimmen nei
de bibleteek of it museum – is bern te trainen yn de omgong mei
keunst – om se deroer neitinke te litten, de mieningen fan oaren
hearre te litten, se heel ferskillende soarten boeken en films foar te
setten. Dat is in ferljochtingsopdracht, ien dy’t rjochte is op bildung,
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op iepenheid, op it omgean mei ferskillende fisys, op it wennen oan
de dûbelde laach fan keunst, op krityske rede en rasjonalisearring. En
dus yndied in opdracht dy’t fier fan de Romantyske tinkwize ôf stiet.
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Tusken de skappen
Kin it wurdsje skap der yn it Frysk op troch? Dy fraach krige ik
fan ’e wike fan ien dy’t it tsjinkaam wie yn in Frysk boek. Yn dat
boek rûn ien yn in winkel ‘tusken de skappen’. Dy skappen binne
de stellaazjes dêr’t de waar yn útstald leit, of parten fan dy
stellaazjes.
Wa’t yn ’e wurdboeken sjocht, komt it wurd skap net tsjin. Wa’t mei
Google siket, dy komt it wol tsjin en ek net heel selden. Google jout
sa’n 120 siden dêr’t it wurd op foarkomt, al sille dêr grif in
stikmannich dûbelden tusken sitte. Yn ’e gauwichheid haw ik sjoen
dat Omrop Fryslân it wurd in pear kear brûkt, krekt lykas
doarpswebsites en ien dy’t in Frysktalich reisdeiboek byhold.
Konverzje
De eardere heechlearaar Frysk Bo Sjölin hat yn syn boek Min
Frysk út 1975 beskreaun hoe’t Frysktaligen beskate regelmjittige
ferskillen tusken it Nederlânsk en Frysk brûke om Nederlânske
wurden yn it Frysk op te nimmen. Dat ferskyl hyt konverzje. Sa kinst
fan in Nederlânsk wurd faak in Frysk wurd meitsje troch sch te
ferfangen troch sk. Dat giet ûnbewust en Friezen witte lang net altyd
oft in wurd no al yn it Frysk bestie of dat se it der troch it tapassen
fan konverzje sels oan tafoege hawwe. Nei alle gedachten is skap it
resultaat fan konverzje.
Kiste
It Nederlânske wurd schap betsjut fanâlds ‘kiste’. Dy betsjutting is
earst ferskood nei ‘kast’ en letter noch wer nei ‘kastplank in een
winkel’. It Frysk komt it tichtste by dy betsjutting mei wurden
lykas (kast)planke, rimen boerd. Dat wol net sizze dat it Frysk noait
in wurd hân hat dat op schap like. Yn ’e midsieuwen kaam yn it
Frysk foar ‘kast’ noch it wurd skep foar en it Noard-Frysk, dat praat
wurdt yn it noarden fan Dútslân, brûkt hjoed de dei foar ‘kast’ noch
it wurd schååp. It moat yn ús foarm fan it Frysk útstoarn wêze en fia
konverzje komt it út it Nederlânsk no wer werom.
Tusken de skappen
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Yn it boek kaam de wurdgroep ‘tusken de skappen’ foar. Yn it
Nederlânsk is ‘tussen de schappen’ in taaleigen manier om ‘in de
winkel’ te sizzen. Dy is troch konverzje ta te passen yn syn geheel
ferfryske. Guon minsken steure har dêroan. Aldergeloks is in
alternatyf gau fûn: ‘yn ’e winkel’ bringt de betsjutting krekt like
goed oer.
Oarsprong
Der binne yn ’e Germaanske talen in soad wurden mei deselde
oarsprong as schap, dy’t ferwize nei dingen dêr’t wat yn kin. Yn it
Nederlânsk binne schop, schoep en schepel foarbylden, yn it
Dútsk Schaff (soarte ammerke). Al dy wurden stamje nei alle
gedachten ôf fan in Germaansk wurd skapa, dat sokssawat as
‘tonne’, ‘fet’ betsjut ha moat.
(ferskynd op itnijs.nl op 20 augustus 2017)
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Twataligens yn 'e polityk yn België en
Fryslân
Juster stie der op dit plak in kollum fan Jehannes Elzinga. Yn syn
stik sprekt er út dat it “te gek voor woorden” is dat der yn Fryslân
Steateleden binne dy’t it Frysk net behearskje. De oanlieding is in
stikje yn ‘e Ljouwerter fan ien dy’t him drok makket oer Frysktalige
Steatestikken en de muoite dy’t Steateleden dwaan moatte om in
Nederlânske oersetting te krijen.
Ik bin it fierhinne mei Elzinga iens dat Steateleden de twa talen beide
behearskje moatte, al is it ek mar passyf. Der giet lykwols wat mis yn
de redenaasje yn de kollum. Elzinga syn redenaasje hinget op in
ferliking fan Fryslân mei it twatalige België. Hy freget: “Yn België
wurdt dochs ek fan lanlike politisy ferwachte dat se sawol Flaamsk
as Frânsk ferstean en lêze kinne?”
Ik tink dat dy fraach retoarysk bedoeld is, mar it antwurd is oars as
Elzinga en in soad oaren miskien tinke ‘nee’. En omdat de fraach
steld wurdt yn de kontekst fan in debat oer de taal fan de Fryske
folksfertsjintwurdigers is it namste belangriker om oan te jaan dat
folksfertsjintwurdigers yn België net twatalich hoege te wêzen.
Sterker noch: yn it nasjonale (‘federale’, sizze se sels) parlemint fan
België sit elk lid net allinne foar in partij, mar ek foar in taalgroep.
De taalgroep bepaalt yn hokker taal oft it lid de eed ôfleit. Dêrnei is
de taal frij, mar de praktyk is dat de leden oer it generaal de taal prate
fan de taalgroep dêr’t se offisjeel diel fan útmeitsje. Dat folget logysk
út it saneamde territorialiteitsprinsipe yn België, dat derfan útgiet dat
België foar it grutste part bestiet út ientalige gebieten: in Frânsktalich
en in Nederlânsktalich gebiet.
Frânsktaligen yn België ha deroan wenne moatten dat har taal net
altyd fanselssprekkend mear wie, sa’t dat mei Nederlânsktaligen yn
Fryslân ek sa wie – en blykber noch is. Der hat heel wat debat west
oer ‘ûnfetsoenlike’ (net myn wurden) parlemintariërs dy’t
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Nederlânsk praten, ek al hienen se formeel dat rjocht. Begjin
tweintichste ieu binne sels ferskate kearen Frânsktalige Keamerleden
út protest de seal út rûn, as in Flaming yn it Nederlânsk
begûn. Dêrom is yn 1936 simultaanoersetting ynfierd yn it Belgyske
nasjonale parlemint. Alles wat sein wurdt, wurdt fuortendaliks
oerset. It is ûndertusken wol in soarte fan statussymboal wurden om
gjin gebrûk te meitsjen fan dy oersetting.
Foar bestjoerders leit it wat oars. Nasjonale ministers binne formeel
amtners yn België en moatte dêrom twatalich wêze. Yn ‘e praktyk
falt dat wat ôf. De kennis fan it Nederlânsk by Frânsktalige ministers
is bytiden beroerd. Twataligens is net altyd in funksje-eask. Oarsom
is it probleem sa grut net. Nederlânsktalige ministers prate oer it
generaal foldwaande Frânsk om funksjonearje te kinnen.
Fryslân hat gjin territorialiteitsprinsipe. In Belgysk model soe hjir
dan ek net wurkje. Dat ferskate Steateleden op Fryske kursus geane,
is in goed teken: se sjogge de needsaak dêrfan. Yn ‘e Steaten sels
liket it probleem ek net sa grut. Elzinga syn lulkens ûntstie net út
protesten fan Steateleden. Hy waard benammen oanjage troch in
ynstjoerd stik yn ‘e Ljouwerter Krante fan ien dy’t krekt sa tocht as
de Frânsktaligen dat hûndert jier lyn yn België dienen. Sok tinken is
der grif noch wol, mar it is sa stadichoan in konservative hâlding
wurden dy’t yn ‘e politike praktyk amper mear ynnaam wurdt.
Troch op it stikje yn ‘e Ljouwerter yn te gean fiere jo in diskusje op
‘e nij dy’t al lang ta in útdragen saak kaam is, yn it foardiel fan
twataligens yn ‘e polityk. De prinsipiële lykweardigens fan Frysk en
Nederlânsk dy’t yn 1985 mei de nota Fan geunst nei rjocht fêststeld
waard is der fansels noch net, mar it rjocht om Frysk te praten en te
skriuwen wurdt ek net mear oanfochten.
Just yn ‘e polityk giet it goed mei dy twataligens en mei it plak fan it
Frysk. De striid is op oare mêden te befjochtsjen, mei it ûnderwiis
miskien wol as foarnaamste.
(ferskynd op itnijs.nl op 23 juny 2017)
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De drege deistige taalkar
Lykas hast elkenien yn Fryslân haw ik wolris tsjûge west fan in lytse
taalstriid. Okkerdeis hearde ik noch in wat opsternaat petear. In
famke fertelde lulk yn it Nederlânsk oan in kammeraatske dat twa
oaren yn har bywêzen samar Frysk praat hienen. Dat wie doch
ûnbeskoft! It kammeraatske fûn dat ek en se sei dat se sokke minsken
net snapte. Taal wie doch in kommunikaasjemiddel, wêrom keazen
dy minsken dan net foar it Nederlânsk, dat elk ommers wol koe?
De funksjes fan taal
No is dêr taalkundich wol wat oer te sizzen. De útspraak dat taal in
kommunikaasjemiddel is, giet derfan út dat allinne it letterlike
boadskip derta docht. Ik tink lykwols dat it foar it lulke famke frijwat
ferskil meitsje soe oft har kammeraatske no: “Hé, sorry, ik zou graag
nog even blijven, maar ik moet nu echt weg, hoi hè” of “Ik ga weg.
Hoi hè” seit. En alle emoasje om de kar tusken synonimen lykas
‘blank’-‘wit’, ‘Hollander’-‘Nederlander’, ‘pissen’-‘plassen’ wiist der
ek op dat taal mear is as in middel om betsjutting oer te bringen.
Ferskate minsken ha rychjes makke fan funksjes dy’t taal ferfolje
kin. De bekendsten binne de Dútske psycholooch Karl Bühler en de
Russyske taalkundige Roman Jakobson. Har rychjes lykje in soad
opinoar. Sa ûnderskiede se beide in funksje fan taal as oerbringer fan
ynformaasje, fan betsjutting, fan de letterlike ynhâld fan wurden.
Bühler neamt dat de Darstellungsfunktion en Jakobson hat it oer de
ferwiisfunksje. Dat is de funksje dêr’t it kammeraatsje hjirboppe oan
tocht.
Identiteitsfunksje
Wa’t wolris in gedicht op in stoeptegel, yn ’e krante of yn in boek
lêst, wit dat dat net skreaun is om ús wat te fertellen oer de
werklikheid. Gedichten binne der foaral om fan de taal te genietsjen.
Se ferfolje de saneamde poëtyske funksje, sa’t Jakobson him neamt.
Wurdgrappen, moppen, reklamegjalpen, bedriuwsnammen en
romans ha faak ek (foar in part) dy poëtyske funksje.
Sa hat taal mear funksjes. Ien wichtige is de funksje om as sprekker
wat sjen te litten fan josels. Jongelju ûnderling neame dingen vet
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cool, gaaf of awkward en dat is net omdat se de
wurden aangenaam, tof en gênant net kenne, mar omdat se der
wat fan har identiteit als lid fan in generatie mei ta útdrukking
bringe. Bühler neamt dy funksje fan taal de Ausdrucksfunktion,
Jakobson hat it oer de emoasjefunksje. ‘Identiteitsfunksje’ is faaks ek
in goede namme.
Petsje
Men kin klean ôfdwaan as stikken stof dy’t primêr bedoeld binne om
ús waarm te hâlden, mar de tulbân fan in Sikh, de hakskuon fan ’e
sjike dame en it keppeltsje fan ’e Joad ha ek dy identiteitsfunksje.
Foar in part fan ’e Friezen is de Fryske taal sa’n middel. Miskien is it
foar har dreech of ferfelend om Nederlânsk te praten, mar de Fryske
taal foarmet sa’n wêzentlik stik fan har identiteit dat se har djip rekke
fiele as in oar him deroan steurt dat se dy brûke, en alhelendal as in
oar der beswier tsjin makket. Sels as se treflik Nederlânsk prate
kinne, kin in fersteurde reaksje op har taalkar oanfiele as in
streekrjochte oanfal op harsels. Sizze dat taal net mear wêze soe as in
middel om betsjutting oer te bringen soe itselde wêze as tsjin ’e Joad
sizze dat er syn petsje wol ôfdwaan kin, om’t it ommers waarm
genôch is. It puberfamke dat troch har âlden yn in te grutte oerstrûper
en learzens nei skoalle stjoerd wurdt, sil har ek ûngelokkich fiele –
en net omdat se kâld is.
Hoe wurket taalkar?
Yn de taalkunde is in soad skreaun oer hoe’t minsken in taal kieze.
De Amerikaanske kommunikaasjewittenskipper Howard Giles hat
beskreaun dat minsken altyd reagearje op ’e foarige sprekker. Der
binne allegear útsûnderingen mooglik, mar oer it generaal imitearje
minsken de taal fan in sprekker dy’t se te freon hâlde wolle, wylst se
just ôfstân nimme fan de manier fan praten fan minsken dy’t se net
meie of mei wa’t se spul ha. Dat kin yn lichemshâlding wêze, mar ek
yn sprektempo, yn yntonaasje en fansels yn de kar tusken Frysk en
Nederlânsk.
In Frysktalige yn Fryslân moat altyd kieze en dy kar is psychologysk
bytiden swier, want in kar foar it Nederlânsk kin betsjutte dat in
belangryk stik identiteit ûnderdrukt wurdt, wylst er troch foar it
Frysk te kiezen de yndruk wekke kin dat er de sprekker net aardich
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fynt. Binne der sprekkers fan beide taalgroepen, dan kin it kiezen
foar de taal fan de ien, op de leden fan ’e oare taalgroep just wer as
ûnfreonlik oerkomme.
De gruttere bewegingsromte fan de twatalige
Nederlânsktaligen bringe yn har iene taal ek identiteit ta útdrukking.
Se passe har ek oan en nimme ek ôfstân, al neffens hoe’t de relaasje
mei de peteargenoat is. Se bliuwe lykwols binnen de grinzen fan ien
taal, har talige bewegingsromte is lytser as dy fan twataligen. As se
net sa bekend binne yn Fryslân, dan binne se net wend oan de
gruttere bewegingsromte fan Frysktaligen, dy’t tusken twa talen
kieze moatte. Se skrikke faak fan de yn har eagen grutte stap fan dy
Frysktaligen om samar in heel oare taal tsjin har te praten, wylst dy
Frysktaligen ek it – yn har eagen – “normale” Nederlânsk wol
behearskje. Dat kin anty-Fryskens of in Nederlânsk
superioriteitsgefoel wêze, mar út gâns petearen dy’t ik yn ’e rin fan
’e jierren mei ferskate groepen studinten oer dit ûnderwerp fierd ha,
is my dúdlik wurden dat it yn fierwei de measte gefallen oprjochte
skrik is, in sosjale reaksje dy’t fuortkomt út in ûnbekendheid mei it
twatalige karakter fan Fryslân, mongen mei de eangst om net te
begripen wat der sein wurdt.
Myn eigen politike fisy
Oant safier myn objektyf taalkundich ferhaal. Ta beslút in subjektive
taalpolitike duit yn it ponkje, folslein foar eigen rekken: ik bin in grut
foarstanner fan taalfrijheid. Ik wol dat Friezen har net remme fiele
om yn it iepenbier har taal te brûken, sa’t Nederlânsktaligen dy
remming ek net fiele. Dy frijheid fyn ik om allegear redenen dy’t ik
letter miskien noch wolris op in rychje set fan belang, mar ien fan ’e
wichtichste redenen is wol de emansipaasje fan in taalgroep, dy’t
ûnder de stok op moast en dy’t no ek heard wurde mei. Dy
taalfrijheid fan ’e Friezen wurdt yn ’e praktyk troch in protte saken
beheind en de de meganismen dy’t ik hjirboppe beskreaun ha, hearre
dêrby. Wa’t in bydrage oan ’e emansipaasje fan ’e Frysktaligen
leverje wol, moat neffens my twa dingen dwaan: net benaud wêze
om de taal te brûken dy’t him it bêste leit én op in freonlike manier
oan ’e ientalige Nederlânskpraters útlizze dat de kar foar it Frysk net
ûnfreonlik bedoeld is. Jo hoege jo net aloan te ferbrekken, mar kinne
bêst ris efkes wat oersette en fan tiid ta tiid witte litte dat jo dy
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ientalige oar sympatyk fine, ek al moat er wat wenne oan it
meartalige Fryslân. Dan krijt er miskien ek earder begryp foar it
ivige dilemma fan de meartalige Fries.
(ferskynd op itnijs.nl op 11 febrewaris 2017)
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It ferskil tusken 'line' en 'lijn'
In hoart lyn prate ik mei in Grinzer dichter. Hy fertelde my oer in
pear fan syn observaasjes en dy kamen my heel bekend foar. Ien
derfan wie dat er yn it Grinslânsk altyd de wask op ’e ‘liene’ hong,
mar op it papier in ‘lijn’ luts en mei ‘lijn vief’ troch Amsterdam ried.
Yn it Frysk is it by my net oars: wask hinget noait op in ‘lijn’ en op
tramrails rydt noait in ‘line’. Mei in pin soe ik tink meast in ‘lijn’
tekenje, al kin in ‘line’ ek wol. En as ik mei ien belje, haw ik sa’n
selden noait ‘oan ’e line’, mar altyd ‘oan ’e lijn’.
Ik ha myn yntuysjes oan wat oare minsken foarlein en sy brûkten
‘lijn’ en ‘line’ op fierhinne deselde manier as ik. Der is yn de
Frysktalige mienskip dus spontaan in subtyl betsjuttingsferskil
ûntstien tusken it erfwurd ‘line’ en it Nederlânske lienwurd ‘lijn’. En
yn it Grinslânsk is itselde ferskil ûntstien. Dat fyn it ôfgryslike
nijsgjirrich.
Yn de wurdboeken is dy ûntjouwing net werom te finen. Dy jouwe
by it Fryske ‘lijn’ allinne it minsklik stal as betsjutting, lykas yn ‘de
slanke lijn’ en ‘oan ’e lijn dwaan’. Yn it grutte Wurdboek fan de
Fryske Taal komt ‘lijn’ net foar, mar wurdt yn de
iepenbierferfierbetsjutting yn alle foarbyldsinnen ‘lyn’ brûkt, in
tredde foarm, dy’t my net eigen is. It Prisma-wurdboek jout sels
eksplisyt “mei line 3 gean”, in foarm dy’t ik my ôffreegje oft
foarkomt.
It komt faker foar dat Friezen it erfwurd en de liende Nederlânske
wjergader in eigen betsjutting jouwe. Sa is foar in protte Friezen
‘loft’ it swurk en ‘lucht’ wat se ynazemje. Foar guons is in ‘kaai’ in
ding om de doar mei op ’t slot te dwaan en in ‘sleutel’ in stik ark om
bouten mei oan te draaien. It yllustrearret moai it saneamde prinsipe
fan Von Humboldt. Dy taalkundige beskreau al yn ‘e 18e ieu dat
minsken ûnbewust besykje om synonime wurden elk in eigen
betsjutting te jaan, sadat se net langer synonym binne.
Der is noch in ferlykber wurdpear. De dichter fertelde my
nammentlik ek dat wachters op it postkantoar yn it Grinslânsk yn in
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‘rieg’ stienen, mar dat de bern op skoalle op ’e foarste ‘rij’ sieten. Ik
soe yn it Frysk yn beide gefallen ‘rige’ of ‘rigele’ sizze kinne, mar ik
tink yndied dat ik yn it twadde gefal ‘rij’ ek wol brûke kin.
(ferskynd op itnijs.nl op 6 jannewaris 2017)
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Is it Biltsk in mingtaal?
Is it Biltsk in mingtaal? Paulus van Sluis, Eric Hoekstra en Hans van
de Velde skriuwe fan al. Eric ljochte juster op dit plak ta wêrom’t se
dy konklúzje lûke. Marc van Oostendorp giet noch wat fierder. Hy
skriuwt op Neerlandistiek.nl sels dat it Biltsk in Hollânsk dialekt en
in Frysk dialekt is. Ik ha de stikken op my ynwurkje litten en freegje
my ôf oft der – mei de gegevens fan Van Sluis-en-dy yn ’e hân – net
likefolle reden is om it Biltsk as in Hollânsk dialekt te sjen, sa’t dat
oant no ta almeast dien waard.
Wat is in mingtaal? Lit my dermei begjinne dúdlik te meitsjen dat
der op gjin stikken nei in algemien akseptearre definysje fan dy term
is. Doch kinne wy der wol in byld fan krije, as wy besjogge wêrom’t
taalkundigen dy term überhaupt brûke. Dêrfoar moatte wy earst witte
hoe’t taalkundigen fanâlds de relaasje tusken talen beneame: mei in
stambeam.
Talen yn in stambeam
Oan it begjin fan ’e midsieuwen waard yn grutte stikken fan Europa
in taal praat dy’t wy no almeast ‘Germaansk’ neame. Lykas altyd
krigen dy minsken bern. Dy bern namen de taal fan heit en mem oer,
mar se feroaren der bewust en ûnbewust ek in pear lytse dinkjes oan.
Sa wienen der oan ’e Noardseekust minsken dy’t de k-klank wat
mear foaroan yn ’e mûle útsprutsen as dat heit en mem dat dienen.
De bern fan dy bern ferskoden de klank noch wat mear nei foarren ta
en stadichoan rekke it âlde wurd kesy foar ‘tsiis’ derút en kaam it
nije tsesy deryn. Germaanskpraters op oare plakken dienen dat net.
Dy krigen bern mei wer oare apartichheden. Sa begûnen minsken yn
en om de Alpen de p-klank wat sloarderich út te sprekken,
sadat dorp as dorpf en noch letter as dorf begûn te kllinken.
Dêrtroch ûntstie heel stadichoan út it Germaansk by de Noardsee it
Frysk en yn ’e súdlike berchstreken it Heechdútsk.
It Germaansk wurdt tradisjoneel as in ‘mem’ oantsjut. Dy mem dielt
har op, krekt lykas in baktearje. De mem is dan fuort en yn har
plak binne der in tal dochters. Sa binne Frysk en Heechdútsk
dochters fan it Germaansk.
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Dat saneamde stambeammodel is in abstraksje. It giet derfan út dat
taal altyd trochjûn wurdt fan âlden op bern. By dy trochjefte feroarje
de bern soms wat en as der mar genôch ferskillen binne mei de
spraak fan oare bern, dan binne der út de mem-taal dochter-talen
ûntstien. Mar sa simpel wurket it fansels yn ’e praktyk net. Soms
liene minsken ek wurden of konstruksjes út de spraak fan ’e buorlju.
Of se betinke sels in nije taal. Of se hearre dat heit de iene taal praat
en mem de oare, en dan kombinearje se dy twa talen ta ien nije. Dat
binne allegear situaasjes dy’t te yngewikkeld binne foar it
stambeammodel.
In pragmatysk stambeammodel
No is der net in taalkundige dy’t it stambeammodel letterlik nimt.
Dat de taal dy’t wy brûke net helendal bestiet út de taal fan ús âldelju
mei wat oanpaste klanken, dat is wol dúdlik. Yn it hjoeddeiske Frysk
sitte Nederlânske lienwurden, omdraaide tiidwurden nei Nederlânsk
model, Ingelske moadeútdrukkingen en noch folle mear dat yn de
taal fan pake en beppe net foarkaam. Doch neamt gjin taalkundige it
Frysk in mingtaal. It Frysk wurdt altyd sjoen as in dochter fan it
Germaansk. Of miskien noch better: as in dochter fan it Frysk fan
heit en mem, dy’t in Frysk praten dat in dochter wie fan de taal fan
pake en beppe. Ensafuorthinne. Taalkundigen brûke it
stambeammodel as in taal fan de iene generaasje op ’e oare trochjûn
is en allegear ûntlieningsferskynsel wurde dêrby heel pragmatysk
negearre.
Hast net ien taal past yn it puere stambeammodel, mar de
pragmatyske ferzje derfan is goed tapasber op in heel soad talen dy’t
hjoed de dei yn gebrûk binne. Der binne lykwols útsûnderingen:
talen dy’t net ien dúdlike foarâlder ha. Sokke talen neame
taalkundigen ‘mingtalen’. Hoe ûndúdlik oft de ôfstamming krekt
wêze moat foardat in taal ‘mingtaal’ hite mei, dêr tinke se ûngelyk
oer. Foar guon is it foldwaande as in generaasje in heel soad wurden
fan ’e buorman lient, foar oaren moat de taal fan in nije generaasje
net in oanpaste ferzje wêze fan de taal fan ien fan ’e âlden.
Mingtalen
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Under taalkundigen is in bekende mingtaal it Media Lengua, dat
praat wurdt yn Ecuador. De oergrutte mearderheid fan ’e wurden yn
dy taal komt út it Spaansk, mar de grammatika is foar it grutste part
dy fan ’e yndianetaal Quechua. Nei alle gedachten wie der op in stuit
in generaasje sprekkers dy’t it Spaansk en it Quechua beide goed
behearsken. Sa’t Nederlanners foar de aardichheid wolris Nederlânsk
en Ingelsk ôfwikselje, sille dy Ecuadorianen dat mei har twa talen ek
dien ha. Op in stuit is troch dat mingen, sa is it idee, it besef ferdwûn
dat der twa talen wienen. Fan dy twa talen is ien nijen makke. Dy hat
net ien dúdlike foarâlder, mar twa: it Spaansk en it Quechua.
Eric Hoekstra neamt noch ferskate oare bekende mingtalen,
wêrûnder it Kappadosysk. Dy taal wurdt praat troch in pear tûzen
minsken yn it binnenlân fan Turkije. De fiere foarâlden fan dy
minsken praten Gryksk en har neiteam learde der de taal fan ’e
buorlju by, it Turksk. Oars as by de Media Lengua-praters makken se
fan ’e twa talen net ien folslein nije – se bleaunen twatalich, mar it
Turksk dat mear status hie, learden se folle better as it Gryksk. Yn
dat Gryksk namen se safolle Turksk oer dat der hast gjin
oarspronklik Grykske wurden mear yn sieten, al wie de grammatika
noch wol foar in grut part Gryksk. Dy nije taal wurdt neamd nei de
streek Kappadosië.
It Biltsk
Neffens Van Sluis-en-dy is der by it Biltsk sprake fan in tredde
senario. De Bilkerts, fan oarsprong foaral Súd-Hollanners, learden
fan heit en mem Hollânsk, mar dienen fan ’e buorlju ek it Frysk op.
Se wienen twatalich. Se makken út dy twa talen net ien nije. Se
namen ek net hast alle Fryske wurden yn har Hollânske thústaal op.
Se holden just fêst oan de Hollânske wurdskat, mar namen de Fryske
grammatika oer. Dat soe komme trochdat der op it Bilt ek
Frysktaligen kamen te wenjen dy’t it Biltsk oanlearden. Dêrby
holden se de Fryske grammatika foar in part oan. Omdat dat net sa
bot opfoel, namen bern op it Bilt dy Fryske grammatika op yn sawol
har Biltsk as har Frysk.
As dat wier is, dan is it Biltsk te ferlykjen mei it Amerikaanske
Ingelsk. Dat hat foar it oergrutte part de wurdskat fan it Ingelsk út
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Europa oernaam, mar yn de grammatika binne ek eleminten slûpt fan
de grammatika’s fan groepen minsken dy’t it Ingelsk as twadde taal
leard ha. It moderne Frysk soe neffens dy definysje eins ek in
mingtaal neamd wurde moatte, want de twatalige jeugd is mei syn
omdraaide tiidwurden fansels ek sterk troch de Nederlânske
grammatika beynfloede.
Ik freegje my ôf oft wy it begryp ‘mingtaal’ sa fier oprekke wolle. En
ik freegje my ek ôf oft der wol safolle Fryske grammatika yn it
Biltsk sit as Van Sluis-en-dy tinke. Eric Hoekstra neamt as foarbyld
fan Hollânske wurden yn it Biltsk karrechie en tobbechie. No
is kar of karre grif Hollânsk en tobbe ek, mar it binne fansels ek
Fryske wurden. Wat lykwols sûnder twivel Hollânsk is, is no just net
it leksikale stik fan it wurd, mar it grammatikale: de
ferlytsingsútgong -(e)chie. As der al Fryske grammatika yn it Biltsk
sit, dan net yn de ferlytsingsfoarming.
Twa ynfinitiven
Wêr sit dy Fryske grammatika dan wol? Yn it stik wurdt eins mar ien
gefal útdjippe. Dat is it bestean fan twa ynfinitiven – de foarmen fan
it hiele tiidwurd. Yn it Frysk kin dat hiele tiidwurd einigje op -e of
op -en (drave en draven) en dy twa kinne meastal net ferwiksele
wurde (ik sil drave / ik gean te draven). It Biltsk hat deselde
systematyk. Dat wiist op sterke Fryske ynfloed.
Of net? It systeem fan twa ynfinitiven is nammentlik fanâlds net
eksklusyf Frysk. Yn in Aldheechdútsk fine wy de útgong -ne achter
ynfinitiven yn fierhinne deselde konstruksjes as de -n yn it
hjoeddeiske Frysk. Sterker noch, it moderne Sieusk hat ek fierhinne
deselde systematyk mei twa ynfinitiven as it Frysk. Ik freegje my ôf
oft wy wol mei safolle wissichheid sizze kinne dat it 16e-ieuske
Hollânsk dy systematyk net hie. Mooglik ha de Bilkerts de twa
ynfinitiven meinaam nei Fryslân ta en is dy systematyk dêr bestean
bleaun ûnder ynfloed fan it Frysk, wylst er yn Súd-Hollân ferdwûn
is.
It Biltsk as dialekt fan twa talen
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Marc van Oostendorp hat net folle fidúsje yn erkenning fan it Biltsk
ûnder it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en talen fan
minderheden. Hy skriuwt dat it Biltsk in dialekt wêze soe fan it
Hollânsk en it Frysk. Dêr kin ik him net yn folgje. Dat it Biltsk yn in
pragmatyske ferzje fan it stambeammodel as in dochter fan it 16eieuske Hollânsk sjoen wurde kin, is op basis fan de gegevens fan
Van Sluis-en-dy net maklik te ûntkrêftsjen. As “dialekt” itselde
betsjut as “dochter”, dan kin ik noch wol neikomme dat it Biltsk in
Hollânsk dialekt neamd wurdt. Mar hoe’t it sjoen wurde kin as in
dialekt fan it Frysk, dat ûntgiet my. Der ha Frysktalige Bilkerts west
dy’t Biltsk leard ha. Miskien is der fia har oanleard Biltsk wat Fryske
grammatika yn it Biltsk bedarre. Mar makket dat it Biltsk ta in Frysk
dialekt? Dan moatte wy it Ingelsk dat Nederlanners prate ek in
Nederlânsk dialekt neame. Op ’e nij freegje ik my ôf oft wy in
begryp – yn dit gefal ‘dialekt’ – net te fier oprekke.
Konklúzje
De standertoanname wie dat it Biltsk in dochter wie fan de Hollânske
dialekten fan de earste Bilkerts, dy’t om 1500 hinne út WestNederlân en benammen út Súd-Hollân nei it Bilt ta ferhuze binne. Ik
sjoch noch net in soad reden om der no oars nei te sjen. Miskien hat
it Biltsk in stik Fryske grammatika oernaam, miskien net. As it sa is
en as wy in brede definysje fan de term ‘mingtaal’ hantearje, dan
kinne wy it Biltsk in mingtaal neame. As dat polityk foardiel hat,
hoege jo it net te litten, mar de konsekwinsje is wol dat jo it
Amerikaansk Ingelsk en it Frysk dan ek mingtalen neame.
Dat wol net sizze dat ik in offisjele status fan it Biltsk in min ding
fine soe, krekt oarsom sels. Neffens my soe sa’n erkenning lykwols
mear fan de taalwil en de eigen identiteit fan ’e sprekkers ôfhingje
moatte as fan min definiearre taalkundige termen en ûndúdlike
taalskiednissen.
(ferskynd op itnijs.nl op 24 novimber 2016)
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Streektaalgebrûk en ynkommen
“Lager loon voor mensen met dialect”, sa koppe de NOS yn
septimber. Trouw skreau: “Dialectspreker verdient minder” en
RTL sette op syn site: “Praat je plat? Dan verdien je
waarschijnlijk minder dan een ABN-spreker.” De artikels
gongen oer ûndersyk fan de Rotterdamske ekonoom Jan van
Ours. Dy hie ûntdutsen, sa stie yn ’e media, dat dialektsprekkers
yn Nederlân in leger salaris krigen as minsken dy’t
Standertnederlânsk praten. It soe sa’n fyftjin persint skele kinne.
De berjochten yn de media griemden dialekt en Standertnederlânskmei-in-regionaal-aksint fleurich trochinoar hinne. Ik koe nergens fine
wat Van Ours no krekt ûntdutsen hie. Fertsjinnen minsken mear as se
op it wurk Standertnederlânsk praten? Of as se dat thús dienen? Of
waarden minsken mei in regionale útspraak fan it Standertnederlânsk
minder fluch oannaam foar bepaalde banen?
De media makken har net sa drok om de presize útkomst fan it
ûndersyk. Sa frege RTV Drenthe oan Jan Germs fan it Huus van de
Taol om in ferklearring en Germs antwurde mei: “Het kan best zijn
dat het in bepaalde bedrijfstakken gebeurt dat managers iemand die
een accent heeft als minder intelligent beoordelen. En dat
werknemers op basis daarvan een lager salaris krijgen.”
Ik ha Jan van Ours mar in mailtsje stjoerd mei de fraach wat er no
presys ûndersocht en fûn hie. It die bliken dat de media oan ’e haal
gongen wienen mei foarriedige resultaten. It artikel wie noch net
klear. No is it dat wol. Van Ours hat de digitale ferzje online set en
my de link tastjoerd.
Artikel
It artikel is skreaun troch Van Ours en Yuxin Yao, in Tilburchske
ûndersiker. Se beskriuwe yn it artikel hoe’t se gegevens fan oare
ûndersyksynstellingen ferlike ha. Dy litte sjen dat minsken dy’t alle
dagen of soms dialekt prate (en dêr wurdt Frysk ek ûnder beflapt) in
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leger ynkommen ha as minsken dy’t altyd Standertnederlânsk prate.
Foar manlju skeelt it twa euro yn ’e oere, foar froulju in goeie euro.
Sa’n korrelaasje seit noch net safolle: yn prinsipe is it foarstelber dat
minsken dy’t in soad fertsjinje, mear Standertnederlânsk begjinne te
praten of dat minsken mei in leech ynkommen de streektaal oanleare.
It is ek tinkber dat guon minsken yn har bertestreek bliuwe en de
streektaal dêrtroch faak prate kinne. Dy minsken nimme in leger
ynkommen foar leaf, wylst oaren foar in heger salaris nei in grutte
stêd ferhúzje dêr’t se har streektaal net brûke kinne.
Ynkommen en ôfstân ta Amsterdam
Van Ours en Yao kamen derachter dat der in relaasje is tusken it
ynkommen en it ôfstân tusken in wenplak en Amsterdam. Simpel
sein: wat fierder oft in plak fan Amsterdam ôf leit, wat leger oft it
gemiddelde ynkommen fan de ynwenners is. Tagelyk ha se fûn dat
der ek in relaasje is tusken streektaalgebrûk en ôfstân ta Amsterdam:
wat fierder oft in plak fan Amsterdam ôf leit, wat mear ynwenners
oft alle dagen streektaal prate. Dy twa relaasjes ha se kombinearre:
yn plakken dy’t fierder fan Amsterdam lizze, wurdt minder jild
fertsjinne en mear streektaal praat. Dat binne hurde feiten op basis
fan grutskalich ûndersyk.
De twa ûndersikers ha doe sjoen wat der allegear bydrage kin oan dat
ferbân tusken ôfstân ta Amsterdam en ynkommen. In pear
ferklearringen binne de oanwêzichheid fan grutte stêden en goeie
ferbiningsdiken, de leeftyd fan de befolking en it opliedingsnivo.
Sokke faktoaren ha se út de gegevens filtere om te sjen oft
streektaalgebrûk dan as ferklearjende faktor oerbleau.
Foar froulju bliek dat net sa te wêzen. It ynkommensferskil tusken
froulju dy’t wol en net in streektaal brûke is it gefolch fan in
kombinaasje fan oare ferklearringen. By manlju bleau in ferskil
bestean. Manlju dy’t alle dagen in streektaal prate, fertsjinje sa’n 4%
minder as manlju dy’t dat noait dogge. Manlju dy’t soms streektaal
prate, fertsjinje sa’n 10% minder as manlju dy’t dat noait dogge.
Diskriminaasje as oarsaak
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Van Ours en Yao nimme op basis fan it boppesteande oan dat
streektaalgebrûk it ynkommen beynfloedet en se spekulearje oer de
oarsaak dêrfan. Sa neame se efkes de mooglikheid
dat streektaalpraters it Standertnederlânsk net goed behearskje, mar
se fersmite dy mooglikheid fuortendaliks wer, omdat der te min
oanwizingen foar binne en omdat minsken mei in minne behearsking
fan it Nederlânsk net meinaam binne yn it ûndersyk. Fierder sizze se
dat der oanwizingen foar binne dat streektaalpraters ûnbewust
achtersteld wurde, bygelyks omdat in wurkjouwer tinkt dat se dom of
lui binne. Dat soe in ferklearring wêze kinne. En se wize derop dat
manlju faker in baan fier fan hûs ha as froulju, sadat se bûten har
eigen dialektgebiet wurkje. Dat soe ferklearje kinne dat manlju faker
mei sokke diskriminaasje te krijen ha as froulju.
Omdat minsken dy’t it Nederlânsk net goed behearskje net meinaam
binne yn it ûndersyk en omdat it ûnwierskynlik is dat in Fries dy’t yn
Drinte wurket altyd Frysk praat, nimme de ûndersikers oan dat der
diskriminearre wurdt op in regionaal aksint ynstee fan op
streektaalgebrûk. Dat ûnderstelt dat allinne streektaalpraters in
regionaal aksint ha en net de Nederlânskpraters út deselde streek. Dat
liket my gjin plausibele oanname.
Oarsoartige banen yn ferskillende streken
De gegevens litte noch trije dingen sjen: de wurkleazens ûnder
streektaalpraters en net-streektaalpraters is like heech,
streektaalpraters en net-streektaalpraters wurkje likefolle oeren en
streektaalpraters wurkje faker mei de hannen, wylst netstreektaalpraters faker mei de holle wurkje. Dat makket it net
oannimlik dat der op grutte skaal diskriminearre wurdt troch
wurkjouwers op grûn fan streektaalgebrûk. It liket der earder op te
wizen dat streektaalpraters foar oare beroppen kieze, dy’t minder jild
opsmite. Dat kin wêze omdat se leger oplaat binne, mar dy faktor is
al út de gegevens weisuvere. It kin ek wêze dat se wenje yn in streek
dêr’t no ienkear minder heech betelle banen binne, bygelyks omdat
der gjin universiteit is en net folle fêstigingen fan grutte bedriuwen.
De ûndersikers nimme oan dat de ôfstân ta Amsterdam sels gjin diel
fan de ferklearring wêze kin. Ik freegje my ôf oft dat terjochte is. Yn
’e Rânestêd sitte ommers folle mear universiteiten, hegeskoallen en
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grutte bedriuwen as yn oare streken fan Nederlân. De wenlêsten lizze
der ek heger, sadat wurkjouwers har wurknimmers mear betelje om
by harren te wurkjen.
Wat de sifers ek beynfloedet is dat der yn de provinsjes dy’t de
ûndersikers as Rânestêd beskôgje hast gjin minsken binne dy’t
oanjouwe dat se in streektaal prate. It Rotterdamsk, Leidsk en
Utertsk wurde yn it ûndersyk as Standertnederlânsk beskôge.
Braindrain
Fierder nimme Van Ours en Yao foar it gemak oan dat bygelyks yn
Grinslân alle streektaalpraters Grinslânskpraters binne en alle netstreektaalpraters Nederlânskpraters. Dat ferdigenje se mei sifers dy’t
sjen litte dat Nederlanners net faak nei in oare provinsje ferhúzje.
Wat se dêrby lykwols ferjitte is dat de ferhuzingen dy’t wol plakfine,
meastentiids út de perifery nei de Rânestêd ta binne, de
saneamde braindrain. Migraasjekaartsjes fan it Meertens Instituut
litte sjen dat dat effekt bestiet, sjoch hjir.
As der út alle eastlike, noardlike en súdlike provinsjes in pear persint
fan ’e ynwenners nei de Rânestêd ta ferhúzje, dan binne dat foar dy
provinsjes gjin opfallende ferskowingen, mar it betsjut wol dat de
Rânestêd der navenant in soad minsken by kriget, nei alle gedachten
foaral minsken dy’t heech oplaat binne of wurde en in goed salaris
krije. Dy minsken en har neiteam komme foar it grutste part as netstreektaalpraters yn de statistiken, wylst har broers en susters dy’t yn
de bertestreek bliuwe en nei alle gedachten minder fertsjinje, as
streektaalpraters te boek stean sille.
Foar guon banen leare minsken de streektaal
Wêr’t Van Ours en Yao ek net oan tinke is dat se it ferbân tusken
streektaalgebrûk en ynkommen ek oarsom besjen kinne. As minsken
yn in garaazje wurkje of yn de soarch of achter de bar en se prate fan
hûs út de streektaal net, dan is der in aardige kâns dat se dy ek
oanleare. Undersyk yn Fryslân hat sjen litten dat likernôch de helte
fan ’e fan-hûs-út-Nederlânsktaligen it Frysk oanleart en dat dat foaral
it gefal is by minsken mei in legere oplieding. Sjoch bygelyks Taal
yn Fryslân op ’e nij besjoen fan Gorter en Jonkman (1994).
Fryslân is in apart gefal
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Ut de sifers komt noch wat nuvers nei foaren ta. Van Ours en Yao ha
de berekkeningen nammentlik ek útfierd sûnder Fryslân mei te
nimmen. Dat ha se dien omdat it Frysk fan alle streektalen it sterkst
ôfwykt fan it Standertnederlânsk. Fryslân is nei Limburch de
provinsje mei it heechste persintaazje streektaalpraters. As Fryslân
net meiteld wurdt yn de sifers, dan is it ynkommensferskil tusken
streektaalpraters en net-streektaalpraters ynienen grutter. Dat liket
derop te wizen dat de oarsaak fan dat ferskil, wat dy ek wêze mei, net
of net sa sterk jildt foar Fryslân.
Gearfetting
Om gear te fetsjen: wat Van Ours en Yao hurd meitsje kinne, is dat
manlju bûten de Rânestêd dy’t soms in streektaal prate, 10 persint
minder fertsjinje as manlju dy’t altyd Standertnederlânsk prate. Foar
froulju is dat ferskil der net, foar manlju dy’t de streektaal faak brûke
is it lytser (4 persint). De ferskillen komme net trochdat dy manlju
minder faak in baan ha of minder oeren wurkje. Fierder is dúdlik dat
streektaalpraters faker mei de hannen wurkje, dat dialekten fan de
Rânestêd net as streektaal beskôge wurde en bygelyks Frysk,
Limburchsk en Grinslânsk wol. Yn Fryslân is it ynkommensferskil
tusken streektaalpraters (foaral Fryskpraters) en ientalige
Nederlânskpraters lytser as lanlik.
It artikel fan Van Ours en Yao is online te lêzen.
Van Ours, Jan C. & Yuxin Yao (2016), The Wage Penalty of
Dialect-Speaking. Discussion Paper Rotterdam: Tinbergen
Institute. http://papers.tinbergen.nl/16091.pdf
(ferskynd op itnijs.nl op 17 novimber 2016)
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Nije taalfoarskriften
Foar taalwatchers wie it in nijsgjirrige wike. Mar leafst trije
aksjes om nije taalregels foar it Nederlânsk foar te skriuwen
krigen nammentlik omtinken yn ’e media. En dy soenen ek
wolris oanslaan kinne. Wat ik in grizelige ûntwikkeling fyn.
De bekendste Nederlânske taalregels binne produkten fan ’e 17e en
18e ieu. Yn dy tiid is betocht dat “groter dan” better is as “groter als”
en dat “ik geef hen een cadeau” en “ik zie hun” der net mear op troch
kinne.
Fansels is dêrnei noch wol ris in regel betocht dy’t mandeguod
waard. Yn it Nederlânsk is it ferbod op “hun” as ûnderwerp fan de
sin (“Hun zijn aardige mensen.”) yn de 20e ieu betocht. Fryske
taalfoarskriften binne heel faak pas yn de 20e ieu betocht. Dat
“grutter as” better wêze soe as “grutter dan” is dêr in foarbyld fan.
Trêdmûne fan ’e eufemismen
In type taalregel dat faak wat ûngemurken akseptearre wurdt, is it
ferfangen fan wurden, omdat se in negative konnotaasje krije – in
bysmaakje. Meastal giet dat slûpendewei. Dan begjinne minsken in
alternatyf te brûken en ferdwynt it âlde wurd stadichoan nei de
achtergrûn. Sa is it Fryske “wiif” stadichoan ferkrongen troch “frou”
yn fetsoenlike taal. “Skiterij” waard “diarree”, “pisje” is “plasse” oan
it wurden en “dea” is al gau “overleden”. Yn it Nederlânsk waard
“kanker” earst “ka”, doe wer “kanker” en no bliuwt it faak by it fage
“een ernstige ziekte”. De nije wurden neame wy “eufemismen”,
wurden dy’t net sa sterk oan it gefoel reitsje as it wurd dat se
ferfange. Omdat se faak nei in skoftsje deselde konnotaasje krije as
har foargonger, wurde se sels ek wer ferfongen. Dat proses neame
wy “de trêdmûne fan ’e eufemismen”.
Trije ûntjouwingen
Dat eufemismen betocht wurde en dat der aksje ûndernaam wurdt om
se ynboargere te krijen komt folle minder faak foar. De ôfrûne wike

98

ha wy lykwols trije fan dy gefallen sjen kinnen. Ik set se hjirûnder op
in rychje:
1.
2.

3.

De WRR en it CBS ha oankundige dat se de termen “autochtoon” en
“allochtoon” net mear brûke. Se ha it tenei oer “inwoners met/zonder
migratieachtergrond”.
Foar de hûdskleur dy’t “blank” neamd wurdt, is al in skoftsje it
anglisisme “wit” yn gebrûk. It stiet my by dat it tydskrift De
Correspondent in skoft lyn al oankundige dat it dy term tenei ek
brûke soe. Ofrûne wike agearde kollumniste Sylvia Witteman yn de
Volkskrant tsjin it foarskriuwende karakter dat dy taalwiziging
neffens har hie.
De gemeenteried fan Rotterdam stimde fan ’e wike oer in moasje om
de termen “hoogopgeleid” en “laagopgeleid” te ferfangen troch
“theoretisch geschoold” en “praktisch geschoold”.
Keunst yn it park
De taalregels fan ’e 17e en 18e ieu hienen faak as doel om de
besteande fariaasje lytser te meitsjen. In echte taal wie sa
ienfoarmich mooglik, wie it idee. Dat idee libbet yn ’e Fryske
beweging hjir en dêr ek noch wol. De nije Nederlânske taalregels ha
in oare achtergrûn. Se steane yn it ramt fan in politike striid. Dy hat
as idee dat it yndividu beskerme wurde moat tsjin negative
gefoelens. It brûken fan eufemismen soe dêr in bydrage oan leverje.
It idee dat it in plicht is om oaren tsjin negative gefoelens te
beskermjen libbet ek as it net om taal giet. Ferline jier wie der yn
Grins in fûl debat oer in keunstwurk fan Harma Heikens. Dat stie yn
in park as diel fan it festival Noorderzon. Besikers hienen der
argewaasje fan en drigen dat se it ferniele soenen. De festivaldireksje
hat it doe mar fuorthelle. Dêr kaam krityk op en byfal foar en guon
Grinzers wienen fan betinken dat keunst dy’t oanstjit jaan kin net yn
’e iepenbiere romte heart.
“Fries spreken is onfatsoenlijk”
Yn ’e Feriene Steaten en Ingelân wurde op universiteiten gauris
sprekkers fan universiteiten ward, om’t se in stânpunt ferdigenje
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wolle dat guon studinten net sinniget. Skriuwster Lionel Shriver
krige okkerdeis in soad krityk, doe’t se har útspruts tsjin de aksjes
dy’t ûndernaam wurde om skriuwers derfan te wjerhâlden fiksje te
skriuwen oer minsken út in oare kultuer as har eigen.
As in keunstwurk út in park ferdwynt, in boek net skreaun wurdt of
in deagewoan wurd net mear brûkt wurdt, omdat de keunster,
skriuwer of sprekker bang is foar de publike lilkens, dan is dat net in
goed teken. Dan slagget it oaren om safolle druk út te oefenjen op dy
keunstner, skriuwer of sprekker dat er him foeget nei har persoanlike
smaak.
Sa’t ik der min oer kin dat ien in oar twingt om him te ferbrekken,
omdat “Fries spreken zo onfatsoenlijk” is en sa’t ik der min oer kin
dat ien seit dat “in Fries gjin Nederlânsktalich boek heart te
skriuwen”, sa kin ik der ek min oer dat in taalboekje my fertelt dat
“rûmte” better is as “romte”, en sa mei ik ek net lije dat in oar foar
my betinkt dat “skiterij” of “hoogopgeleid” ynienen ûnfetsoenlike
wurden binne dy’t ik net mear brûke mei. As ik dat oait sa oanfiel,
mij ik se sels wol. Yn de tuskentiid bin ik graach sels baas oer myn
taal. En dy frijheid wol ik foar elkenien ferdigenje.
(ferskynd op itnijs.nl op 2 novimber 2016)
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Net allinne mar Ingelsk yn it heger
ûnderwiis
It heger ûnderwiis yn Nederlân wurdt yn rap tempo Ingelsktalich.
Der is wol wat ferset, mar dat is net heel oertsjûgjend en it set gjin
seadden oan ‘e dyk. Ik ha der om ferskate redenen beswier tsjin.
Ynternasjonalisearring en feringelsking binne twa ferskillende
dingen
‘Ynternasjonalisearring’ is in belangryk beliedspunt op in soad
universiteiten en hegeskoallen. Dat liket my in goede saak ta: wa’t
praat mei minsken út oare lannen, docht mear nije ideeën op as wa’t
allinne mei lânslju praat. Mar ‘ynternasjonalisearring’ betsjut faak
dat je presys itselde ûnderwiis jouwe as foarhinne, mar dan yn it
Ingelsk. Ynternasjonalisearring kin yn elke taal dy’t je wollle, ek yn
it Nederlânsk en ek yn it Frysk.
De wittenskip is net folslein Ingelsktalich
Okkerdeis sei in wurdfierder fan in Nederlânske universiteit dat de
wittenskip no ienris in fiertaal nedich wie en dat dat Ingelsk wie. Dat
fyn ik in nuvere redenaasje. Fansels is it Ingelsk in belangrike fiertaal
fan de wittenskip, miskien wol de alderbelangrykste. Yn ‘e
bêtawittenskippen is it grif de alderalderbelangrykste. Mar yn ‘e
letteren waard oant foar koarten yn safolle talen skreaun. Al dy
steapels Nederlânsktalige taal- en letterkundige artikels wurde no al
amper mear brûkt yn it ûnderwiis, omdat dat Ingelsktalich wêze
moat. In grut part fan ‘e wittenskiplike diskusje út it ferline wurdt
mei sin oan ‘e kant skood. De feringelsking fan it ûnderwiis is gjin
gefolch fan de fiertaalkar fan wittenskippers, mar de oarsaak derfan.
In universiteit stiet yn Nederlân, net yn Akademië
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De redenaasje fan de universiteitswurdfierder giet der ek oan foarby
dat net allinne de wittenskip in fiertaal hat, mar dat geografyske
mienskippen (provinsjes, lannen ensfh.) dy ek ha. Kolleezjes binne
net allinne (tarieding op) wittenskip, se wurde ek jûn yn in stêd.
Nederlânske universiteiten steane yn Nederlân, net yn Akademië. De
bûtenlânske studinten dy’t der in stúdzje folgje, wenje ek moannen
of jierren yn dy stêd. Ik fernim yn Grins dat der in grutte groep
studinten en dosinten omstapt mei amper kennis fan it Nederlânsk,
en faak ek amper de wil om dy taal te learen. De horeka en de
oerheid wurde dêrom de fakto al twatalich: wa’t it gemeentehûs fan
Grins yn rint, kin sels kieze oft er yn it Nederlânsk of yn it Ingelsk in
bontsje lûkt. Okkerdeis koe in servearster myn bestelling net
opnimme, omdat se in studinte mei in bybaantsje wie dy’t gjin
Nederlânsk ferstie.
Dy ûntwikkeling liket op de ferfrânsking fan Brussel en omkriten, op
‘e fernederlânsking fan it Fryske plattelân, en úteinlik soarget er
derfoar dat Nederlânsktaligen har yn it deistich libben ferbrekke
moatte. Ik fyn dat net in goede saak. De universiteitswurdfierder sei
dat in ôfdieling fan in Frânske universiteit foar it Ingelsk as fiertaal
keazen hie, ûnder oaren fanwegen in Koreaanske ûndersiker. Dy
wennet lykwols ek yn Frankryk en sil him dêr doch yn it Frânsk rêde
moatte, wol er in sosjaal fermidden opbouwe en wat mear meikrije
fan it lân as inkeld syn wurkkeamer.
Der binne mear talen as Ingelsk en Nederlânsk
Feringelsking is ek in heel iensidich soarte ynternasjonalisearring. Ik
ha yn it ferline steapels en steapels fakliteratuer lêzen yn in grut
ferskaat oan talen: Nederlânsk, Frysk, Ingelsk, Dútsk, Frânsk,
Afrikaansk, Deensk, Grinslânsk, Spaansk, Katalaansk, Platdútsk,
Russysk, neam mar op. Guon fan dy talen koe ik amper lêze, doe’t ik
oan it earste stik begûn, mar soks went. En it wie yn it ferline ek
altyd in gewoane praktyk.
Ik ha ek lêzingen yn allegear talen bywenne en kin dielnimme oan
diskusjes yn ferskillende taalgebieten. Neffens my is dat in betingst
foar echte ynternasjonalisearring, mei de mearwearde fan
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multykulturaliteit. Yn al dy talen wurdt hjoed de dei ek noch
publisearre, soms in soad, soms in heel lyts bytsje, mar se wurde
brûkt en it is spitich en skealik, as literatuer yn oare talen as Ingelsk
net mear brûkt wurdt, as wittenskippers dy’t it Ingelsk net machtich
binne of foar in oare taal kieze, net mear heard wurde. As
ynternasjonalisearring it skeppen fan in ynternasjonale Ingelsktalige
monokultuer betsjut, dan freegje ik my ôf oft wy it net better neilitte
kinne.
Der stjert in stikje Nederlânsk ôf
Wa’t feardich yn in protte talen wurde wol, moat yn alle gefallen yn
ien taal feardich wêze. Foar Friezen is it heel dreech om dy
feardichheid yn it Frysk te berikken, gewoanwei omdat it Frysk mar
beheind yn de domeinen fan ûnderwiis, wittenskip, sjoernalistyk en
polityk brûkt wurdt. Sels minsken dy’t alle dagen Frysk skriuwe,
fiele har yn it Frysk soms beheind. Wol in Fries in taal folslein yn ‘e
fingers krije, dan moat dat it Nederlânsk wêze: de taal dy’t te brûken
is foar bernepraat en autotechnyk, foar boadskiplistje en
operaasjekeamer, foar pianoles en hierkontrakt. No kin dat noch, it
Nederlânsk is yn hast alle domeinen fan it deistich libben te brûken.
Dat feroaret. As de feringelsking fan it heger ûnderwiis trochset, is it
oer tsien, tweintich jier net mear natuerlik om in Nederlânsktalich
wittenskiplik artikel te skriuwen. Der binne gjin faktermen mear, de
skriuwers ha gjin rûtine mear, se kinne nergens mear publisearje. Der
is dan in lyts stikje fan ‘e taal ôfstoarn. De rykdom fan it Nederlânsk
nimt wat ôf en de mooglikheid om in taal yn ‘e puntsjes te
behearskjen ek, mei konsekwinsjes foar it learen fan oare talen.
It Ingelsk moat ek earst oanleard wurde
It is ek net sa dat alle dielnimmers oan de feringelsking fan
universiteiten en hegeskoallen dy taal ek goed behearskje. De
Nederlânske meiwurkers, fan dosint oant kantinemeiwurker, moatte
op taalles om meidwaan te kinnen. Nederlânske studinten moatte op
in ûnnatuerlike wize yn Nederlân mei in Nederlânske dosint in
frjemde taal prate. De bûtenlânske studinten komme mar foar in lyts
part út Ingelsktalige lannen. Faak behearskje sy it Ingelsk mar heel
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beheind. Dan moatte se yn Nederlân op Ingelske taalles. Ynstee
dêrfan soest ek it Nederlânsk as wichtichste fiertaal hanthavenje
kinne en de bûtenlânske studinten Nederlânske les jaan kinne.
Gjin beswier tsjin it Ingelsk, mar wol tsjin folsleine feringelsking
Ik ha gjin inkeld beswier tsjin in Ingelsktalich gastkolleezje en de
wet makket dat al lang mooglik. Ut en troch in kursus yn it Ingelsk?
Prachtich. Ingelsktalige fakliteratuer lêze en út en troch ek skriuwe?
Dwaan! En wat my oanbelanget jildt itselde foar de talen Dútsk en
Frânsk, want yn dy talen wurdt ek in soad skreaun dat foar ús
nijsgjirrich is. Mar dêrneist seker ek yn it Nederlânsk. Ek foar
bûtenlânske studinten. En as dêr dan minder fan komme, om’t se gjin
Nederlânsk leare wolle? Dan sjogge wy dyselden wol op in kongres.
It is net oars.
(ferskynd op itnijs.nl op 17 augustus 2016)
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Stjert it Frysk no út of net?
Der is op ‘t heden in soad te dwaan om ûndersyk fan Geert Driessen
oer it ôfnimmend gebrûk fan it Frysk. No kin ik dat ûndersyk net en
ik wie ek net by Driessen syn lêzing deroer yn Tresoar, dat ik kin der
net folle ferstannichs oer sizze. Ik fernim lykwols al dat der
misferstannen besteane oer wat de presintearre sifers no krekt
betsjutte en oer de ferskillen mei eardere ûndersiken nei
taalbehearsking en taalgebrûk yn Fryslân. Om’t ik dy eardere
ûndersiken wol goed kin, wol ik graach meihelpe om dy
misferstannen út ‘e wrâld te helpen.
Jehannes Elzinga skreau tiisdei yn in reaksje op dizze site it
folgjende:
“Wat moatte wy no leauwe? Út in ûndersyk fan Partoer oer talen yn
Fryslân yn 2014 die bliken dat it gebrûk fan it Frysk amper ôfnimt en
út dit ûndersyk fan Tresoar blykt dat it gebrûk fan it Frysk hiel hurd
tebek rint. Ra, ra, hoe kin dit. De haadkonklúzje is neffens my dat
sosiologysk ûndersyk faak neat foarstelt: eltse ûndersiker kin
gegevens fabriseare om de winske konkluzjes te ûnderbouwen.”
Elzinga syn betizing kin ik wol út ‘e wrâld helpe. It ûndersyk fan it
Frysk boargerpanel fan Partoer gong nammentlik foaral oer de
behearsking fan it Frysk, wylst de útspraken fan Driessen (net fan
Tresoar) yn de media foaral oer it gebrûk fan dy taal gongen. Dat
binne twa ferskillende saken.
Wat hat Partoer ûndersocht?
De ûndersikers fan Partoer ha wol frege nei it gebrûk fan it Frysk,
mar út de sifers dêroer binne gjin konklúzjes te lûken oer it ta- of
ôfnimmen dêrfan. Dêrfoar wykt de fraachstelling fan de Partoerûndersikers tefolle ôf fan dy yn eardere grutte ûndersiken. Der is net
folle hurde ynformaasje oer it gebrûk fan it Frysk sûnt 1994, mar
tusken 1980 en 1994 is it gebrûk fan it Frysk wol dúdlik ôfnaam.
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Wat witte wy út earder ûndersyk?
Wat seis grutte ûndersiken út de perioade 1980-2015 wol dúdlik sjen
litte is dat de persintaazjes minsken dy’t Frysk prate en ferstean
kinne likernôch gelyk bliuwe. Dat lit just de betrouberheid fan dy
ûndersiken sjen. Oars sein: fan alle hûndert Friezen binne der
likefolle as yn 1980 dy’t Frysk prate kinne, mar it is mooglik dat se
dy feardichheid no minder brûke as doe.
Hoe ferdwynt in taal?
Taal ferdwynt meastentiids net heel stadich en regelmjittich, mar mei
sprongen. Ast it persintaazje sprekkers yn in grafykje útsetst tsjin ‘e
tiid, krijst in rige fan S-foarmige lyntsjes: perioaden fan stabiliteit
wurde opfolge troch in flugge delgong en dan komt der wer in
perioade fan stabiliteit. De foarige hurde achterútgong wie yn de
jierren 70. Sûnt dy tiid is der stabiliteit yn it persintaazje
Fryskpraters.
Wat betsjut dy stabiliteit yn de behearsking fan it Frysk?
Dat wol net sizze dat der yn dy perioaden fan stabiliteit neat gebeurt.
It is goed mooglik dat it gebrûk fan it Frysk ôfnimt en dat in
folgjende generaasje jonge âlden it nut fan it Frysk ynienen safolle
leger ynskat as de foarige dat se de bern yn it Nederlânsk grutbringe.
It kin ek wêze dat húshâldingen safolle faker mingdtalich binne dat
se foar it Nederlânsk as thústaal kieze. It kin ek wêze dat de bern har
fersette tsjin it Frysk as thústaal. By al dy senario’s kin der yn in pear
jier tiid in flinke fal yn it oanpart Fryskpraters komme: de âldste
generaasje stjert en de jongste praat gjin Frysk mear.
Is it Frysk no bedrige?
Der binne oars helendal net safolle oanwizingen foar dat de
boppesteande senario’s reëel binne, as wy sjogge nei it eardere
ûndersyk. De Partoer-ûndersikers fûnen yn 2014 dat 52% fan de
minsken yn Fryslân it Frysk as memmetaal hie. Dat persintaazje is
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sûnt 1980 al stabyl. De ûndersikers fan de Fryske Akademy
konstatearren doe ek al dat de Fryske taal lang net altyd trochjûn
wurdt oan ‘e bern.Yn 1994 konstatearren de ûndersikers ek wer dat it
Frysk as thústaal ôfnaam wie en it persintaazje Fryskpraters op ‘e
befolking bleau mar gelyk. As Driessen no wer konstatearret dat it
trochjaan fan it Frysk oan ‘e bern stûket, betsjut dat dus blykber net
automatysk dat der in delgong yn it persintaazje Fryskpraters
oankomme moat.
Hoe’t it mooglik is dat relatyf in soad Frysktalige âlden de taal net
oan ‘e bern trochjouwe, wylst it persintaazje Fryskpraters gelyk
bliuwt, is in riedsel, alteast foar my, mar blykber is it mooglik. Ik ha
wol wat spekulative ferklearringen heard, bygelyks: Frysktaligen
soenen mear bern krije, Nederlânsktaligen soenen de
provinsje relatyf faak wer ferlitte. Oft it wier is en oft it in passende
ferklearring is, wit net ien.
Is it Frysk no bedrige? Sit der in flugge fal fan it persintaazje
Fryskpraters oan te kommen? Ik nim de agnostyske posysje yn. Ik ha
wier gjin idee. De stabiliteit is net perfoarst reden foar tefredenheid,
de breklike oerdracht oan ‘e bern is net perfoarst reden foar soarch.
Wol frustrearjende ûntjouwingen
Ik ha nei oanlieding fan de berjochtjouwing oer Driessen syn
ûndersyk berjochten sjoen fan minsken dy’t ferwachten dat it hast
dien wie mei it Frysk, mar ek in sitaat fan Waling Dykstra, dy’t
oardel ieu lyn al sei dat er deadsferwachtingen foar it Frysk om him
hinne hearde. Dykstra syn útspraak waard luchtichjes sitearre, om
oan te jaan dat der al sa lang ûndergongsfoarsizzingen dien wurde
foar it Frysk, wylst de taal noch altyd bestiet.
It Frysk stjert ynearsten net út. Der binne noch safolle jonge
Frysktaligen dat it Frysk oer tachtich jier noch altyd sprekkers hat.
Dat is lykwols gjin reden om luchtichjes te dwaan oer de trends dy’t
de taalûndersikers de ôfrûne heale ieu sinjalearre ha: it Frysk is
minder fanselssprekkend wurden as sprektaal op it plattelân, it
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gebrûk derfan yn it deistich libben is ôfnaam, it is net mear
automatysk de taal dy’t tsjin ‘e bern brûkt wurdt, der komme minder
Fryske boeken út. Dy ûntjouwingen soargje der fuort net foar dat it
Frysk útstjert, mar op harsels binne se wol frustrearjend, foar ús, de
minsken dy’t no Frysk prate en dy’t sjogge dat har taal syn fitaliteit
kwytrekket.
(ferskynd op itnijs.nl op 16 juny 2016)
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‘Dier’ of ‘bist’?
Omrop Fryslân hat in televyzjeprogramma mei de namme ‘Us
dieretún’. Ik seach op Facebook ferskate reaksjes fan minsken dy’t
dat mar in nuvere namme fûnen. Soks hiet in ‘bistetún’ en ‘dier’ wie
doch gjin Frysk!
Al binne de reaksjes logysk, wat op Facebook sein waard, is net
wier. ‘Dier’ is in heel âld Germaansk wurd, dat al yn ‘e iere
midsieuwen yn it Frysk en de dêroan besibbe talen foarkaam. De
Aldfryske foarm is ‘diar’. It hat yn ‘e rin fan ‘e tiid ferskate farianten
hân, lykas ‘djier’ en ‘djear’, dêr’t hjoed de dei inkeld ‘dier’ noch fan
oerbleaun is.
Folle letter yn ‘e midsieuwen, nei alle gedachten yn ‘e 11e ieu, ha de
Friezen út it Frânsk it wurd ‘beste’ (no: ‘bête’) liend. Dat hat in pear
ieuwenlang yn it Frysk bestien as ‘beest’. Yn ‘e lêste pear ieuwen
waard it ûnder ynfloed fan it ûnregelmjittige meartal ‘bisten’ heeltyd
faker ‘bist’.
De wurden ‘dier’ en ‘bist’ ferskille net folle fan betsjutting. Beide
ferwize se nei in beskate groep libbene wêzens. Doch is der in
ferskil. Dat sit net yn ‘e betsjutting, mar yn ‘e saneamde
‘konnotaasje’, de gefoelswearde. ‘Bist’ wie yn it Frysk fan ‘e lêste
ieuwen in folle neutraler wurd yn ‘e Fryske kultuer as ‘dier’. In boer
sil net sa gau sizze dat er efkes “by de dieren” sjen sil, as er in slach
troch de lisboksstâl docht.
It Wurdboek fan de Fryske Taal, it WFT, helpt ús om it ferskil
tusken ‘dier’ en ‘bist’ helder te krijen. It skriuwt by it lemma ‘dier’:

“wat bij neutraal gebruik met beest wordt aangeduid, wordt
bij gevoelens van deernis en achting dikwijlsdier“
It wurdboek sitearret fierder Eeltsje Boates Folkertsma, dy’t skriuwt:
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“Oer ‘t algemien hawwe dier en bist deselde bitsjutting en
wurde hja trochinoar brûkt. Allinne komt by boerefolk it
gebrûk fan bist gâns mear foar as fan dier, foarsafier’t it
oer fé giet. “
In sitaat fan Hotse Tsjepkema makket it noch dúdliker:

“Hwannear wurde bisten dieren? … Nou b.g. wol as men
bigreatsjen mei har hat: (kij mei min waer noch of al
bûtendoar). Dy earme dieren!”
It is net sa nuver dat Friezen it sa faak oer in ‘bistetún’ ha, om’t yn
sa’n gearstalling gjin spesifike gefoelens foar de bewenners dêrfan
meispylje. Wy sizze ommers ek net yn alle earnst
‘stumpertsjebuorkerij’ foar ‘bernebuokerij’ of ‘rykrakmakker’ foar
‘fytsmakker’.
Yn it Nederlânsk wurket it wat oars mei de gefoelswearde fan ‘dier’
en ‘beest’. Yn dy taal is ‘dier’ just it neutrale wurd en hat ‘beest’ in
ôfwikende, faak negative, gefoelswearde. Dat ferklearret dat
Nederlânsktaligen noait prate fan in ‘beestentuin’, mar altyd fan in
‘dierentuin’. In ferlykber ferskil is dat tusken ‘hear’ en ‘man’. Wylst
it Frysk mei ‘man’ in neutraal wurd hat, hat it Nederlânsk dat yn in
soad gefallen mei ‘heer’. Dat feroaret trouwens wol: de Nederlânske
‘herenfiets’ wie yn it Frysk almeast in ‘manljusfyts’, mar no hearst
ek wol fan ‘hearefyts’.
Wa’t yn it Frysk ‘dieretún’ brûkt, docht dat grif ûnder ynfloed fan de
gefoelswearde dy’t ‘dier’ en ‘beest’ yn it Nederlânsk ha. De minsken
dy’t it ‘dieretún’ fan Omrop Fryslân wat nuver fine, kinne net krekt
ferwurdzje wat har by dat wurd yn ‘e wei is, mar se fiele wol oan dat
‘dier’ yn it Frysk gjin neutraal wurd is.
(ferskynd op itnijs.nl op 11 maaie 2016)
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Neitinke oer taalrjochten as
minskerjochten
Taalrjochten binne minskerjochten. Dat is de fêste oertsjûging fan in
groep Basken dy’t behelle binne by de organisaasje fan it programma
foar Donostia as kulturele haadstêd fan Europa. Donostia, yn it
Spaansk San Sebastian, hat dit jier de posysje dy’t Ljouwert yn 2018
krijt en de omgong mei it tema ferskilt frijwat. Twa fan ‘e
organisatoaren binne freed en sneon yn Ljouwert om dêroer te
fertellen. Freedtejûn haw ik mei har praat.
Paul Bilbao Sarria en Asier Basurto wienen útnoege troch it
Europeesk Buro foar Lytse Talen. Freedtejûn fertelden se foar in
groepke nigethawwers oer har plannen. De beide mannen binne
wittenskippers. Dat is in grut ferskil mei de organisatoaren fan it
kulturelehaadstêdprogram fan Ljouwert. Bilbao Sarria is spesjalist op
it mêd fan ‘e juridyske posysje fan it Baskysk, Basurto is
taalsosjolooch. Se wurkje foar de Kontseilua, in grutte koepel fan
taalbewegingsorganisaasjes yn Baskelân. De stúdzje fan ‘e
taalsituaasje yn Baskelân en it bydragen oan ‘e lykweardigens fan
Baskysk en Spaansk yn it deistich libben wie oant it projekt begûn
har deistich wurk.
Ferdrach foar beskerming fan taalrjochten
Neffens de Baskyske organisatoaren is it in griis dat de projektlieder
fan ‘e kulturele haadstêd gjin Bask is. Ferskate Baskyske
bewegingsorganisaasjes hawwe dêr mei-inoar in proteststik yn in
regionale krante oer skreaun. Alle oare projektmeiwurkers binne wol
Baskysk en se binne ek allegear Baskysktalich. Dat is wer in
opfallend ferskil mei de organisaasje yn Fryslân en dat ferskil uteret
him ek yn de ynfolling fan it program. De Basken jouwe de
streektaal in grutte rol en besykje ek om fia de Kulturele Haadstêd de
posysje fan minderheidstalen lykas it Baskysk en it Frysk te
ferbetterjen. Om dat foarinoar te krijen wolle se in ferdrach foar de
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beskerming fan taalrjochten opstelle, dat basearre is op it bekende
klimaatferdrach fan Tokio.
Foar it skriuwen fan it ferdrach krijt de organisaasje stipe fan seis
ynternasjonale organisaasjes, mei skriuwersorganisaasje PEN as
bekendste. Fierder wurdt it tiim stipe troch fyftjin wittenskippers. Yn
it ferdrach moat stean wat oerheden dwaan moatte om de taalrjochten
fan minsken te garandearjen. Bilbao Sarria lei út dat der in protte
ynternasjonale minskerjochteferdraggen binne en dat de measte
minskerjochten goed útwurke binne, mar dat jildt foar taalrjochten
net. Yn ‘e universele ferklearring fan ‘e rjochten fan ‘e minske stiet
wol dat taaldiskriminaasje net tastien is, mar wat dat no krekt
ynhâldt, wurdt nearne dúdlik makke.
Ferskil mei it Hânfêst
Wa kin soks better op papier sette as organisaasjes dy’t alle dagen
mei taaldiskriminaasje, taalbefoardering en taalrjochten te krijen ha,
sa wie it betinken.De twa Basken reizgje hele Europa troch en
freegje oeral oan taalorganisaasjes om mei te tinken. In soad ha al
reagearre en wolle de ferdrachstekst stypje. Dit wykein dogge se
Fryslân oan. Freedtejûn praten se mei in groepke fertsjintwurdigers
fan ûnder oaren de Afûk foar it Frysk, SONT foar it Nedersaksysk en
Splika foar it Papiamintsk. Bilbao Sarria en Basurta fregen elk fan
har om nei te tinken oer in ynfolling fan it begryp taalrjochten. Dat
moat aanst sa op papier komme dat ek toetst wurde kin oft in oerheid
in rjocht ek echt takent, dus heel konkreet.
Henk Bloemhoff fan it SONT stelde in fraach dy’t mear minsken op
‘e lippen baarnd ha moat, nammentlik wat it taalferdrach
bewurkmasterje wol dat net al mei it Europeesk hânfêst foar
regionale en minderheidstalen kin. Dat binne neffen Paul Bilbao
Sarria twa dingen. As earste moat it nije ferdrach folle djipper dolle.
It moat definiearje wat it minskerjocht op gebrûk fan ‘e eigen taal no
konkreet ynhâldt en wat in oerheid dwaan moat om dat minskerjocht
te beskermjen. As twadde moat it in tekst wurde dy’t skreaun is troch
minsken út it fjild, dêr’t fan sein wurde kin: dit is wat de fjirtich
miljoen sprekkers fan lytse talen yn Europa wolle.
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Barcelona
Hat elk bern rjocht op ûnderwiis yn syn memmetaal? Of yn de talen
fan de streek dêr’t it wennet? Is it in minskerjocht om foar de
rjochter jo memmetaal prate te kinnen? En op it gemeentehûs? En yn
de winkel? En op it wurk? En sa ja, wat foar ferplichtingen foar de
oerheid komme dêr dan achterwei? It binne fragen dêr’t wy de
kommende tiid ris oer neitinke moatte, as it oan de twa Basken leit.
As wy der in antwurd op jaan wolle, wurdt dat antwurd ferwurke yn
de úteinlike ferdrachstekst.
As dy ferdrachstekst klear is, wolle de opstellers dermei nei de Rie
fan Europa ta, mei it fersyk om de tekst te ratifisearjen. De Feriene
Naasjes wurde faaks letter ek noch frege. Uteinlik moatte oerheden
har deroan ferbine, sa is it doel. Dat kin lang duorje, mar it kin
neffens de twa mannen wol in wichtich ynstrumint wurde om
taaldiskriminaasje te bestriden.
It idee foar in ynternasjonaal taalrjochteferdrach is net nij. Yn 1996
hat skriuwersorganisaasje PEN yn Barcelona al in tekst presintearre.
Dy waard doe foarlein oan ‘e UNESCO, mar dy hat de tekst net
goedkard. In grut tal kulturele organisaasjes hat dat wol dien. De
tekst stiet yn ferskate talen online, mar in Fryske of Nederlânske
ferzje haw ik net fine kinnen. Hjir stiet de Ingelske: link en hjir de
Dútske: link.
Wa’t ideeën hat foar de ferdrachstekst, kin se trochjaan fia
tailerrak@protokoloa.eus of fia de website www.protokoloa.eus.
(ferskynd op itnijs.nl op 2 april 2016)
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Dag van de Grunneger toal
Ien kear yn it jier dompelje ik my ûnder yn it Grinslânsk op ‘e Dag
van de Grunneger toal. Hjoed wie it wer safier. Yn it gebou fan ‘e
Grinzer argiven wie fiif oeren lang fan alles te dwaan op it mêd fan
‘e Nedersaksyske streektaal fan wat no myn wenprovinsje is.
Doe’t ik oankaam, wienen de earste lêzingen krekt begûn, dat ik ha
de earste oere op ‘e boekemerk tesiik brocht. Dêr haw ik in boek fan
Siemon Reker oer ferskaat yn it Grinslânsk, in boekje oer it
Feankoloniaalske dialekt en de Grinzer Bommel-oersetting De
pieplaaider besette kinnen. Tusken de boeken kaam ik Peter
Boersma tsjin. Hy is ien fan ‘e yllustrators fan ‘e nije Grunneger
Grimm, de mearkesamling dy’t Anne Popkema earder yn it Frysk
oerset hat. Al syn prachtige yllustraasjes hongen der op besjen.
Dialektynfloeden
De earste lêzing dy’t ik bywenne, waard jûn troch Karl Heinz Dirks,
dosint Platdútsk oan in hegeskoalle yn Emden. Hy jout dêr taallessen
oan ferskate beropsopliedingen, sa’t ik dat mei it Frysk wol dien ha
by studinten ferpleechkunde, pedagogyk en kommunikaasje. Dirks
sketste koart hoe’t de ûntfrysking fan Grinslân en East-Fryslân ferrûn
is. Wat ik noait sa beseft ha: yn ‘e ommelannen wie de stêd Grins it
sintrum dêr’t de nije taal him út wei ferspraat hat, wylst dat yn EastFryslân de amtners fan ‘e Hânze wienen dy’t yn ‘e East-Fryske
stêden sieten om ‘e piraterij te bestriden. Yn it westen fan EastFryslân, dat troch in natuerlike grins fan fean fan it easten skieden
wie, kamen de beide ynfloeden byinoar. Sa sizze westlike EastFriezen, lykas Grinslanners,wie proaten en heur hoes, wylst dat yn it
easten wie snakt en ear hoes wurdt.
Dirks fertelde fierder dat der yn East-Fryslân in skoalle is dy’t
eksperimintearret mei in ûnderdompelingsklas. Learlingen krije dêr
alle lessen yn it Nederdútsk. Ik ha him útnoege om ris del te kommen
yn Ljouwert om dosinten en studinten Frysk fan ‘e NHL dêr mear
oer te fertellen.
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Goffe Jensma oer de taalhâlding yn Fryslân en Grinslân
Dêrnei gong ik nei de lêzing fan Fryske kunde, nammentlik Goffe
Jensma. Goffe is heechlearaar Frysk yn Grins en hy liet sjen hoe’t it
streektaalgebrûk yn Fryslân en Grinslân de ôfrûne heale ieu
achterútbuorke is. Doch is der ek no noch in aardich oanpart fan ‘e
Grinslanners dat Grinzersk prate kin. Boppedat is de Grinzer
identiteit yn Grinslân sterk. Grinzers uterje dy, ek al prate se
Nederlânsk, troch regionale wurden lykas ‘poedie’ (faam) te brûken.
It Grinslânsk sels wurdt gauris op delsjoen, mar just bûtenlanners
iepenje by Grinslanners soms de eagen foar it bysûndere fan har
eigen taal.
Op in wrâldkaart dy’t sjen liet hokker lannen hoefolle
Facebookfreonskippen mei hoefolle oare lannen ha, wie te sjen hoe’t
minsken hjoed de dei oer de hele wrâld kontakten ha. Dat makket it
nasjonalistyske diskoer fan ‘e Fryske beweging in achterhelle saak. It
hast folslein Frysktalige Fryslân fan ‘e jierren 50 komt net werom.
Trijetalige skoallen yn Fryslân litte sjen hoe’t it ek kin: de streektaal
krijt der in plak as identiteitsbefêstigjend elemint, neist de talen
Nederlânsk en Ingelsk dy’t in protte minsken yn Fryslân ek geregeld
brûke by it ûnderhâlden fan har deistige kontakten. Soks soe foar
Grinslân ek in mooglikheid wêze kinne.
It oersetten fan Marten Toonder yn it Grinslânsk
De lêste lêzing dy’t ik bywenne ha, wie fan Marten van Dijken, de
oersetter fan Grunneger Grimm en fan De pieplaaider. Yn syn
praatsje gong er yn op it oersetten fan Marten Toonder syn wurk yn
it Grinslânsk. Ferline jier hie ik op ‘e Dag van de Grunneger toal al
in lêzing bywenne oer de rol fan de provinsje Grinslân yn Toonder
syn wurk. Dy kaam ûnder oaren ta utering trochdat Toonder in protte
Grinzer wurden yn syn Nederlânsk brûkt. Van Dijken fertelde dat dat
by it oersetten soms in probleem wie, want in Grinslânsk wurd yn it
Nederlânsk falt op, it wykt ôf, it is bysûnder, wylst in Grinslânsk
wurd yn in Grinslânske tekst just net opfalt. Dêrom moast er soms ek
in gek nij wurd betinke om itselde effekt te berikken.
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(ferskynd op itnijs.nl op 19 maart 2016)

It ferskil tusken ‘elke’ en ‘eltse’
Wat is eins it ferskil tusken ‘elke’ en ‘eltse’? Dat frege ien fan ‘e
wike op Facebook. It is wol in nijsgjirrige fraach, om’t begjinnende
Fryskskriuwers der geregeld mei wrakselje. Lit my dermei begjinne
dat der gjin betsjuttingsferskil is. De twa kinne frij ferruile wurde,
sûnder dat de sin dêrtroch wat oars betsjut. Der is lykwols al in
stilistysk ferskil: de wurden ha in oare gefoelswearde.
Gebrûk
‘Elke’ is hjoed de dei de iennichste fan ‘e twa foarmen dy’t yn ‘e
sprektaal algemien yn gebrûk is. ‘Eltse’ is in wurd dat
foaral foarkomt yn wat âlderwetske literêre taal. It komt yn ‘e 19e
ieu op yn literêre teksten, mar yn ‘e 20e ieu wint ‘elk’ it ek yn ‘e
skriuwtaal wer. Op it stuit is ‘elts’ foaral populêr by begjinnende
Fryskskriuwers dy’t noch net safolle stylgefoel ha en by skriuwers
dy’t graach distansjearje (wurden en útdrukkingen brûke dy’t sa min
mooglik op Nederlânske foarmen lykje). ‘Elke’ is in folle neutraler
wurd: it is mûnling en skriftlik yn hast alle situaasjes te brûken,
sûnder dat it opfalt. Foar ‘elkenien’-‘eltsenien’ jildt itselde ferskil.
Earder wie dat ek sa mei ‘elkoar’ en ‘eltsoar’, mar de lêstneamde
foarm is in stille dea stoarn. Foar de skriuwtaal jildt trouwens noch
de noarm dat ‘alle’ yn tiidsoantsjuttingen de foarkar hat boppe ‘elke’,
dus leaver ‘alle dagen’ as ‘elke dei’
Skiednis
‘Elke’ is de âldste foarm fan de twa. De k-klank is eins altyd âlder as
de ts-klank. Yn de midsieuwen kaam it om ‘e Noardsee hinne yn ‘e
moade om de k-klank te ferfangen troch klanken dy’t wat mear
foaroan yn ‘e mûle makke wurde, lykas -kj-, -tsj-, -ts-, -sj-, -tj- en -t-.
De sprekkers fan it Frysk en Ingelsk ha yn dy tiid aardich
opromming holden en in grut part fan ‘e âlde k-klanken út harren taal
wurke. Blykber hienen Friezen en Ingelsken in soad kontakt en ha se
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dy feroaring faninoar oernaam. Dêrom ha dy talen no ‘tsjerke’ en
‘church’ (‘tsjurtsj’), wylst it Nederlânsk it âlde ‘kerk’ noch hat. Kinst
moai sjen dat oan ‘e ein fan ‘e midsieuwen noch krekt in pear Fryske
wurden meigongen binne yn dy feroaring, foardat er helendal
ophold: sa sjochst yn ‘e lette midsieuwen noch ‘makia’ foar wat
letter ‘meitsje’ wurdt. Yn dat gefal hat it Ingelske ‘make’ (‘meek’) de
âlde foarm mei in -k- beholden. It omkearde kaam ek wol foar. Sa is
it Ingelske ‘cheap’ (‘tsjiip’) fan oarsprong itselde wurd as it Fryske
‘(goed)keap’.
Konkurrinsje
By in lyts tal wurden ha de foarm mei -k- en dy mei -ts(j)- noch in
heel skoft neistelkoar bestien. As sokke foarmen yn ‘e moderne tiid
noch mei-elkoar konkurrearje moasten, hat de foarm mei de -ts- de
striid yn ‘e measte gefallen ferlern. Sa hat de k-foarm it yn ‘e 20e ieu
definityf wûn yn de pearen ‘melke-meltse’, ‘folk-folts(en)’,
‘kear(d)el-tsjirl’ en ‘lilk-lilts’. Yn in pear gefallen wie it oarsom en
hat de ts(j)-foarm de oerhân krigen, bygelyks by ferlytsingsfoarmen
lykas ‘ingelke-ingeltsje’ en yn ‘kjirmer-tsjirmer’. By it pear ‘kôkjekoaitsje’ is de striid noch net striden en by ferlytsingsfoarmen fan
wurden op in lûd (‘klinker’) is it ferskil geografysk wurden: de
Wâlden ha meast de -k- (‘autoke’) en de Klaai hat meast -tsj(‘autootsje’).
(Ferskynd op www.itnijs.nl op 12 maart 2016.)
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Wêrom sizze de Friezen fan ‘tútsje’?
Juster stie der in artikeltsje op itnijs.frl oer de skiednis fan tútsjen as
middel om affeksje sjen te litten. Yn de reaksjes ûnder it stik stelde
ien my persoanlik de fraach wêrom’t it Frysk net in etymologyske
wjergader hat fan ‘kussen’, ‘küssen’, ‘to kiss’ en sokke wurden mear.
Hy of sy (want de reaksje wie skreaun ûnder in skûlnamme) frege ek
hoe âld oft it Fryske wurd ‘tútsje’ is. It like my it aardichst om it
antwurd yn in stikje te ferwurkjen. Dat, hjirby.
De âldste teksten mei ‘tútsje’ deryn dy’t ik yn ‘e gauwichheid fûn ha,
komme út de 18e ieu. Yn in tekst út 1748 stiet in rymke dat ús
foarhâldt dat it bêd bedoeld is om op te sliepen en net om de
bêdgenoat oan te krûpen:
“Op ‘t baed der is ‘t dy tyyd fin resten, Der past nin tuwttjen, in nin
spil, Dat haerdde ik fin uwz pâkke lesten …”
(“Op bêd, dêr is it tiid fan rêsten, dêr past gjin tútsjen en gjin spul,
dat hearde ik fan ús pake lêsten.”)
Ik slút net út dat ien dy’t wat langer siket noch wol âldere foarbylden
fine kin. Der is trouwens ien sitaat fan de 19e-ieuske taalentûsjast
Paulus Scheltema, dy’t úthâldt dat er ‘tútsje’ al yn Frysk fan de 15e
ieu oantroffen hat, mar hy skriuwt net wêr en hy is as boarne sa
ûnbetrouber dat er yn syn eigen tiid al ‘Paulus Liger’ neamd waard.
Fansels hat it Frysk fanâlds ek in wurd dat besibbe is oan wurden
lykas ‘kussen’, ‘küssen’, ‘to kiss’, dy’t yn ‘e oare Germaanske talen
foarkomme. Yn it Aldfrysk kaam it foar as ‘kessa’. It komôf fan it
wurd is net bekend, mooglik is it ûntstien as in onomatopee, in wurd
dat út in klankimitaasje ûntstien is, lykas ‘koekoek’ en ‘tikje’. Hoe
lang oft ‘kessa’ it folholden hat, is min nei te gean, mar ik ha der sa
fluch gjin foarbylden fan fine kind fan nei de 15e ieu. Der ha yn de
rin fan ‘e ieuwen wol ferskate oare wurden west mei deselde
betsjutting, lykas ‘patsje’, ‘ûlkje’ en ‘tútsje’.
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Minsken hâlde der net fan dat der yn in taal twa wurden foarkomme
mei deselde betsjutting. Unbewust stribje se dernei om dy situaasje
op te heffen. Dat neame wy it prinsipe fan Von Humboldt. Soms
feroarje se de betsjutting fan ien fan ‘e twa wurden, soms litte se ien
fan ‘e twa út de taal ferdwine. Sa hat ‘bern’ it wûn fan ‘kyn’, ‘faam’
fan ‘meid’ en ‘boer’ fan ‘húsman’.
Ik kin my dêrom foarstelle dat ‘kessa’ de striid úteinlik ferlern hat
fan konkurrearjende foarmen. ‘Patsje’ en ‘ûlkje’ ha it ek net opret.
‘Tútsje’ hat hjoed de dei it hear allinnich, miskien ôfsjoen fan in
sporadysk argaïsearjend gebrûk fan ‘patsje’ yn literêre teksten.
Spitigernôch is der foar 1800 mar sa’n bytsje Frysk skreaun dat wy
nei alle gedachten noait neigean kinne hoe’t de ferskillende
synonimen inoar bekonkurrearre en út it stee wrotten ha.
It is opfallend dat it Nederlânsk wol twa gongbere synonime wurden
foar ‘tútsje’ hat: ‘zoenen’ en ‘kussen’. Ik ha de yndruk dat der in
sterke yndividuele foarkar foar ien fan de twa is. Mooglik is dat ek in
regionalen ien. Ik bin benijd oft ien fan ‘e twa yn ús tiid noch
hoekedakke giet.
(Ferskynd op itnijs.nl op 4 febrewaris 2016.)
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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
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‘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.
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
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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.)
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‘Me huis’ is al ieuwenlang gewoan
Nederlânsk

Mei in soad Europeeske talen is de ôfrûne fjouwerhûndert jier wat
nuvers gebeurd. Se binne opsplist yn twa talen. Dy lykje in soad
opinoar, se diele de measte wurden en grammatikale regels, mar se
binne net identyk. De sprekkers behearskje de iene soms better as de
oare. De iene ‘dieltaal’ wurdt praat en de oare wurdt skreaun.
It oersetten fan ‘e sprektaal yn ‘e skriuwtaal of omkeard giet faak
ûnbewust. As in echtpear bygelyks in feestje jaan wol en it krijt fan
de winkelman de ferkearde koekjes tastjoerd, dan kin him it
folgjende petear foardwaan:
Frou: “Ik mail de winkel wel even. Wat zal ik schrijven?”
Man: “Nou ja, De Vries heeft ons de verkeerde koekies toegestuurd.”
Frou typt: “De heer De Vries heeft ons de verkeerde koekjes
toegezonden.”
Einde van de standaardtaal
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De sprektaal is fan in protte minsken de memmetaal en de skriuwtaal
wurdt mei in soad muoite letter op skoalle leard. Wa’t in taal goed
behearsket, kin goed mei it ferskil tusken dy twa ‘dieltalen’ út ‘e
fuotten. ‘Registers’, wurde se yn ‘e taalkunde meastal neamd. Sa’n
ien wit de ferskillen, brûkt de regels fan ‘e sprektaal net yn ‘e
skriuwtaal en oarsom om en kin flot fan it iene yn it oare
register oersette, lykas de frou yn it foarbyldsje hjirboppe.
No is der in tendins om de skriuwtaal net mear sa goed te learen.
Typyske wurden en regels fan de skriuwtaal wurde stadichoan
fergetten of negeard en wurden en regels út de sprektaal siperje de
skriuwtaal yn. Dat haw ik net sels betocht, it is in konstatearring fan
nearlandikus Joop van der Horst, dy’t dêr yn 2008 it boek Het einde
van de standaardtaal oer skreaun hat. It is net in typysk Nederlânsk
ferskynsel, it docht him rûnom yn Europa foar.
It stomste Nederlânske wurd fan 1615
In pear dagen lyn is by in ferkiezing fan it INL (Instituut voor
Nederlandse Lexicologie) it wurdsje ‘me’ as stomste Nederlânske
wurd fan 2015 út ‘e bus kaam. It giet om it besitlik foarnamwurd
‘me’, bygelyks yn ‘dat is me huis’. Dat is in nuvere kar, want dat
besitlik foarnamwurd bestiet al hûnderten jierren en ik wol leauwe
dat der amper in memmetaalprater fan it Nederlânsk te finen is dy’t it
net brûkt. It soe earder in kandidaat wêze foar it ‘stomste
Nederlânske wurd fan 1615’ as foar dat fan 2015. Allinne kaam it in
pear hûndert jier allinne yn de sprektaal foar, it waard keunstmjittich
bûten de skriuwtaal holden.
Yn ‘e 17e ieu skreaunen grutte skriuwers lykas Pieter Cornelisz
Hooft en Samuel Coster al ‘me gat’ (‘myn gat’), ‘me neeve’ (myn
neef) en ‘me zanggodin’ (‘myn sjonggoadinne’). Net heel faak, it
ferskil tusken sprektaal en skriuwtaal bestie by har ek al, mar se
dienen it wol. Doe namen skriuwers op grutte skaal de regel oer dat it
besitlik foarnamwurd ‘me’ net skreaun wurde mocht en
neikommende generaasjes holden in pear ieuwen oan dy regel fêst.
No ja, selektyf dan, want yn ‘mevrouw’ en ‘mejuffrouw’ wie ‘me’
op skrift wol wer akseptabel.
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Sinnen mei ‘me’ as besitlik foarnamwurd by Hooft en Coster
Noait wer hearre
Minsken dy’t skriuwe dat ‘me’ gjin besitlik foarnamwurd is, dy ha
simpelwei ûngelyk. Dy minsken brûke sels as se prate ek ‘me
huis’. Wat dy minsken steurt, mar wat se nei alle gedachten net goed
ûnder wurden bringe kinne, is dat jonge minsken de regels fan ‘e
skriuwtaal net mear sa fanselssprekkend oanleare. Dy
jongelju skriuwe mear sa’t se prate: de keunstmjittige skieding dy’t
yn ‘e 17e ieu oanbrocht is, falt fuort en de twa ‘dieltalen’ fan it
Nederlânsk rane in bytsje gear. It is dan ek wat nuver dat it INL op
syn website oer ‘me’ skriuwt: ‘Dit woord wil jij nooit meer horen’. It
giet ommers helendal net om it hearren fan ‘me huis’, dêr stroffelje
minsken al ieuwen net mear oer, as se dat überhaupt oait al dien ha.
Untagonklike literatuer
Dat jonge minsken blykber sa’n bytsje formele Nederlânske teksten
lêze dat se har it skriftlike register fan it Nederlânsk net goed eigen
meitsje, dat fyn ik spitich, mar dan foaral omdat se dêrtroch in soad
teksten net mear goed begripe of yn alle gefallen de styleffekten net
mear goed oanfiele. Ridlik resinte literatuer wurdt foar har al gau
ûntagonklik. Myn studinten fine teksten út de jierren 70 faak al
stokâld en ûnlêsber en as se it lêzen derfan om dy reden oerjouwe,
dan liedt dat ta kulturele earmoed. Oft dat te kearen is, wit ik net,
mar ik pleitsje derfoar om it te besykjen, bygelyks mei
goed literatuerûnderwiis, krantlêze yn ‘e klas, it meitsjen fan
stylanalyzes en it oefenjen mei oersetten tusken registers fan in taal.
Tagelyk haw ik der gjin probleem mei as de skriuwtaal
mearfoarmiger wurdt, mear sprektaal opnimt, minder keunstmjittich
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fan ‘e skriuwtaal skieden wurdt. By my is it allinne mar moai as wy
oer in skoft ek op skrift kieze kinne tusken ‘me huis’, ‘m’n huis’ en
‘mijn huis’.
(Ferskynd op www.itnijs.nl op 10 desimber 2015.)
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In dei oer it Grinslânsk teset
Juster wie ik yn Grins op ‘e Dag van de Grunneger Toal. Utsein
Marius de Boer, dy’t der cd’s ferkocht, wie der gjin Fries te sjen. Dat
wie spitich, want yn beide provinsjes ha de minsken amper weet fan
wat der by de buorlju gebeurt. Dat foel it dúdlikste op ûnder de
lêzing fan de Grinslânske streektaalkonsulinte Eline Brontsema oer
Grinzer plaknammen. Doe’t se heel foarsichtich oanstipte dat der in
diskusje wie oer twatalige buorden, wie fuort rûnom gefûter te
hearren: ‘We huven de Fraizen nait noa te doun’ en ‘Het is hier
Fraislaand nait’. Tagelyk fûnen de oanwêzigen it wol wer nijsgjirrich
om te hearren hoe’t de Grinzer nammen fan doarpen en stêden
feroarje, hoe’t de ynwenners se soms oars neame as minsken út ‘e
omkriten en oft minsken ‘yn’ op ‘op’ in plak lykas ‘Knoal’
(Stadskanaal) wenje.
Literêr of polityk?
Ik hâld it der mar op dat it anty-Fryske gefûter in Pavlovreaksje is dy’t wol oerbetterje sil as der wat mear kontakt oer-en-wer
is. De bewûndering foar de eigen taal en de ferwûndering oer it
taalferskaat wie wol moai om te sjen. De minsken yn ‘e seal
fertelden elkoar entûsjast hoe’t se plakken en de ynwenners dêrfan
neamden, sûnder in spoar fan skoalmasterich preskriptivisme. Dy
hast literêre leafde foar de taal mis ik yn Fryslân, dêr’t it politike
debat oer plaknammen soms fûl fierd wurdt, gauris. Tagelyk sjochst
yn Grinslân ek dat it mei sizzen net te dwaan is: minsken meie sa
wiis wêze mei de eigen taal, mar se binne ek hast allegear âld en de
measten prate dy eigen taal net mei de bern, safier as ik it neigean
koe. As taalleafde te nostalgysk wurdt, is de krêft út de taalmienskip
wei.
Taalkunde
Eline Brontsema har praatsje wie heel nijsgjirrich. Se liet sjen dat de
ynwennernammen net altyd systematysk binne: yn Steendam wennet
in Staindamster en yn Veendam in Veendammer. De útgong -er komt
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fral by nijere plakken foar. De útgong -ster wurdt dêr hjoed de dei
brûkt foar froulike ynwenners. Twa doarpen, Wessinghuizen en
Wollinghuizen, ha sels ynwennernammen op -boer, nammentlik in
Weskenboer en in Wolngboer. Eline Brontsema en Siemon Reker ha
koartlyn in boekje oer Grinzer plaknammen útbrocht ûnder de
namme Op stee.
Abel Darwinkel hat sa’n selde boekje makke oer Drintske
plaknammen. Hy hie ek in moai praatsje, oer ferlytsingswurden yn it
Drintsk. Hy liet sjen dat de -n fan ‘e ferlytsingsútgong yn ‘e ôfrûne
tsientallen jierren foar in grut part ferdwûn is. No is it net mear
‘liedtien’, mar ‘liedtie’. Fierder liet er sjen hoe’t de útgong -egie yn
guon wurden ferfongen wurdt troch -tie en dat beide foarmen
neistelkoar besteane mei ferskillende betsjuttingen: in ‘blommegin’
is in boskje blommen en in ‘blomtie’ is in lytse blom. Der komt
meikoarten in boekje fan Darwinkel oer dat ûnderwerp út.
Grinslânsk by Marten Toonder
Yn ‘e lêsseal fan ‘e Grinzer argiven, dêr’t de dei holden waard, wie
in útstallinkje oer Marten Toonder syn wurk. De lêzing fan Pim
Oosterheert sleat dêr kreas by oan. Hy liet sjen dat der aardich wat
Grinslânske foarmen yn it wurk fan Toonder sit. Toonder is grut
wurden yn Rotterdam, mar syn heit en mem wienen beide
Grinslanners. Toonderiaansk ‘om toch niet’ (‘dêrom net’) komt
streekrjocht út de Grinslânske streektaal. De Drasglomers út it
ferhaal De nozellarven soene sels karikatueren fan Grinslanners wêze
en yndied prate se in dialekt dat soms wat noardlik oandocht (‘Dat
ben eiers’, ‘Ik ben hier de baker, zie?’). Oosterheert hat yn syn
boek Bommellexicon in soad fan sokke wurden behannele. Hy wiisde
der ek op dat der ûnder Toonderfans in rjochtingestriid bestiet: stie
no Grins of Rotterdam model foar it Bommelstedsje Rommeldam.
Oosterheert tinkt dat it Grins wie, ek omdat it ticht by Krabbezijl leit
en dat is de karnevalsnamme fan Delfsyl.
Boekemerk
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Op ‘e Grinzer boekemerk haw ik in learboekje Grinslânsk fan
Siemon Reker kocht, in boekje oer groningismen en Liek achter de
badde fan Harry Töben, neffens it kaartsje ‘de earste misdieroman yn
it Grinslânsk’. Fan in entûsjaste dielnimmer oan in Grinzer
skriuwkursus krige ik noch it boekje Mie heugt meester Kriet en zien
aigenhaimers tastoppe. Der wie tuskentroch moaie Grinslanner
muzyk fan ferskate bands, skriuwers liezen foar yn it literêr kafee.
Moatst in kar meitsje, dat ik ha aardich wat lêzingen mist, ha de
ferhalefertellers yn ‘e Gado-bus net heard en gjin broescursus
Grunnegs dien. Dat moat takom jier mar.
(Ferskynd op www.itnijs.nl op 22 maart 2015.)
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Frysk taalweb online yn nije stavering
De Fryske Akademy hat in nije website online
brocht: www.taalweb.frl. It saneamde taalweb biedt Fryskskriuwers
op ferskillende manieren stipe.
Underdielen
It earste ûnderdiel fan it webstee is de foarkarswurdlist. De makkers
jouwe dêryn oan hokker dialektfoarmen oft se it leafst op papier
sjogge. De wurden ‘rûmte’ en ‘hite’ steane der net yn, de wurden
‘romte’ en ‘hjitte’ wol. Fan de ‘goedkarde’ foarmen wurdt de
offisjele stavering jûn en ynformaasje oer ôfbrekking, wurdslachte
ensfh.
Yn it taalweb sit fierder in staveringshifker. Brûkers kinne Fryske
teksten yn in fjild op it skerm plakke. It programma besjocht dan oft
de wurden goed skreaun binne. Wurden dy’t net yn de
foarkarswurdslist steane, wurde ek markearre.
Mei it tredde ûnderdiel, de oersetter, kinne brûkers teksten
automatysk oersette litte fan Frysk nei Nederlânsk en oarsom. Dat
giet net altyd helendal goed, mar it jout wol stipe. De opsje is te
fergelykjen mei it online-programma Google Translate.
Fia de opsje ‘wurdboekportaal’ kinne brûkers de betsjuttings fan
wurden opsykje yn ferskate wurdboeken. It is ek mooglik om te
sykjen om de Fryske oersetting fan Nederlânske wurden. It
wurdboek jout dan allinnich de Fryske wurden dy’t yn de
foarkarswurdlist foarkomme.
As lêste jout it taalweb útlis oer de nije stavering fan it Frysk. Dy is
op 1 febrewaris offisjeel wurden.
Testje
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Wat de software sels oangiet: ik ha de proef op ‘e som nommen.
Neffens de staveringshifker sitte der yn it artikel Hoe faak moat in
handoek yn ‘e wask dat hjoed op It Nijs ferskynd is
7 staveringsflaters en 7 wurden dy’t net yn de foarkarswurdlist
steane.
Ferkeard skreaun binne neffens it taalweb:
– droegersdoeken
– droegjen (2 x)
– ôfdroegjen
– Kelly
– Hûdresten
– itensrestjes
Ik tink dat it by de flaters benammen giet om feroarjen fan oe yn û.
Yn it stik wurdt fansels noch de besteande stavering brûkt.
Foarmen dy’t net de foarkar ha, binne:
– skûlken
– skûlk
Ik tink dat it programma leaver ‘skûteldoek’ hat, mar freegje my
noch ôf hoe’t ik dêrachter komme kin.
Ik ha ek noch efkes in artikel fan Omrop Fryslân pakt, “Ferdwinen
V&D soe ramp wêze foar Ljouwerter binnenstêd”, ek fan hjoed.
Neffens it korreksjeprogramma sit dêr 1 staveringsflater en 1 netfoarkarswurd yn.
Staveringsflater:
– Galema
Net-foarkarsfoarm:
– twifelet
Yn it lêste gefal jout it programma grif de foarkar oan ‘twivelet’.
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Oardiel
It mei bekend wêze dat ik in soad krityk hie op de foarkarswurdlist
(dy’t earder ‘standertwurdlist’ en ‘Frysk Grien Boekje’ neamd
waard) en op ‘e staveringswizigingen hie. Dy krityk haw ik noch
heeltyd. De Fryskbrûker krijt neffens my tefolle ûnterjochte krityk en
it is spitich dat er net kieze kin foar in korreksje op basis fan de
besteande, ynboargere stavering. Mar dat is krityk op de
oerwagingen fan de makkers en de polityk. As ik dêr efkes fan
ôfsjoch, dan hat de Fryske Akademy fansels in prachtich stik ark
makke. Ik begreep út wat der op ‘e site stiet dat der ek in nije
staveringshifker foar Word komt, dy’t ek op ‘e telefoan te brûken is.
Dat liket my in hele moaie oanfolling.
Tekst: Henk Wolf
P.S.: Earst hie ik skreaun dat ik net wist oft de nije stavering al
offisjeel wie. Ik ha no krekt sjoen dat dat it gefal is. Op 29
jannewaris ha DS besletten om de stavering mei yngong fan 1
febrewaris offisjeel te meitsjen. Sjoch dizze
link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2015-477.html
(Ferskynd op www.itnijs.nl op 2 febrewaris 2015.)
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Staveringssurprizes
De tolve artikels yn de rige ‘Staveringssurprizes’ binne op It Nijs
ferskynd yn febrewaris en maart 2015.

133

De ôfrûne jierren hat de Fryske Akademy in nije stavering foar it
Frysk ûntwikkele. Yn jannewaris hat de provinsjale polityk
besletten om dy te brûken en op 2 febrewaris is foar brûkers fan
dy nije stavering de site taalweb.frl iepenbier makke. Wa't wend
wie om de skriuwwize fan in wurd út de besteande wurdboeken of
út learmateriaal fan de Afûk of de NHL te heljen, sil tenei in soad
oars dwaan moatte. De diskusje oer útnoegje/útnûgje en
televyzje/telefyzje is sa stadichoan wol bekend. Yn dizze rige fan
tolve artikels besprekt Henk Wolf oare gewoane skriuwwizen dy't
foar folgers fan de nije Akademy-stavering net tastien binne.

Oflevering 1: 'mei de moter op
fekânsje'
Wa't de gebrûksoanwizing foar yn it Frysk Wurdboek FryskNederlânsk lêst, sjocht dat er neist famylje ek femylje skriuwe mei,
neist sigaar ek segaar, neist muzyk ek mezyk. Dy frijheid giet werom
op de staveringregeling foar frjemde wurden fan 1982. Dêr stiet yn:
"As de útspraak der oanlieding ta jout, mei njonken de stavering mei
it folle lûd (sûnder klam) ek dy mei e (stomme e) brûkt wurde."
(regel 1b)
Dat mei net yn de nije Akademy-stavering. Skriuwwizen lykas moter,
fekânsje en pelysje binne dêryn net tastien. De nije regeling yn de
paadwizer op taalweb.frl seit:
"yn sprektaal wurde folle lûden gauris ferswakke ta it /ə/-lûd.
Bygelyks, garaazje wurdt útsprutsen as geraazje of sels graazje. Dy
ferswakking wurdt net yn de stavering honorearre. Lykwols binne
der útsûnderingen, bygelyks knyn en plysje. De redusearre foarm is
dêr sa ynboargere dat de oarspronklike foarm konyn respektyflik
polysje net mear brûkt wurdt."
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De staveringshifker is net sa konsekwint as de regel ús wiismakket.
De folle foarm polysje krijt net de reade streek fan 'folslein
ferkeard', mar in blauwe streek fan 'net-standert', wylst 'konyn' wol
helendal ferkeard rekkene wurdt. Redusearre foarmen lykas
'moter', 'abslút' en 'mezyk' krije ek in reade streek, mar 'fekânsje'
mei nuver genôch wol wer. Sjoch it plaatsje hjirûnder.
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Oflevering 2: 'de revolusjonêre
kapusjon'
In protte lûden kinne yn it Frysk op twa manieren skreaun wurde:
de iene skriuwwize wurdt brûkt yn in sletten wurdlid ('lettergreep'),
de oare yn in iepen wurdlid. In pear foarbyldsjes:
aa / a (aap, a-pen)
ee / e (Deen, De-ne-mar-ken)
y / i (see-dyk, see-di-ken)
ú / u (tút-sjes, tu-ten)
No binne der lykwols wat nuvere wurdpearen, bygelyks
staazje / stazjêre
speesje / spesjaal
kondysje / kondisjoneel
lúsjefer / kapusjon
De systematyk foar de kar tusken aa/a, ee/e, y/i, ú/u liket by dy
wurden net bepaald te wurden troch it type wurdlid. As it de klam
krijt, wurdt it skreaun op de manier dy't heart by in sletten wurdlid
(aa, ee, y, ú), krijt it de klam net, dan skriuwe it op de manier fan in
sletten wurdlid. (a, e, i, u). Dy systematyk wurdt folge as lûden foar
de letterkombinaasjes -sj-, -zj- en -vj- steane. Foar de leafhawwer:
de systematyk is mooglik in útwurking fan de regels 1a en 1b út de
staveringsregeling foar frjemde wurden fan 1982.
De systematyk mei klam ha wy ús studinten op 'e NHL ek leard. Ek al
stiet dy regel net yn in offisjeel dokumint, hy beskriuwt wol wat de
measte wurd- en learboeken meastal dogge.
Net alle wurdboeken binne konsekwint yn it boppesteande
systeem. Sa jouwe in soad wurdboeken tsjin de boppesteande
systematyk yn de skriuwwize revolúsjonêr. Allinne it Wurdboek fan
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de Fryske Taal folget, foar safier't ik neigean koe, konsekwint de
boppesteande systematyk.
Dat mei net yn de nije Akademy-stavering. Dy yntrodusearret
nammentlik de folgjende regel:
"ôfliedingen fan wurden op ‑úsje en ‑úzje hâlde it skerpteken op u,
ek al stiet de ú yn iepen wurdlid: revolúsjonêr, yllúzjonêr." (regel
3.2.1.2.a)
Dat is in spesifike nije regel dy't in ferskillende systematyk
yntrodusearret foar kapusjon (mei in gewoane 'u') en revolúsjonêr
(mei in streekje op 'e 'ú').
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Oflevering 3: ôfbrekregels
Ik sil it fuort mar sizze: ôfbrekkingsregels ynteressearje my neat en
ik begryp net folle fan minsken dy't elk detail fan it libben yn regels
jitte wolle. Mar om't ik der foar myn wurk wolris op korrizjearje
moat, haw ik de regels leard dy't de Afûk oan syn kursisten
foarskriuwt foar it ôfbrekken fan wurden oan 'e ein fan in rigel. De
Afûk en Rienk de Haan yn syn boek Mei freonlike groetnis binne by
myn witten de iennichste autoriteiten dy't earder regels opsteld hie
foar wurdôfbrekking, mar op taalweb.frl hat de Fryske Akademy dat
no ek dien. De regels fan de Afûk, Mei freonlike groetnis en de
Akademy komme net folslein oerien.
In opfallend ferskil is te sjen by it wurd 'húchelje'. De wurd- en
learboeken wienen it der al net oer iens oft de 'u' yn dat wurd no in
streekje krije moat. Van Goor's klein Fries woordenboek, it Prismawoordenboek Fries-Nederlands/Nederlands-Fries, Frysk Wurdboek
F-N en N-F fan de Fryske Akademy, wurdboek.nl, de app watwurdit
en it grutte Wurdboek fan de Fryske Taal skriuwe allegear 'huchelje'
sûnder streekje, wylst it Frysk Hânwurdboek, De Haan syn Mei
freonlike groetnis en it boekje Stavering fan de Afûk 'húchelje' mei
in streekje skriuwe.
Dat lêste boekje, Stavering fan Fedde Dykstra, seit oer 'húchelje':
"húchelje (by ôfbrekken: hu-chelje)."
Mei freonlike groetnis folget eksakt deselde regel: by ôfbrekking nei
hú- falt it streekje op 'e 'ú' fuort.
De ôfbrekregels fan 'e nije Akademy-stavering binne oars:
"by it ôfbrekken ferfalt in eventueel dielteken of apostrof, ferliest in
ú yn in iepen wurdlid it skerpteken en wurdt in dûbelde aa of oo yn
in iepen wurdlid ûntdûbele [...] mar dat jildt net foar in ‑ch: [...]:
húchelje > hú-chelje"
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De Akademy is ek stranger as de Afûk en Mei freonlike groetnis as it
giet om gaadlike ôfbrekplakken yn in wurd. By de Afûk mei ôfbrekke
der net ta liede dat der mar ien letter fan in wurd op in rigel stiet,
wylst de Akademy hielendal gjin ôfbrekking foar in wurdlid fan ien
letter tastiet. De ôfbrekkingen 'bi-ology' en 'te-ory' meie bygelyks
net fan de Akademy, wol fan de Afûk.

139

Oflevering 4: "it faillisemint fan it
fûllearbelied"
De âlde neislachwurken binne it net iens oer de stavering fan
Frânske lienwurden. Binnen ien wurdboek is der ek net altyd in
dúdlike systematyk foar. Sa binne der ferskate wurden mei ill deryn
dat útsprutsen wurdt as in j. Yn it Nederlânsk wurdt de Frânske
stavering safolle mooglik oanholden: gedetailleerd, fouilleren,
bouillon, failliet.
Yn it Frysk waard de i yn sokke gefallen soms wol skreaun en soms
net. De âlde staveringsregels wienen net sa dúdlik oer oft dat wol of
net moast. Sa fine wy yn it Frysk Wurboek N-F fan W. Visser:
bouillon, bûljon, bûllon
failliet, fallyt
fouilleren, fûllearje
gedetailleerd, detaillearre, detailleard
De stavering sûnder i mei net yn de nije Akademy-stavering, útsein
by fallyt en fallisemint. Ik kin der net in dúdlike regel foar fine - de
nije Akademy-stavering hat likegoed minder dúdlike regels foar it
staverjen fan lienwurden as de regeling fan Deputearre Steaten út
1982 - mar de staveringshifker jout de staveringsfarianten sûnder i
in reade streek.
De foarmen bûillon en bûllon krije trouwens beide in reade streek.
Ik bin der net wis fan wêrom oft dat sa is, mar ik tink dat de makkers
fan de staveringshifker de ferfryske útspraak bûljon brûkt ha en
fergetten binne dat dat wurd ek faak op syn Frânsk sûnder l-klank
útsprutsen wurdt. By de kar foar fallisemint spilet miskien itselde:
dat kin útsprutsen wurde mei in l-klank, mar ek mei in j-klank. Mei
dy lêste útspraak is dan gjin rekken hâlden. By medaille/medalje
binne beide farianten wol opnaam, mei medaille as netstandertfariant.

140

141

Oflevering 5: 'in brêge tusken
Skandinaavje en Grut-Brittanje'
Yn it boekje Stavering fan F.B. Dykstra, dat by de Afûk brûkt wurdt,
stiet it folgjende oer de stavering fan ierdrykskundige nammen:
"In soad nammen fan lannen einigje yn it Nederlânsk op ië. Yn it
Frysk wurdt dy foarm ek brûkt, mar in Fryskere foarm hat de
foarkar:
Nederlânsk:

Frysk:

Scandinavië

Skandinaavje"

Der wiene in soad ierdrykskundige nammen dy't skreaun wurde
koenen op -aavje, -aanje, -eenje ensfh.
Dy nammen meie net yn de nije Akademy-stavering. Op taalweb.frl
stiet yn de Paadwizer ûnder punt 6.2.e oer trema's: "De Foarkarslist
jout útslútsel." De fraach is dan fansels oft Skandinaavje beskôge
wurdt as in oar (net-standert-)wurd of as in ferbeane
staveringsfoarm. Ut in proefke mei de staveringshifker docht bliken
dat dat lêste it gefal is. Alle staveringen op -je krije in reade streek.
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Oflevering 6: 'op it Hearrenfean'
Moat it wurdsje it yn it Hearrenfean in haadletter krije? Okkerdeis
haw ik dêr foar De Moanne in stik oer skreaun. It is hjir te finen:
http://www.demoanne.nl/op-hearrenfean-op-hearrenfean/
De foarkarren fan Fryskskriuwers ferskille, mar de gemeente sels
skriuwt it Hearrenfean mei in lytse letter. Dat mei net yn de nije
Akademy-stavering. Op taalweb.frl is ûnder 16.3.a fan de Paadwizer
Stavering te finen:
"nammen fan plakken, geaen, lannen, bergen, rivieren, stjerren,
planeten ensafuorthinne wurde mei in haadletter skreaun; as it
lidwurd ûnderdiel fan de namme is, wurdt dat ek mei haadletter
skreaun: [...] De Westereen"
As ien der net wis fan is oft de regel ek foar it/It Hearrenfean jildt,
dan jout de folgjende ferwizing ûnder 16 útslútsel:
"It al of net skriuwen fan in haadletter is bûn oan in grut tal regels
en útsûnderingen dêrop. It is lestich om dy yn syn totaliteit út de
holle te learen. Faak sil de Foarkarswurdlist útslútsel jaan moatte."
De wurdlist skriuwt 'It Hearrenfean' mei twa haadletters foar. De
tekst op 'e gemeentebuorden is dus net neffens de nije Akademystavering.
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Oflevering 7: 'in hollannisme'
Skriuwe jo hollan(n)isme no mei ien n of mei twa? Der is wol faker
oer diskusjearre. Ik ha yn 2010 foar it Afûk-learplatfoarm eduFrysk
in stikje oer it ûnderwerp skreaun. Myn foarkar gong út nei de
stavering mei twa n'en. Wa't witte wol wêrom, dy kin it stikje hjir
fine:
http://www.henkwolf.nl/lytsguod/
Myn foarkar wurdt dield troch J.W. Zantema syn Frysk Wurdboek FN en de skriuwwizer Mei freonlike groetnis fan Rienk de Haan. Yn de
nije Akademy-stavering mei dy stavering net mear. De Akademy hat
keazen foar hollanisme mei ien n en set in reade streek ûnder de
skriuwwize mei twa.
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Oflevering 8: 'oanskôglik ûnderwiis'
De ôfrûne jierren hat de Fryske Akademy in nije stavering foar it
Frysk ûntwikkele. Yn jannewaris hat de provinsjale polityk
besletten om dy te brûken en op 2 febrewaris is foar brûkers fan
dy nije stavering de site taalweb.frl iepenbier makke. Wa't wend
wie om de skriuwwize fan in wurd út de besteande wurdboeken of
út learmateriaal fan de Afûk of de NHL te heljen, sil tenei in soad
oars dwaan moatte. De diskusje oer útnoegje/útnûgje en
televyzje/telefyzje is sa stadichoan wol bekend. Yn dizze rige fan
tolve artikels besprekt Henk Wolf oare gewoane skriuwwizen dy't
foar folgers fan de nije Akademy-stavering net tastien binne.
Oflevering 8: 'oanskôglik ûnderwiis'
Wa’t yn it Wurdboek fan de Fryske Taal, it Frysk Wurdboek of
it Prisma woordenboek F-N/N-F sjocht, fynt dêr de
skriuwwize oanskôglik.
De kar tusken g en ch foar de achterheaksels -lik en -ber is yn
de wurdboeken net sa systematysk. By de Afûk is dêrom in
regel yn gebrûk dy’t wat oarder yn ‘e gaos skeppe moat. It
Afûk-learboekje Stavering fan F.B. Dykstra skriuwt:
“Foar -ber en -lik jildt de regel: foar -ber wurdt altyd ch
stavere; foar -lik wurdt ch stavere, as de stam fan it wurd dêr’t
it fan ôflaat is útgiet op -ch, sa net: dan -g (-glik).”
De stam fan ‘oanskôgje’ is ‘oanskôg’ en Dykstra syn regel liedt
dus ek ta de skriuwwize ‘oanskôglik’, sa’t dy yn de
wurdboeken stiet. Dy skriuwwize mei net yn de nije Akademystavering.
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De nije Akademy-stavering hat in regel dy’t in soad op Dykstra
sines liket, mar dêr’t ôfliedingen fan tiidwurdstammen op -g net
mear mei regele wurde:
“by tiidwurdstammen op -ch yn ôfliedingen mei it efterheaksel ber, nei analogy fan ôfliedingen mei it efterheaksel -lik: –
ch foar it efterheaksel -ber wurdt útsprutsen as /g/ en skreaun
as ch (draachber) – ch foar it efterheaksel -lik wurdt
útsprutsen as /x/ en skreaun as ch (draachlik) Opmerking:
bûten dizze regel falle de
wurden daagliks, deeglik, mooglik (gjin tiidwurdstam).” (regel
2.3.1.d)
Wat krekt de reden is dat de nije Akademy-stavering foar de
skriuwwize ‘oanskôchlik’ kiest, is my ûndúdlik. Blykber is de
útspraak liedend, al freegje ik my ôf oft ‘oanskôchlik’ wol echt
mei in stimleaze /x/ útsprutsen wurdt. Neffens my brûk ik in
stimhawwend bylûd. Hoe dan ek, der is in nije regel en de
skriuwwize is dêrtroch oars as wenst wie.
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Oflevering 9: 'de midsieuske Sieu'
It Fryske wurd foar in perioade fan hûndert jier wurdt yn alle
neislachwurken en ek yn de Steatestavering fan 1980 skreaun as
'ieu'. Dat mei net yn de nije Akademy-stavering. Dy skriuwt it wurd
as 'iuw'.
De letterkombinaasje 'ieu' wurdt yn de Akademy-stavering helendal
net mear brûkt foar it twilûd. Hy is konsekwint ferfongen troch
'iuw', wat liedt ta nije skriuwwizen lykas 'njoggentjinde-iuwsk',
'midsiuwen', 'Hebriuwsk', 'Siuwsk' en 'kiuw'.
De letterkombinaasje 'iuw' wurdt no, yn alle gefallen yn myn
Noardeasthoeksk, foar twa útspraken brûkt: yn 'iuw' rimet er op it
Nederlânske 'nieuw' en yn 'skriuw' op 'hallo'.
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Oflevering 10: klub -> klup
De besteande wurdboemken brûke de skriuwwizen club, klub en
klup fleurich trochinoar. Soms brûkt ien wurdboek sels twa
skriuwwizen fan it wurd. It Frysk Wurdboek F-N fan J.W. Zantema
hat bygelyks de lemma's klub en fuotbalklup. It diel N-F fan W.
Visser hat club en fuotbalclub.
De skriuwwize klub is net tastien yn de nije Akademy-stavering.
Nuver genôch is club as 'fariant' noch wol tastien. Dy skriuwwize
krijt in blauwe streek yn de staveringshifker. As diel fan de
gearstalling fuotbalclub is er dan wer net tastien, dan mei allinne
fuotbalklup.
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Oflevering 11: hied > hie
Yn it boekje Stavering fan F.B. Dykstra, dat by de Afûk brûkt wurdt,
stiet:
"De tiidwurden wêze, dwaan, gean, hawwe, kinne, sille, sizze, stean,
wolle kinne de tusken-d krije, wannear't se yn 'e tredde persoan
iental yn 'e doetiid folge wurde troch it persoanlik foarnamwurd er:
wied er, died er, gied er, hied er, koed er, soed er, seid er, stied er,
woed er."
Dat mei net yn de nije Akademy-stavering. De d-foarmen krije in
reade streek yn 'e staveringshifker op taalweb.frl. De achterlizzende
regel dy't dy skriuwwize ferbiedt haw ik net fine kinnen yn de
Paadwizer.
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Oflevering 12: 'de Kroaat jout in
reäksje op 'e koalysje'
'Reaksje' of 'reäksje', 'koalysje' of 'koälysje', 'Kroaat' of 'Kroäat'. De
neislachwurken binne it net iens oer it brûken fan trema's. In pear
foarbylden:
Frysk Wurdboek N-F (W. Visser) jout: reaksje, koalysje.
Frysk Wurdboek F-W (J.W. Zantema) jout: reaksje, koalysje, mar
skriuwt yn de ynlieding dat reäksje en koälysje ek tastien binne.
Wurdboek fan de Fryske Taal jout: reaksje, koalysje.
Prisma woordenboek Fries jout: reaksje, koalysje.
Van Goor's klein Fries woordenboek jout: reaksje.
It Afûk-boekje Stavering (F.B Dykstra) jout: reaksje of reäksje, it
advys is om by twivel altyd in trema te brûken.
It boekje Mei freonlike groetnis (R. de Haan) jout: reaksje, koalysje.
De nije Akademystavering ferwiist yn regel 6.2.e foar tremagebrûk
nei de Standertwurdlist. Dy jout reaksje, koälysje en Kroäat. Yn
reagearje hoecht fan de Akademy gjin trema, yn Kroätysk moat er
wol.
De folgjende sin hat foar wa't de nije-Akademystavering brûkt dan
ek trije flaters: de Kroaat jout in reäksje op 'e koalysje.
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Tiid foar in earlik Frysk wurdboek
Ferline jier seach ik op in Facebookgroep hoe’t in Amerikaanske
taalkundige oardiele oer Fryske wurdboeken. “That is not how you
make a dictionary”, sei se. Har krityk rjochte him op de normativiteit
fan de wurdboeken. Simpel sein: se beskriuwe it Frysk net, mar se
skriuwe regels foar.
Se hat gelyk. Ik haw in kast fol Fryske wurdboeken en allinne it
oardel meter brede Wurdboek fan de Fryske Taal is in ‘earlik’
wurdboek, dat gewoanwei fertelt hokker wurden oft der yn it Frysk
foarkomme en wat se betsjutte. Allinne beskriuwt dat wurdboek net
de taal fan no, mar dy fan foar 1975, is it te omfangryk foar de
measte brûkers en set it allinne oer fan Frysk nei Nederlânsk.
Alle oare Fryske wurdboeken binne yn mear of mindere mate
bewegingswurdboeken. De makkers litte wurden fuort as se dy ‘te
Hollânsk’ fine en se betinke sels oersettingen. Soks soe by Van Dale
taboe wêze.
De nije foarkarswurdlist is ek sa’n bewegingsynstrumint. Dat fyn ik
spitich. Ik soe no wolris in echt, earlik wurdboek ha wolle dat my
simpelwei fertelt hoe’t Friezen prate en skriuwe, net hoe’t se neffens
de makkers prate en skriuwe moatte soenen. Sa’n wurdboek soe my
fertelle kinne dat it Nederlânske ‘pindakaas’ yn it Frysk ‘pindakaas’
hyt en dat guon puristen der ‘nútsjesmoar’ fan meitsje. It draait net
spastysk om in folslein normaal wurd as ‘leuk’ hinne. It jout net
inkeld hyperkorrekte purismen lykas ‘hingelmatte’ en ‘haastdebat’,
mar neamt ek ‘hangmat’ en ‘spoeddebat’. It erkent dat de betsjutting
fan ‘buorkerij’ útwreide is fan it boerebedriuw ta dy fan in wenhûs
mei in eardere agraryske funksje. It lit ús witte dat ‘efter’, ‘earne’ en
‘nearne’ allinne yn de skriuwtaal foarkomme en dat de sprektaal
‘achter’, ‘ergens’ en ‘nergens’ brûkt. It fertelt earlik dat neist
‘sikehûs’ ek ‘sikenhûs’ heel gewoan is en dat de doetiid fan ‘stean’
ek ‘stûn’ wêze kin en it mulwurd fan ‘dwaan’ ek ‘diend’.
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Wat sa’n earlik wurboek fansels wol dwaan kin, is wat wurdboeken
fan oare talen ek dogge, nammentlik fertelle dat in wurd in bepaalde
stilistyske konnotaasje hat, bygelyks dat it sprektalich, ynformeel of
puristysk is. Dan komst der ynienen achter dat it Frysk lang net altyd
in neutraal wurd hat foar in begryp. Foar it Nederlânske ‘pindakaas’
binne allinne ‘pindakaas’ en ‘nútsjesmoar’ foarhannen. It earste wurd
is sprektalich, it twadde puristysk. Dat makket it dreech foar de
wurdboekbrûker om in wurd te kiezen. Mar dy dregens is der no
ienkear en in goed wurdboek soe it net foarkomme litte moatte as
wie dat net sa.
(Ferskynd op www.itnijs.nl op 6 novimber 2014.)
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Douwe Kootstra oer de Fryske
stavering
Der wurdt yn Fryslân al goed oardel jier diskusjearre oer twa saken
dy’t mei-inoar te krijen hawwe: it wizigjen fan de besteande offisjele
stavering en it ynfieren fan in standertwurdlist of foarkarslist. It is
betiizgjende matearje, sa’t ek bliken docht út it fraachpetear dat
Omrop Fryslân juster hold mei Douwe Kootstra.
Ik ha earder oan de diskusje dielnaam en wol foar in goed begryp in
pear korreksjes oanbringe op Douwe syn ferhaal.
As ynlieding moat ik beide kwestjes efkes útlizze:
Kwestje 1: de staveringswiziging
De Fryske Akademy hat ûntdutsen dat wy ús net altyd hâlde oan de
offisjele staveringsregels, sa’t Provinsjale Steaten dy fêststeld
hawwe. In ynboargere wurd lykas poes soe neffens de offisjele regels
as pûs skreaun wurde moatte. Neffens de offisjele regels dogge sels
de wurdboeken dat ferkeard. Om de praktyk en de offisjele regels
wer lyk te krijen stelt de Fryske Akademy foar om de offisjele regels
te wizigjen. De wiziging hâldt net yn dat de skriuwwize yn de
wurdboeken no offisjeel wurdt. Poes wurdt aanst offisjeel, mar
droech sil mei de nije regels drûch wurde.
Kwestje 2: de foarkarslist
De Fryske Akademy hat noch in oar útstel dien en dat giet net oer de
skriuwwize fan wurden, mar oer hokker wurden oft wol en net yn de
skriuwtaal thús hearre. As de Fryske dialekten ferskillende foarmen
hawwe, bygelyks romte en rûmte, dan kieze se dêr ien fan en sette dy
yn in foarkarslist. De oare foarm wurdt dan as minder goed Frysk
beskôge. Oer it algemien kiest de Akademy foar it wurd dat it faakst
foarkomt. Dat wol net sizze dat de alternativen altyd ûngebrûklik
binne yn de besteande skriuwtaal.
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It gefal droech/drûch
Douwe seit foar Omrop Fryslân oer de wiziging fan de stavering fan
droech nei drûch:
“Dat is ek logysk, ja, want it wie ek rûch mei in û.”
En efkes letter: “At se rûch en drûch beide mei û skriuwe en net op
in ferskillende manier, dan ha se der allinne mar foardiel fan. Sa
simpel is it.”
Sjoernalist: “Want dat mei no beide?”
Douwe: “Dat mei beide. It is in foarkarslist.”
Douwe syn útlis is net korrekt: dat de Akademy drûch skriuwe wol
ynstee fan droech, hat neat mei rûch út te stean. Dat dy twa wurden
aanst geliker wurde, is tafal. Yn it nije systeem bliuwt kroech mei in
oe. It ferskil tusken kroech en drûch is just grutter as yn it besteande
systeem. Wat de Akademy wol wol, is de skriuwwize fan de
Nederlânske oersetting liedend meitsje foar de Fryske skriuwwize. It
Nederlânske kroeg hat oe, dus krijt it Fryske kroech dat ek, wylst it
Nederlânske ruig en droog sûnder oe skreaun wurde en meitsje dat
wy yn de Fryske oersettingen û skriuwe.
It is ek net korrekt dat beide skriuwwizen aanst tastien binne. Wis, de
skriuwer dy’t fan de offisjele regels ôfwykt, ferdwynt net achter
traaljes, mar it bern dat de nije regels net folget, krijt wol in
ûnfoldwaande, de skriuwer dy’t se net folget, krijt syn boek net
útjûn, de amtner dy’t se net folget, krijt mei de reade pinne te
meitsjen, de ûnderwizer dy’t krekt op kursus west hat, kin op
neiskoalling. Yn de praktyk is in offisjele stavering wis wol in
ferplichting foar in soad minsken, dat is mei de besteande stavering
ek sa.
Douwe behellet yn syn ferhaal de foarkarslist, mar dy hat hjir neat
mei út te stean. De foarkarslist sprekt gjin foarkar út foar in bepaalde
skriuwwize, op syn heechst yllustrearret er de offisjele regels. De
funksje fan dy list is it kiezen fan ien dialektfoarm as der ferskillende
mooglikheden binne. No sizze alle Friezen droech, dat der falt hjir
neat te kiezen.
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Iepenbierheid fan de staveringsregels
De sjoernalist freget oan Douwe: “Mar alles wat yn it Nederlânsk
mei oe is of wat earder yn it Frysk ek oe is, dat wurdt no in û?”
Douwe antwurdet: “Dat wit ik net, want ik ha de offisjele foarkarslist
noch net sjoen, want offisjeel moat Provinsjale Steaten dêr earst noch
harren goedkarring oan jaan. Mids desimber. En dan pas komt de list
yn de iepenbierheid.”
Yndie is dy list net iepenbier, wy witte dêrom ek noch net oft de
Akademy kiest foar flagge of foar flage, foarelk of elts, foar krommel
of krûmel. Mar wy witte wol hokker skriuwregel oft de Akademy
ynfiere wol foar oe en û. Dêr ha wy de foarkarslist net by nedich. Dy
regel is nammentlik yn jannewaris 2013 al iepenbier makke, mei de
oare útstelde nije regels. Deputearre Steaten hawwe earjuster
meidield dat sy wolle dat dy regel de offisjele wurdt. En dy regel is
in heel oare as deselde dy’t de sjoernalist hjirboppe formulearret.
De krityk fan de tsjinstanners
Net elkenien is it iens mei de plannen fan de Fryske Akademy. Ik
hear sels ek by de tsjinstanners. Dat jildt op beide mêden: ik fyn de
staveringswiziging gjin goed plan en ik fyn de foarkarslist in noch
minder goed plan. De arguminten wol ik hjir net herhelje, mar ik wol
net dat de yndruk ûntstiet dat ik hear by in groep dy’t him op in
emosjonele basis ferset tsjin dy plannen.
As de sjoernalist Douwe freget om wat te sizzen oer de tsjinstanners,
dan is syn reaksje: “Ja, in hele lytse groep wittenskippers.”
Sjoernalist: “Wêrom?”
Douwe: “Ja, dy binne fansels hecht oan in bepaald systeem. It waard
op it lêst ek in hele akademyske diskusje op in heech nivo, net mear
foar gewoane minsken te folgjen. … It giet der fansels om dat jo de
brûkers gerive: de minsken dy’t it skriuwe wolle en dy’t it leare
moatte, de kursisten, de oersetters en net te ferjitten de minsken yn it
ûnderwiis. Dêr giet it om.”
Oft wy in hele lytse groep binne, wit ik net. Net ien hat it tal foar- en
tsjinstanners teld. Wol ha wy mei in groep fan 104 minsken út it
ûnderwiis, út de wittenskip en út de literêre wrâld oan Provinsjale
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Steaten frege om net mei te gean yn de plannen fan de Fryske
Akademy, just omdat wy op basis fan ús kennis fan didaktyk bang
binne dat skriuwers, kursisten, learlingen lêst hawwe sille fan in
stavering dy’t ôfwykt fan dy yn de besteande boeken, en fan in
noarm dy’t har eigen dialektwurden bûtenslút. Wy hawwe de ôfrûne
oardel jier taalkundige, didaktyske, sosjologyske en oare redenen
neamd om de plannen net út te fieren.
It didaktysk beswier
Douwe seit oan it begjin fan it fraachpetear: “As jo straks dy
foarkarslist sjogge, dan is it dúdlik: it is benammen foar it ûnderwiis
dan wat makliker, wat konsekwinter om de bern it Frysk te learen.”
Dat is noch mar de fraach. In wiziging fan de stavering is foar
learders dy’t noch leare yn de perioade dat de measte boeken yn de
âlde stavering binne in stroffelstien. Wy hawwe mei ferwizingen nei
fakliteratuer sjen litten dat it konsekwinter meitsjen fan de regels mar
in beheind foardiel foar learders hat, dat fuortfalt tsjin de folle
gruttere foardielen fan behâld fan wurdbyld. De provinsje en de
Fryske Akademy hawwe by myn witten net sjen litten dat har
plannen didaktyske foardielen ha. Boppedat freegje wy ús as
tsjinstanners ôf, en dat ha wy ek yllustrearre, oft de nije regels wol
safolle konsekwinter binne as de besteande.
Wat Douwe, de Fryske Akademy en de provinsje net besprekke, is
dat alle besteande Fryskskriuwers ek lêst ha fan in
staveringswiziging. Sy drage de skriuwtaal en wurde no twongen om
in systeem dat automatisearre is ôf te learen en in nij systeem te
learen. Dat sil net elk samar slagje en foar guon is it tige
demotivearjend.
De tiid
Douwe relativearret yn it fraachpetear de ynfloed dy’t de
staveringswiziging ha sil op ‘e mienskip. Hy seit: “Uteinlik witte oer
tsien, twintich jier de brûkers, net ien mear fan dit momint. Dat is ús
twintich jier lyn by de foarige feroaring ek sa gongen. […] In stoarm
yn in glês wetter.”
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No is de foarige staveringswiziging fan 1980. Dat is mar leafst 34
jier lyn. En ik fernim yn de praktyk dat guon learders der noch altyd
lêst fan ha. Studinten ha boeken fan heit of mem út ‘e kast helle yn ‘e
âlde stavering en skriuwe as se begjinne mei learen hwat, fortelle, ik
siz en mear âlde foarmen dy’t al lang net mear goed rekkene wurde.
Salang’t de mearderheid fan de boeken yn de besteande stavering is,
en dat sil noch jierren duorje, as it gjin tsientallen jierren is, sille
learders lêst hâlde fan in wurdbyld dat ôfwykt fan wat se leare. De
produksje fan teksten yn it Frysk is lyts en bibleteken en boekhannels
sille pas op frij lange termyn in mearderheid oan teksten yn de nije
stavering ha. Dat bliuwt in grut probleem foar begjinnende learders.
It ynterview mei Douwe Kootstra is werom te sjen
ophttp://omropfryslanvod.download.kpnstreaming.nl/video/2013/HQ
/BYNT_2014-10-07.mp4
In grut part fan de artikels dy’t skreaun binne oer de kwestje haw ik
garre en yn ien bestân ûnderbrocht. It is te finen op
http://www.henkwolf.nl/wpcontent/uploads/2013/06/staveringswiziging_argyf.pdf
(Ferskynd op www.itnijs.nl op 9 oktober 2014.)
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Hâld op mei dy Standertwurdlist!
In Standertwurdlist, bêst, as dy net mear docht as de staveringsregels
yllustrearje. Mar wy krije no fan de Fryske Akademy in boekje dat
net allinne in yllustraasje foarmet fan de staveringsregels, mar dat ek
fertelle wol hokker dialektfoarmen wol en net goed Frysk binne. It
gefolch is dat staveringshifkers aanst “gyng” en “gong” ferfange
wolle troch “gie” en dat “romte” “rûmte” wurde moat. Dat is
ûnwinsklik en boppedat is der gjin wetlike basis foar. Ik sil dy twa
saken hjirûnder taljochtsje.
Dialektferskaat
Neffens de makkers fan it boekje “bliuwt it dialektferskaat gewoan
bestean. Allinne op skrift sil der in standert ûntstean.” Dy twa sinnen
slute inoar út. It dialektferskaat bliuwt net bestean as der op skrift in
standert ûntstiet. It dialektferskaat wurdt weromdrukt nei de
sprektaal en dus lytser makke. De skriuwtaal wurdt in snoeide fariant
fan de sprektaal èn in snoeide fariant fan de hjoeddeiske
skriuwtaal. De Standertwurdlist as noarm ferfrjemdet de Friezen fan
har eigen taal. No al binne der dialektfoarmen dy’t net skreaun
wurde, aanst wurde dat folle mear. Hoe kin ik oan myn studinten
ferantwurdzje dat se takom jier net mear “gyng” skriuwe meie?
Miskien binne der learders fan it Frysk dy’t ferlet ha fan dúdlikheid,
mar wat kin dat skele? It dialektysk ferskaat is der no ienkear en
kinst yn in boekje wol krekt dwaan as wie it oars, dat feroaret de
praktyk net. In twongen kar tusken “woei” en “waaide” of tusken
“populier” en “peppel” of tusken “lui” en “lieden” om it Nederlânsk
makliker te meitsjen foar learders soe neffens my gjin minsk
akseptearje. In heel stik libbene taal wurdt op skrift taboe makke.
De nije noarm falt boppedat folslein út ‘e loft. Hy slút net oan by
besteande noarmen, sa’t dy te finen binne by de Afûk, yn learboeken
Frysk op skoallen, yn de literêre praktyk of yn de wurdboeken fan de
Fryske Akademy. Sa’n isolearre noarm is te wrâldfrjemd om
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funksjonearje te kinnen. Hy sil ferflokt of negearre wurde en in
protte ferset oproppe.
Gjin mandaat
De makkers fan it boekje geane ek letterlik harren boekje te bûten.
Provinsjale Steaten hawwe harsels (en foar de lienwurden Deputearre
Steaten) it foech takend om in offisjele Fryske stavering fêst te
stellen en koenen op basis dêrfan de Akademy freegje om in
staveringslist te meitsjen. De kar foar in dialektnoarm hat lykwols
neat mei stavering út te stean. Oer taalnoarm hat de provinsje neat te
sizzen. Taalnoarm ûntstiet yn in maatskippij sels, troch de diskusje
tusken dosinten, makkers fan learboeken en gâns oaren.
De Steaten kinne dan ek net tastean dat in staveringslist struktureel
foarmen útslút dy’t oant no ta goed Frysk wienen. Se bejouwe har
dan op it mêd fan taalnoarm ynstee fan dat fan stavering. En dêr ha
se neat oer te sizzen. Mar de Steaten binne nei alle gedachten likemin
fan it ferskil tusken dy twa op ‘e hichte as doetiidsk minister fan
ûnderwiis Ronald Plasterk, dy’t yn in televyzjepetear mei Helen de
Hoop blike liet dat er de beskriuwing fan it gebrûk fan ‘hun’ as
ûnderwerp fan de sin net ûnderskiede koe fan staveringsregels. Troch
dy ûnkunde by de Steaten kin de Akademy sûnder mandaat in nije
taalnoarm oplizze.
Hâld dermei op!
Fryskskriuwend Fryslân wurdt aanst opskipe mei in Standertwurdlist
dy’t in nuvere en wrâldfrjemde noarm foarskriuwt, dy’t it
taalferskaat beheint, Friezen fan har taal ferfrjemdet en net-Friezen in
falsk byld fan de talige werklikheid foarhâldt. Dy noarm wurdt oan
de Fryske mienskip oplein mei in stimpel fan de provinsje derop,
wylst dy net it mandaat hat om wat oars as stavering foar te
skriuwen. Formeel is de dialektkar yn de list net mear as “in beroerd
advys”, mar dat sil de trochhinne Fries net fuortendaliks yn ‘e rekken
ha.
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It is sneu foar alle wurk fan de Fryske Akademy, mar om my wurdt
dit projekt stilset en begjinne de leksikografen mei in nij wurdboek
Nederlânsk-Frysk. Dat helpt Friezen en Frysklearders by it skriuwen
en praten fan it Frysk en draacht wol by oan it behâld fan de talige
rykdom dy’t it Frysk oer de ieuwen hinne garre hat.

(Ferskynd op www.itnijs.nl op 27 april 2013.)
.↑.
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Stikjes út de rige
‘Taalbaas’, publisearre
yn ferskate media,
wêrûnder de Ljouwerter
Krante en It Nijs (20102014)
De rige ‘Taalbaas’ bestiet sûnt april 2009. De koarte taalstikjes yn de
rige ferskine wykliks. Ynearsten stienen se yn de Ljouwerter Krante,
letter op It Nijs en ferskate oare websites. De stikjes yn de rige binne
skreaun troch ferskate skriuwers. De ûndersteande stikjes binne
skreaun troch Henk Wolf, dy’t fan novimber 2010 oant en mei april
2014 yn de skriuwersploech fan ‘Taalbaas’ siet.

2014

Tryater
As jo yn Fryslân wenje, is de kâns grut dat jo wolris in foarstelling
sjoen hawwe fan Tryater, it teaterselskip út Ljouwert. Miskien
hawwe jo jo ek wolris ôffrege wêr’t dy namme ‘Tryater’ weikomt.
Oant healwei de 20e ieu waard in teater ek wol ‘tryater’ neamd. It is
in folksaardige ferbastering fan it Frânske ‘théatre’, sa’t ‘perfester’
dat wie fan’professor’, ‘pendaal’ fan ‘pedaal’ en ‘pompier’ fan
‘papier’. No witte wy better en libbet ‘Tryater’ allinne as
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eigennamme troch. Yn in eigensinnige stavering, want eins soenen
wy ‘triater’ skriuwe moatte.

Heeft Taalbaas nog wat te melden?
In ‘sprachbund’ is de taalkundige term foar in groep talen dy’t
allegear wurden en konstruksjes faninoar oernimme. Frysk en
Hollânsk binne yn Fryslân ek in soarte fan sprachbund. Withoefolle
hollannismen yn it Frysk en frisismen yn it Hollânsk tsjûgje dêrfan.
Ien sa’n frisisme yn it Fryske Hollânsk kin net-Friezen o sa raar
oankomme: it oansprekken yn de tredde persoan. In Hollânsktalige
Fries kin soms sûnder euvelmoed oan ús freegje: “Heeft Taalbaas
nog wat te melden?”, wylst de net-Fries dan net begrypt dat Taalbaas
mei dy fraach streekrjocht oansprutsen wurdt.

Winkel
Wat hat in ‘winkelheak’ mei in ‘winkel’ út te stean? No, in ‘winkel’
wie oarspronklik in ‘hoeke’ en in winkelheak is hoekich. It Dútske
‘Winkel’ hat de âlde betsjutting hieltiten noch. It wurd is besibbe oan
it tiidwurd ‘winke’ (swaaie), dat fanâlds ‘nei de sydkant gean’
betsjutte. Ynearsten wie in ‘winkel’ dan ek in hoekje op in plein of
yn in gebou dêr’t dingen ferkocht waarden. Stadichoan ferskode de
betsjutting fan it wurd nei ‘gebou mei in ferkeapfunksje’.

Taalsystemen
Dit, dizze, dat en dy binne saneamde oanwizende foarnamwurden.
Dit en dizze wize nei wat tichteby is, dat en dy nei wat fierderôf is:
dit hûs, dizze kompjûter; dy stêd, dat famke. Om nei tichteby of
fierderôf wize te kinnen is der yn it Frasch (Noard-Frysk) in aardich
trúkje. Foar tichteby wurdt oan it lidwurd ‘heer(e)’ (= hjir) tafoege
en om fierôf te wizen wurdt ‘deer(e)’ (= dêr) oan it lidwurd tafoege:
jüheer, diheere en dåtheer en foar dat en die binne der: jüdeer,
dideere en dåtdeer. Yn it Afrikaansk is der ek sa’n systeemke. Yn dy
taal wurdt hier en daar foar it lidwurd plakt: hierdie (Hierdie
gebruiker is woonagtig in Suid-Afrika) en daardie (die winde het
gewaai en teen daardie huis aangestorm). De Noard-Friezen en de
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Afrikaanders sille dat grif net byinoar ôfsjoen hawwe, mar it is al in
moaie tafallichheid.

Handbuch des Friesischen
Alle wittenskippen hawwe har eigen hânboeken dêr’t alles wat der
witten falt yn it koart yn beskreaun stiet. Foar de frisistyk – de
wittenskip fan de Fryske taal – is der ek sa’n boek. Nuver genôch is
it net Frysktalich, mar twatalich Dútsk-Ingelsk. It hyt it ‘Handbuch
des Friesischen/Handbook of Frisian studies’ en is skreaun yn 2001.
De tsjokke ‘Bibel fan de frisistyk’ is net goedkeap: wa’t it hawwe
wol, moat 155 euro deltelle.
2013

Boarre
Ien fan de bekendste Fryske boeken is Trinus Riemersma syn ‘De
reade bwarre’. It wurd ‘bwarre’ yn de titel wurdt meastal as ‘boarre’
skreaun. It ferwiist nei in mantsjekat. ‘Boarre’ is besibbe oan it
Ingelske ‘boar’ (mantsjebaarch) en it Nederlânsk ‘bear’ (brûkt foar
ferskillende manlike bisten). ‘Kater’ is nammers net perfoarst min
Frysk – dat wurd waard healwei de 19e ieu al yn it Frysk brûkt as
synonym fan ‘boarre’.

Stedfrysk is gewoan Hollânsk
Wy hearre noch geregeld minsken dy’t de dialekten fan Fryske
stêden lykas Ljouwert en Harns in mingfoarm neame fan Frysk en
Nederlânsk. Dat is net korrekt. De namme ‘Stedfrysk’ makket de
betizing noch grutter, want Stedfrysk is hielendal gjin Frysk. Eins is
de taal fan de Fryske stêden gewoan Hollânsk. Hollânsk dialekt, wol
te ferstean, oernommen út Hollân yn de tiid dat de Nederlânske
standerttaal noch net bestie. Dy is nammentlik opboud út Hollânske,
Brabânske, Flaamske en in pear East-Nederlânske eleminten.
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Gearkomste
It wurd ‘gearkomste’ heart by in fersoarge foarm fan it Frysk, dy’t
soms as ‘gearkomste-Frysk’ oantsjut wurdt. Minsken tinke faak dat it
giet om in moai, âld wurd dat bedrige wurdt troch it Nederlânske
‘fergadering’. Dat is net korrekt. Sterker noch, it is eins oarsom. It
wurd ‘fergadering’ komt út it Hollânsk, mar is al hiel lang yn gebrûk
yn it Frysk. Puristen hawwe om 1850 hinne it wurd ‘gearkomste’
betocht en nuver genôch is dat wurd ridlik suksesfol wurden en wrot
it no yn offisjeel gebrûk it âlder ‘fergadering’ út it stee.

Het Friese eiland
It Frysk lient oan ien tried wei wurden út it Nederlânsk, mar it hat ek
wol oarsom west. Guon hiele gewoane Nederlânske wurden binne
fan Frysk komôf. Ien sa’n wurd is ‘eilân’. Dat is nammers al hiel
lang lyn ûntliend. It komt foar it earst yn it Nederlânsk foar yn in
tekst út it jier 1240. It wurd ‘ei’ betsjut ‘wetter’. Besibbe foarmen
fine wy yn wetternamen lykas (Dokkumer) Ie. Yn de namme fan it
eilân Skiermûntseach fine wy de foarm ‘each’, dy’t dêr ek oan
besibbe is. En de ø yn de Noarske eilânnamme Utøya is fan itselde
komôf.
Foar mear ynformaasje oer eilân, Sjoch op Etymologiebank.nl:

De mohammedaanske Koran
De klam (‘klemtoon’) bliuwt net altyd op itselde plak lizzen yn in
wurd. Dat kinst moai sjen by de wurden ‘Mohammed’ en ‘Koran’. It
stiet my by dat wy dy yn de jierren ’70 en ’80 altyd útsprutsen mei
de klam op it earste wurdlid (‘lettergreep’), wylst dy klam no yn
beide wurden op it twadde wurdlid leit. It wurd ‘Koran’ stiet ek yn
âlde wurdboeken en dy jouwe my gelyk. Yn de jierren ’60 wie it
noch ‘Kóran’. Yn de jierren ’90 seit Van Dale ‘accent wisselt’ en de
nijste Van Dale leit de klam op it lêste wurdlid: “Koráán”.

De sokken deryn sette
In hiel grut part, miskien wol de helte, fan ús wurden is liend út oare
talen. Faak ha wy dat hielendal net yn ‘e rekken. Wa wit bygelyks
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dat ‘muorre’ en ‘skoalle’ út it Latyn komme? ‘Sok’ is ek sa’n
Latynsk lienwurd. De Romeinen hienen it oer in ‘soccus’ en se
bedoelden der in skoech mei. Sels ha de Romeinen it wurd trouwens
wer fan de Griken. Yn it Frysk kinne wy mei ‘sok’ ek in bistepoat
mei in ôfwikende kleur mei bedoele. En wy ha der idioom mei
foarme, lykas ‘Skjinne sokken waskje gjin switfuotten’ (it is mei
sizzen net te dwaan) en ‘de sokken deryn sette’ (avensearje).

Talen hawwe gjin leeftyd
Wy krije in pear kear yn it jier de fraach oft it Frysk âlder is as it
Hollânsk. Dy fraach is net te beantwurdzjen, want talen hawwe gjin
leeftyd. Rûchwei tusken 100 foar Kristus en 600 nei Kristus lutsen
der groepen Germanen troch Europa, dy’t allegear min-ofte-mear
deselde taal praten. Doe’t se in fêst wenplak keazen, ûntstienen
stadichwei ferskillen yn dy taal. Hjoed de dei binne dy ferskillen sa
grut dat wy dat Germaansk opdiele yn ferskillende talen, mar dy
binne allegear yn hiele lytse stapkes út ien oertaal ûntstien.

Terp
Yn de Fryske dialekten yn Dútslân begjint it wurd foar ‘doarp’ mei
in t-. It Noard-Frysk hat ‘toorp’ of ‘taarep’ en it Sealterfrysk hat
‘têrp’. Nuver dan dat ús Frysk ‘doarp’ hat, mei in d-. Dat komt
trochdat ús wurd ‘doarp’ in Hollânsk lienwurd is, dat oan de Fryske
klank oanpast wurden is. It Aldfryske wurd mei in t- bestiet noch wol
yn ús Frysk, mar it hat in oare betsjutting krigen. It ferwiist no nei de
bulte dêr’t de doarpen tradisjoneel op boud waarden: ‘terp’.

Frije
‘Frije’ (en it Nederlânske ‘vrijen’) is in bysûnder wurd, omdat wy
deroan sjen kinne hoe’t taal feroaret. Yn foaroarlochske literatuer
wie ‘frije’ noch soks as ‘flirte’, ‘hofmeitsje’, ‘ferkearing hawwe’. Ik
ken it benammen yn de sin fan ‘krûpe en tútsjeboartsje’, mar slút net
út dat it lizzende wurk der ek diel fan útmakket. En yn in
skoaltelevyzjeprogramma foar bern hear ik no dat in televyzjedokter
in strikt ûnderskied makket tusken ‘zoenen’ en ‘vrijen’. Dat lêste is
dan synonym mei ‘neuke’.
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Etymologiebank.nl
Wisten jo dat ‘tegel’ fan it Latynske ‘tegula’ (dakpanne) komt? En
dat ‘slapen’ oarspronklik ‘slap zijn’ betsjut? In skat oan sokke
ynformaasje oer it komôf fan wurden is te finen op de website
etymologiebank.nl. Men kin allinne Nederlânske wurden opsykje,
mar der wurdt wol faak nei besibbe Fryske wurden ferwiisd.

Lichemsdielen
Minsken liene maklik wurden út frjemde talen, mar beskate wurden
wurde mar hiel selden liend. Allinne útstjerrende talen liene bygelyks
nammen foar lichemsdielen. Dat jonge minsken yn it Frysk gauris
‘neus’ sizze betsjut dan ek net folle goeds.

Nedersaksysk
Nederlân erkent trije streektalen dy’t oerheidsstipe fertsjinje. Dat
binne it Frysk, it Limburchsk en it Nedersaksysk. Dat lêste is in
taalkundige namme foar de dialekten fan East-Nederlân, lykas
Stellingwerfsk, Grinslânsk, Drintsk, Achterhoeksk en Feluwsk. De
sprekkers sels witte faak net dat harren taal Nedersaksysk hyt.

Amerijke
Ha jo wolris heard fan in ‘amerijke’? Dat is in eagenblik, in koart
skoftsje tiid. Men kin bygelyks om ‘in amerij(ke) geduld’ freegje,
sa’t Omrop Fryslân foarhinne by in steuring die. ‘Amerij’ is in
ferbastering fan ‘ave Maria’. In amerij wie de tiid dy’tst foar in
gebedsje nedich wiest.

Teie of rane?
Nei de winter teie iis en snie. En as wy pankoekbakke wolle, dan litte
wy de bûter rane. Mar wat dogge in iisko op in stokje en softiis yn in
hoarntsje? Teie dy yn ‘e sinne of rane se? Wat sizze jo?
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Parkearje?
Prakkeseare of prakkesearje? Kontroleare of kontrolearje? Negeare
of negearje? It kin allegear, tiidwurden op -eare hawwe meastal in
fariant op -earje. Utsûnderings lykje de wurden ‘parkeare’ en
‘kampeare’ te wêzen. Kinne jo miskien mear fan sokke
útsûnderings? Of sizze jo wol ‘parkearje’ en ‘kampearje’?
2010-2011

Tsjelreauwich
In alderapartst wurd is ‘tsjelreauwich’. It betsjut ‘skrikkerich’, ‘gau
fan ‘e mik’. Letterlik betsjut it ‘kjellivich’: ‘tsjel’ is itselde wurd as
‘kjel’ en ‘reau’ is in âld wurd foar ‘lichem’.

Geronnen
By ‘rinne’ heart it sterke mulwurd ‘rûn’, ‘ron’ of ‘roon’. It Hollânsk
hat by ‘rennen’ it swakke ‘gerend’, mar earder wie der ek in swakke
foarm. Dy kinne wy noch allinne mar mear yn de útdrukking ‘zo
gewonnen, zo geronnen’.

De billewein
Op ‘e sneup nei synonimen fan ‘rinne’? ‘Mei it arbeidershynder
gean’ is in moaien. Of ‘mei de billewein gean’. Dy billewein kin ek
it skuonmakkersweintsje of de apostelwein neam wurde.

Belgyske tastannen?
Nederlân liket in aktyf Frysk taalbelied te hawwen. Doch kin men
sûnder Frysk te ferstean prima yn Fryslân teplak. Op ‘e Belgyske
taalgrins bestiet in soartgelikens belied, it fasiliteitesysteem. Apart
genôch hat dat as doel de minderheidstaal útstjerre te litten.
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Famke
It wurd ‘famke’ is bysûnder. It hat nammentlik in fokatyf. Dat is in
namfalsfoarm dy’t brûkt wurdt by it oansprekken fan minsken. Dy
foarm is ‘fanke’. Ik hear no ek wol ‘Hoi, famke’, mar ik soe altyd
‘Hoi, fanke!’ sizze.

In boarre is in bear
In mantsjebaarch hyt fan ‘bear’ en in mantsjekat fan ‘boarre’. Dat is
etymologysk itselde wurd. ‘Boarre’ is de oarspronklik Fryske foarm.
Foar bargen is de Nederlânske foarm ‘bear’ yn gebrûk kaam. Yn it
Ingelsk hyt in mantsjebaarch noch wol fan ‘boar’.

As en dan
Dy’t net foar ûnnoazel trochgean wol, moat yn it Hollânsk noait
‘groter als’ sizze, mar altyd ‘groter dan’. Om it Hollânsk fan it Dútsk
ôf te beakenjen ha taalbouwers ôfstân naam fan it Dútske ‘größer
als’. Fryske taalbouwers nimme mei ‘grutter as’ wer ôfstân fan it
Hollânsk.

Skriuwendewei
It Nederlânske fuortsettend mulwurd (tegenwoordig deelwoord) yn
‘al lopend’, ‘al schrijvend’ ensfh. kin fansels letterlik yn it Frysk
oerset wurde: ‘al rinnend’, ‘al skriuwend’. Mar wy ha in moai
alternatyf mei ‘-dewei’: ‘rinnendewei’, ‘skriuwendewei’.

Stjirrebylden
Moaie 18e-ieuske nammen foar de stjirrebylden:
-ram: Ygle Hurdholle
-stier: Hâns Bolle
-tweelingen: Houk en Ans
-kreeft: Hette Bryklob
-leeuw: Bitelige Lieuwe
-maagd: Mary Patsiik
-weegschaal: Douke Just
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-schorpioen: Stikelige Douwe
-boogschutter: Hâns Pylk
-steenbok: Harmen de Bok
-waterman: Pissebêd
-vissen: Piter Poasken

Hyperfrysk?
Men kin sile yn in sylboat en dan blaast de wyn yn it … ? Just jawol:
yn it seil. Dochs hawwe in soad Friezen it oer it “syl”. Net ûnlogysk,
wol ferkeard. Miskien fine se it logysker of oars is it Hyperfrysk, dat
net te folle op it Hollânsk liket.

Baarmoeder
‘Baarmoeder’ is net in maklik wurd om yn it Frysk oer te setten. By
kij hat men it oer de ‘liifmoer’ of ‘limoer’ en guon brûke dy wurden
ek wol foar minskefroulju. It wurd ‘skûlliif’ fan skriuwer Willem
Abma heart men ek wol, mar de measte sizze dochs ‘baarmoeder’.

Wlixibama
De Portugeeske haadstêd Lissabon hiet yn midsieusk Frysk
Wlixibama. De útspraak sil nei alle gedachten Oeliksibama west ha.
Dat wie grif in ferbastering fan it Latynske Olisibona. Dat komt wer
fan it Fenisyske Alis Ubbo (‘fleurige baai’).

Dreech
‘Dreech’ is in Frysk wurd foar ‘moeilijk’. As in proses net sa flot
ferrint, dan sizze je wol dat it ‘dreech keallet’. Dat sei men
oarspronklik allinne fan kij as it smiten fan in kealtsje net maklik
gong. Soartgelikense byldspraak fine je yn de útdrukking ‘it sit foar
it krús’ (het zit voor het bekken). Dat betsjut ek dat it ien of oar
dreech giet.
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Sûnenssoarch
Fryske wurden op -ens kin men net langer meitsje. ‘Sûnenssoarch’ is
eins bryk Frysk en ‘feiligensûndersyk’ heart nearne nei. It kin maklik
oars: ‘medyske soarch’ en ‘feilichheidsûndersyk’ binne treflik Frysk.
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Kollums/blochs op
eduFrysk (2008-2010)
EduFrysk is in online-learplatfoarm foar de Fryske taal, makke
en ûnderholden troch de Afûk. Yn de perioade 2008-2010 skreau
ik foar de Frysklearders geregeld in taalsnipel.

Taal en gebaar
“Asto Frysk praatst, wurdst in oar persoan.” Dat ha Dútske kollega’s
en kunde ferskillende kearen tsjin my sein. Ik ha der wolris op
ynfrege wat se mei dy útspraak bedoelden. “Dyn mimyk, dyn
lichemstaal, dyn artikulaasje. Alles wurdt oars,” sei ien. En in oar
sei: “De earste kear dat ik it meimakke, sakke de mûle my hast
iepen.”
It gekke is, it ferwûndere my net dat se dat seinen. Ik hie yn de
jierren dat ik faak yn Dútslân wie, sels ek it gefoel dat ik mear as
allinnich de taal wiksele as it fan Frysk nei Dútsk oergong of oarsom.
As ik Dútsk prate, wie ik foar myn gefoel rêstiger, dominanter,
rasjoneler en foarmliker as wannear’t ik Frysk prate. Dútsker, soe
men sizze kinne. It ferskil wie net radikaal, mar it ferskil wie der
wol.
Foar in ynterkultureel projekt dat ik foar de Afûk útfier, freegje ik op
it heden faak oan minsken fan allegear nasjonaliteiten om my
gebaren sjen te litten dy’t typysk binne foar har kultuer. Sa skodholje
Bulgaren as se ja bedoele en knikke se foar nee. It Nederlânske
‘Wolst in pilske’-gebaar is yn België bekend, mar dêrbûten amper.
Yn Ingelân ha se njonken de opstutsen middelfinger ek de tomme
tusken de fingers yn, mei deselde betsjutting. Twa Koreanen dy’t in
ôfspraak meitsje, besegelje dy troch op in yngewikkelde mar
oanfallige manier inoars hân beet te krijen en tagelyk de tommen
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tsjininoar oan te drukken. En Japanners stekke de pink op as se
sûnder wurden rabje oer in famke dat ferkearing hat. By in jonge
stekke se de tomme op.
Dizze wike frege taalsjoernalist Ewoud Sanders him yn de NRC ôf
oft der njonken lienwurden ek liengebaren yn it Nederlânsk
foarkomme. Ik sitearje in pear sinnen út syn snipel:
Onlangs zag ik in een Nederlandse televisiesoap een meisje een
gebaar maken dat volgens mij rechtstreeks uit de Verenigde Staten is
geïmporteerd. Iemand had haar een geheim verteld en het meisje
wilde benadrukken dat dit geheim bij haar in goede handen was.
,,Ik zeg niks’’, zei ze. Daarna maakte ze vlak voor haar mond met
uitgestrekte vingers een beweging alsof zij een sleuteltje omdraaide.
Met een enigszins overdreven gebaar gooide zij het denkbeeldige
sleuteltje vervolgens weg.
Boodschap: mijn lippen zitten op slot, of, zoals ze het in het Engels
zeggen: my lips are sealed.
Sanders tinkt dat it kaike-gebaar frij nij is yn Nederlân en dat it fia
Amerikaanske televyzjeprogramma’s foet oan ‘e Nederlânske grûn
krigen hat. Stipe foar dy gedachte krijt er fan it ‘Nederlands
gebarenboekje’ út 1979 (útjûn by Elsevier). Dêryn ha Herman Pieter
de Boer en Pat Andrea in grut tal gebaren beskreaun dy’t yn
Nederlân brûkt waarden. Fansels misse se wolris in pear, mar as
gebaren der net yn steane, dan mei men oannimme dat se yn 1979 yn
alle gefal net heel faak makke waarden. It niisneamde kaike komt der
net yn foar. Deagewoane gebaren lykas de opstutsen middelfinger
(‘Lul!’ of ‘Dy kinst yn ‘e reet stekke!’) en de oanhellingstekens yn
de loft (‘Sabeare’ of ‘Sitaat’) komme der ek net yn foar.
De taalkundige Uriel Weinreich ûnderskiedt trije typen twataligen.
Ien fan dy typen, de saneamde ‘coordinate bilinguals’ of
‘njonkenskikkende twataligen’ hâlde har talen foar in grut part
útinoar. Sokke twataligen hawwe by elk fan har talen ferskillende
assosjaasjes, oantinkens, gefoelens ensfh. Dat binne oer it generaal
minsken dy’t dy twa talen yn ferskillende kulturele fermiddens leard
hawwe en foar wa’t elke taal mei in eigen kultuer gearhinget. Ik wol
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net útslute dat foar sokke twataligen it wikseljen fan taal in gruttere
wiksel ynhâldt as allinnich it brûken fan oare wurden en sinnen.
Troch it wikseljen fan taal soenen se ek in hele rige oare tinkwizen
en gedragingen aktivearje. Nei alle gedachten bin ik foar it taalpear
Frysk-Dútsk sa’n njonkenskikkende twatalige. As ik sjoch nei hoe’t
ik Dútsk leard ha – folle mear yn ‘e ynformele praktyk as op skoalle
– dan soe dat heel bêst kinne.
Dat gebaren gearhingje mei ús kulturele identiteit bewize twa resinte
ûndersiken, fan Marianne Gullberg en fan Keiko Yoshioka.
Marianne Gullberg hat de gebaren fan Frânsen mei dy fan
Nederlanners ferlike. Se lit sjen dat as Frânsen fertelle dat se wat
oppakke of fuortsette, se mei de hannen foaral ynformaasje jouwe
oer de rjochting. Mei de hân meitsje se dúdlik wêr’t in ding weikomt
of hinne giet. Nederlanners jouwe dêrneist ek noch faak ynformaasje
oer de foarm fan it ding dat se beethawwe. Sa sil in Nederlanner, as
er fertelt dat er in kom fuortset, gauris beide earms bewege wylst er
de hannen yn de foarm fan in kom hâldt. In Frânsman makket earder
in beweging mei ien earm, sûnder dat de hân wat docht.
Keiko Yoshioka hat ûntdutsen dat as Nederlanners sizze fan “De
kikkert springt út de pot”, dat se dan faak by it útsprekken fan it
wurdsje “út” in gebaar meitsje. Japanske ymmigranten yn Nederlân
dogge dat by it wurdsje “springt”, ek as se goed Nederlânsk prate.
Dat ha se oernaam út Japan, dêr’t it gewoan is om it tiidwurd mei in
gebaar te begelieden. Yn Nederlân dogge wy dat earder as wy it
ferhâldingswurd útsprekke.
Echte ‘bern fan twa kultueren’ sille wikselje tusken de Frânske of
Japanske gebaren as se de bûtenlânske taal prate, en de Nederlânske
as se Nederlânsk brûke. Dat binne de njonkenskikkende twataligen.
Oare typen twataligen hâlde mear fêst oan de gewoanten fan har
dominante kultuer. En soms is in oare kultuer sa dominant
oanwêzich dat men der ûnbewust gewoanten út oernimt – tink oan it
kaike, de middelfinger en de oanhellingstekens. Fansels binne sokke
gewoanten heel subtyl. As wy se omskriuwe moasten, soe dat ús net
slagje en der is te min ûndersyk nei dien om se bewust oan te learen.
Doch falt it minsken nei alle gedachten wol op as in oar gebaren
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brûkt op in manier dy’t ôfwykt fan wat se wend binne. Mei de
opmerkingen fan myn Dútske kunde yn ‘e achterholle wol it my wol
oan dat ik ferskillende kulturele systemen yn ‘e holle ha – elk mei
syn eigen gearring fan taal en gebaren.
(earder ferskynd as bloch op eduFrysk)
———-

Rinne
Op ‘e sneup nei synonimen fan ‘rinne’?
‘Mei it arbeidershynder gean’ is in moaien. Of ‘mei de billewein gea
n’. Dy billewein kin ek it skuonmakkersweintsje of de apostelwein n
eamd wurde.
(earder ferskynd yn it eduFrysk Magazine)
———-

Famke
It wurd ‘famke’ is bysûnder. It hat nammentlik in namfalsfoarm dy’t
brûkt wurdt by it oansprekken fan minsken. Dy foarm is ‘fanke’. Ik h
ear no ek wol ‘Hoi, famke’, mar ik soe altyd ‘Hoi, fanke!’ sizze.
(earder ferskynd op eduFrysk)
———-

Skriuwendewei
It Nederlânske fuortsettend mulwurd (tegenwoordig
deelwoord) yn ‘al lopend’, ‘al schrijvend’
ensfh. kin fansels letterlik yn it Frysk oerset wurde: ‘al rinnend’,
‘al skriuwend’. Mar wy ha in moai alternatyf mei ‘-dewei’:
‘rinnendewei’, ‘skriuwendewei’.
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(earder ferskynd yn it eduFrysk Magazine)
———-

Dreech
‘Dreech’ is in Frysk wurd foar ‘moeilijk’. As in proses net sa flot ferr
int, dan sizze je wol dat it ‘dreech keallet’. Dat sei men oarspronklik
allinne fan kij as it
smiten fan in kealtsje net maklik gong. Soartgelikense byldspraak fin
e je yn de útdrukking ‘it sit foar it krús’ (het zit voor
het bekken). Dat betsjut ek dat it ien
of oar dreech giet.
(earder ferskynd yn it eduFrysk Magazine)
———-

Oprukkende talen
Wat ha jo foar assosjaasje by it wurd “oprukken”? Grif gjin hele posi
tive. “Het leger rukt op”, ja, dat kin. “Woestijnen
rukken op”. Soe ek kinne. Mar “de welvaart
rukt op in Azië”? Of “nieuwe medicijnen
rukken op in Afrika”? Of “het bloemperk
rukt op”? It liket derop dat wy “oprukken” mei geweld, eangst en lije
n ferbine.
Op de foarside fan de Ljouwerter Krante stiet hjoed: “Het
kabinet wil het Nederlands en Fries beter beschermen tegen
oprukkende andere talen, als Engels, Turks,
Marrokaans en Papiemento
(de staveringsflaters haw ik oernaam út de krante). Der is dus ien dy’
t fynt dat dy talen wat negatyfs dogge en dat it Frysk en Nederlânsk
dêr de slachtoffers fan binne. Om te sjen oft it regear dat fynt, haw ik
efkes sjoen nei it parseberjocht dêr’t de krante syn stik op basearre h
at. Dêr wurde dy
talen net yn neamd en it wurd “oprukken” komt der ek net yn foar. It
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liket derop dat de Ljouwerter Krante sels benaud is foar “oprukkende
” talen.
No kinne talen fansels neat dwaan. It binne gjin soldaten of woastine
n. Je kinne talen net oanreitsje, mar allinne mar prate of skriuwe. De
sprekkers fan dy
talen kinne wol wat dwaan. Se kinne nei Nederlân ta komme en har e
igen taal prate. It kin wêze dat minsken dat ferfelend fine, mar dat is i
n wat oars as dat
se benaud wêze soenen foar “oprukkende talen”.
It regear wol ek oars neat dwaan as yn de grûnwet sette wat no al yn
de Algemene Wet Bestuursrecht stiet, nammentlik dat oerheid en boa
rgers yn it Nederlânsk
of Frysk meiïnoar kommunisearje moatte. Dat sil grif net altyd gebeu
re: der sil bêst ris in amtner in praatsje mei in boarger hâlde yn it Tur
ksk of yn it
Papiamento. Der sil ek bêst ris in amtner in toerist te wurd stean yn it
Ingelsk. Of yn it Frânsk of Dútsk. Wurdt it Nederlânsk dêr it slachto
ffer fan? Fansels
net. Wurdt it Frysk der dan it slachtoffer fan? Ik soe net witte hoe. Fe
roaret de grûnwetswiziging der wat oan? Nee. Der feroaret yn de pra
ktyk helendal neat.
Net troch de grûnwetswiziging alteast. De wetlike posysje fan it Ned
erlânsk feroaret wol troch oare wetjouwing: it ministearje fan ferkear
en wettersteat hat
it Ingelsk in pear jier ferlyn as ekstra fiertaal yn de binnenfeart ynfier
d en wol it op termyn
strafber meitsje as skippers oer de marifoan Nederlânsk prate.
It stik yn de Ljouwerter makket minsken benaud foar dingen dy’t hel
endal net besteane, nammentlik “oprukkende talen”. It stik suggerear
ret fierder dat de
oerheid it Nederlânsk en Frysk beskermet tsjin drigingen. Dat is net
wier. It is as sadanich in misliedend stik.
(earder ferskynd as bloch op eduFrysk)
———-
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Kerkraadster dialekt
Yn de krystfakânsje haw ik mei de faam nei Kerkrade west. Dat is in
heale stêd yn SúdLimburch. It oare stik hyt Herzogenrath en heart by Dútslân. De
steatsgrins rint midden oer in strjitte.
De hele stêd hyt tsjintwurdich Eurode en histoarysk ‘sHertogenrade. De minsken prate der it Kerkraadsk
dialekt. Dat is in begryp ûnder taalleafhawwers.
It Kerkraadsk is al in bysûnder dialekt omdat it leit yn it lytse hoekje
Súd-East-Limburch dat de Heechdútske
lûdferskowingen trochmakke hat.
Kerkraadsters ha it bygelyks oer ‘oes’ foar ‘út’
(de T is in S wurden) en ‘kirche’ foar ‘tsjerke’
(de K is in CH wurden). Fierder is it in heel libben dialekt.
Bekend is it Kerkraadsk troch it Kerkradeprojekt yn de jierren ’70 en ’80. Doe ha in stikmannich skoallen yn d
e Nederlânske helte fan de stêd
lessen jûn yn it Kerkraadsk. Dêrtroch fielden
de learlingen har mear thús op skoalle en doarsten se mear te sizzen a
s bern op Nederlânsktalige skoallen.
Wy ha yn Kerkrade yn de kroech sitten en it Kerkraadsk beharke. It i
s yn ús earen in prachtige miks fan Dútsk en Limburchsk. Hjir en dêr
wienen
oankundigingen yn it dialekt te sjen. Soms moesten wy efkes puzelje,
bygelyks by it wurd “tsietóng”
(krante). De faam hearde op in stuit noch in
moaie diskusje tusken in âlder Kerkraadster
echtpear en in Maastrichtenaar oer it wurd ‘sjwaffele’: “Ja, das
mit d’r piemel,
he!” It wie ek goed Kirchröadsj, sa sei it âldminske, it stie ommers y
n de “dieksiejoneer”.
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(earder ferskynd as bloch op eduFrysk)
———-

Limburchsk toantaal
“Ik leau der neat fan!” rôp kollega S. fan ‘e moarn.
“Dus ast in oare yntonaasje brûkst, krijst in oar wurd? Dat kin net!”
Doch is it sa dat guon talen it ferspringen fan toanhichte brûke om be
tsjuttingsferskil oan te jaan. It Sineesk is sa’n taal. Dat hat fjouwer
ferskillende melodytsjes. Elk wurd kin dus op fjouwer manieren útsp
rutsen wurde en der binne in soad wurden dy’t foar elk fan dy manier
en in eigen
betsjutting ha.
Wat kollega S. sa fernuvere is dat it Limburchsk ek sa’n toantaal is. I
t Limburchsk hat twa melodytsjes. Sa wurdt ‘min’ as tsjinoerstelde
fan ‘plus’ oars útsprutsen as ‘min’ as tsjinoerstelde fan ‘goed’. En ‘w
aeg’ kin ôfhinklik fan de yntonaasje ‘wage’ of ‘dyk’ betsjutte.
(earder ferskynd as bloch op eduFrysk)
———-

Stavering: hollanisme / hollannisme
De hânwurdboeken fan de Fryske Akademy binne net altyd
konsekwint yn de stavering fan Fryske wurden. Men fynt
‘fuotbalklup’, mar ek ‘fuotbalclub’
en ‘klub’. It iene diel fan it wurdboek skriuwt ‘Italiaansk’, wylst it
oare ‘Italjaansk’ jout.
Okkerdeis prate ik mei ien en dy hie beswier tsjin de stavering
‘hollannisme’ mei in dûbelde ‘n’. Dat mei, mar it is in persoanlike
foarkar.
Beide staveringsfarianten komme yn de twa dielen fan it
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hânwurdboek foar. Mei in berop op de autoriteit fan it wurdboek kin
men it gebrûk fan
elk fan ‘e twa foarmen ferdigenje.
Yn in lessituaasje is it fansels it moaiste om stavering safolle
mooglik systematysk te behanneljen. Foar in hele berch wurden alle
staveringsfarianten leare nimt in soad tiid. It is makliker om in setsje
regels foar it omsetten fan klank nei teken te learen. As wy
sjogge nei it systeem achter de stavering, dan pleitet der in soad foar
de stavering mei in dûbelde ‘n’.
De ôflieding mei -isme soarget foar ferkoarting: de lange ‘â’ fan
‘Hollân’ wurdt in koart lûd yn ‘hollannisme’. Dat morfologyske
proses sjogge
wy in soad yn it Frysk, bygelyks yn de ôflieding ‘bedsje’ fan ‘bêd’
en yn de gearstalling ‘wyswurde’ út ‘wiis’.
Nei ferkoarting ûntstiet der yn ‘hollannisme’ in koart, dutsen lûd.
Sokke dutsen lûden wurde oer it generaal folge troch in dûbeld bylûd
as
it neikommende wurdlid mei in koart lûd begjint (‘kikkert’,
‘hannich’). De stavering ‘hollannisme’ is dêrmei yn ’t lyk.
Ferlykbere gefallen
krije yn it wurdboek ek allegear in ferdûbeling fan it bylûd:
‘kartonnaazje’, ‘hollannerij’, ‘bassist’. Dat sokke ferdûbeling ús by
‘hollannisme’
wat apart oankomt, hat der miskien mei te krijen dat it suffiks -isme
de wurdklam nei him ta lûkt. En lyk foar de wurdklam komme net sa
faak
dutsen lûden foar. Tink oan ‘analfabetisme’, ‘populisme’ en
‘satanisme’, dy’t yn it stamwurd dutsene (‘koarte’) lûden yn it lêste
wurdlid ha,
mar yn de ôflieding net-dutsene (‘lange’). Hawwe -isme-wurden
wolris in koart lûd yn it lêste wurdlid fan it stamwurd, dan ha wy
gauris te
krijen mei persoansnammen (‘Peronisme’, ‘Barakisme’), dêr’t it
bylûd net ferdûbele wurdt om de namme sa folle mooglik yntakt te
litten.
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Ferdûbeling bliuwt ek út as it lêste wurdlid fan it stamwurd einget op
twa bylûden: ‘seksisme’. Fierder ha wy de nuvere stavering
‘rasisme’,
dy’t nei alle gedachten ûntstien is troch yn it Nederlânske ‘racisme’
(mei Frânske of Ingelske ‘c’) de ‘c’ troch in ‘s’ te ferfangen.
Wol wer mei bylûdferdûbeling is it rymwurd ‘fassisme’, dat yn beide
FA-hânwurdboeken stiet. In oar foarbyld mei de ferwachte stavering
mei ferdûbeling is ‘patriottisme’. Wa’t dat staveringssysteem brûkt,
komt ek út op de skriuwwize ‘hollannisme’.
Foar elk fan de staveringsfarianten ‘hollannisme’/’hollanisme’ is dus
it autoriteitsargumint te brûken, wylst foar de fariant mei in
dûbelde ‘n’ de systematyk as ekstra argumint te brûken is. Ik brûk
dêrom dy fariant, of – en dat is fansels ek heel gebrûklik – ik
fermij de kontroverse en brûk it synonym mei d-ynfoeging:
‘hollandisme’.
(earder ferskynd yn de groep ‘taal’ op Edufrysk)
———-

Skande / skandaal
As ien my frege hie oft de wurden ‘skande’ en ‘skandaal’
besibbe binne, dan hie ik grif sein fan ‘dat sil ’t hast wol’. En dan
hie ik sa mis west as Bijke doe’t er ús omke syn lears foar in beam
oanseach. ‘Skande’ is in Frysk erfwurd. It is ôflaat fan it tiidwurd
‘skamje’. It wurd ‘skandaal’ hat dêr neat mei út te stean. Dat komt
fan it Grykske ‘skandalon’, dat ‘stroffelblok’, ‘obstakel’ betsjut. Dat
wurd is oernaam yn it Latyn en fia it midsieuske Frânsk yn de lege
lannen kaam.
(earder ferskynd yn de groep ‘taal’ op Edufrysk)
———-

Fet
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“Dy auto gong fet hurd!” en “de brulloft wie hartstikke fet”. By de
jongste Friezen is ‘fet’ it nije ‘tige’. It is heel grappich dat in
synonym fan ‘fet’, nammentlik ‘smoar’, fierhinne deselde funksje
hat. Yn it wurdboek fine je wurden as
‘smoardronken’, ‘smoarnochteren’, ‘smoarfereale’, ‘smoarryp’,
‘smoarfol’, ‘smoargleon’ en noch in hele berch mear. En krekt as
‘fet’ kin ‘smoar’ ek allinne foarkomme: “Nei in jûn yn ‘e kroech
wied er smoar” en “Hy wie smoar op har”. Der is sels noch in wurd
foar ‘fet’, nammentlik it Hollânske ‘smout’, dat nei de funksje wat
op it nije wurd ‘fet’ liket. Yn it Frysk wurdt it ommers brûkt om in
positive emoasje út te drukken, lykas yn: “Se sitte smout byinoar” of
“Hy is in smoute prater”. Ha wurden foar ‘fet’ de oanstriid om as
fersterking te tsjinjen? Nee, spitigernôch is it tafal dat wy de trije
wurden op in ferlykbere manier brûke. It fersterkjende ‘smoar’ is nei
alle gedachten net it Fryske ‘smoar’, mar in Hollânsk lienwurd dat
‘reek’ betsjut. En it Fryske ‘smout’ is op syn heechst yn de fierte
besibbe oan it Hollânske ‘smout’. It is etymologysk nau besibbe oan
it Ingelske ‘smooth’. Mar goed, al is it tafal, it is in moai tafal.
(earder ferskynd yn de groep ‘taal’ op Edufrysk)
———-

Gebaretaal
Hoe soe it wêze ast ynienen gjin Frysk of Nederlânsk mear prate
mochtst? Net tsjin famylje, net tsjin freonen, tsjin net ien. En as dyn
baas of learaar dy opslute soe as er dy betrape? En ast dan allinnich
mar Yndonesysk prate mochtst. En dat koest inkeld mar leare út
boeken dy’t helendal yn it Yndonesysk skreaun wienen?
Under dy bizarre omstannichheden ha dôve bern yn Nederlân sa’n
hûndert jier lang leefd. Fan rûchwei 1880-1980 wie op dôveynstituten ferbean om gebaretaal te brûken, de iennichste taal dêr’t
dôve bern har maklik yn uterje koenen. De taal dy’t se brûke
moasten wie it Nederlânsk, in taal dy’t foar harren like frjemd wie as
foar de measten fan ús it Yndonesysk, en dy’t se leare moasten
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sûnder útlis yn gebaretaal.
Nini Hoiting en Bottie Reitsma joegen justerjûn yn Grins in
nijsgjirrige lêzing oer de Nederlânske gebaretaal (NGT), de
memmetaal fan de measte Nederlânske dôven en in folle minder
bekende autochtoane taal as Nederlânsk en Frysk. NGT en
Nederlânsk binne heel ferskillend. Yn guon opsichten liket NGT
sterk op Yndonesysk en Japansk. Yn dy talen binne der ferskillende
grammatikale regels foar wurden dy’t ferwize nei dingen mei
ferskillende foarmen. Sa ha lange smelle saken yn it Japansk in oar
meartal as rûne saken.
In heel opfallend ferskil tusken NGT en Nederlânsk is it gebrûk fan
foarnamwurden. Yn it Nederlânsk neame wy wurden faak ien kear
en ferfange se dêrnei troch foarnamwurden. Sjoch mar ris nei dizze
sin: “Jaap sei op de grappige manier fan Jaap dat Jaap wûn hie.” Dat
is wat omslachtich, no? Mei foarnamwurden is de sin folle
natuerliker: “Jaap sei op SYN grappige manier dat ER wûn hie.”
Mar as wy in soad saken tagelyk beprate, wurdt it lestich om
foarnamwurden te brûken. Tink oan dizze sin: “Jaap en Peter rinne
oer de stoepe nei de auto fan Peter en Jaap seit dat de stoepe moai
skjin is.” As wy dêr tefolle foarnamwurden brûke, wurdt de sin
ûnbegryplik: “Jaap en Peter rinne oer de stoepe nei syn auto en hy
seit dat er moai skjin is.”
Yn NGT wurket dat oars. Dêr kinne je it gebaar foar ‘Jaap’ of ‘Peter’
of ‘de stoepe’ of ‘de auto’ op in bepaald plak foar je yn de romte
meitsje. As je Jaap, Peter, de stoepe of de auto dêrnei nochris neame
wolle, wize je gewoan nei it plak dêr’t je it gebaar earst makke ha. Sa
wurkje foarnamwurden yn gebaretaal.
Nini Hoiting fertelde dat net-dôve minsken dy’t gebaretaal leare, de
gebaren meastal aardich fluch leare, mar it krekte gebrûk fan de
foarnamwurden, dat krije de measten net yn ‘e macht. Se kinne
gewoan net ûnthâlde wêr oft se de ferskillende gebaren makke ha.
Neffens frou Hoiting tinke dôven folle mear yn plaatsjes as minsken
dy’t net dôf binne. Dat jildt ek as se taal brûke.
NGT-praters sitte net langer op in Jan Poepsplak.
Televyzjeprogramma’s wurde heeltyd mear troch dôvetolken út it
Nederlânsk oerset yn NGT. Tsjintwurdich wurde de lessen op
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skoallen foar dôve bern ek yn NGT jûn. Yn Amearika is sels in
universiteit dêr’t de kolleezjes yn de Amerikaanske gebaretaal jûn
wurde: Gallaudet University. Oliver Sacks hat dêr in heel nijsgjirrich
boek oer skreaun ûnder de titel ‘Seeing Voices’.
Dy’t mear witte wol oer de Nederlânske gebaretaal kin ik it boek ‘De
Nederlandse Gebarentaal’ fan Trudy Schermer e.o. oanriede. It is yn
1991 útjûn by Van Tricht yn Twello.
(earder ferskynd yn de groep ‘taal’ op Edufrysk)
———-

Wlixibama
Wlixibama – sa waard Lissabon yn midsieusk Frysk neamd. De
namme komt foar yn it Westerlauwerske Rjocht fan de lette
Midsieuwen.
De namme sjocht der wakker geheimsinnich út, mar de útspraak hat
nei alle gedachten ‘ûliksibama’ of ‘ûliksibôma’ west. En dat liket al
wer in heel soad op de Latyske namme ‘Olisibona’.
Mei tank oan Wolter Jetten, dy’t my juster frege om in pear wurden
oan it riedselige eksonym te wijen.
(earder ferskynd yn de groep ‘taal’ op Edufrysk)
———-

Hokker taal is âlder?
In pear kear yn it jier krij ik de fraach hokker taal oft âlder is, Frysk
of Hollânsk. Dy fraach is net te beantwurdzjen. Besibbe talen binne
altyd like âld en gjin minsk wit hoe âld oft dat is. As wy it
midsieuske Frysk mei it midsieuske Hollânsk of Dútsk ferlykje,
sjogge wy dat dy talen folle mear opinoar lykje as de moderne
talen. En soenen wy noch fierder weromsjen kinne, dan soenen wy
fernimme dat der op in stuit gjin ferskil mear is. Wy binne dan
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bedarre yn de tiid dat de minsken Aldgermaansk praten. Dat is
tagelyk heel âld Frysk, heel âld Hollânsk en heel âld Dútsk. En as wy
noch fierder werom reizgje yn ‘e tiid, komme wy út by it YndoEuropeesk, in taal dêr’t hast alle moderne Europeeske en in soad
Aziatyske talen út ûntstien binne.
(earder ferskynd yn de groep ‘taal’ op Edufrysk)
———

Kannibalen yn de Kariben
It wurd ‘kannibaal’ is in ferbastering fan ‘caribal’. Dat wie in
kannibalistyske stam dy’t op de eilannen foar de Súd-Amerikaanske
kust libbe. Dat stik ierde is nei harren neamd: it Karibysk (of
Karaïbysk) Gebiet. Neffens Van Dale is de n-klank yn ‘kannibaal’
ûntstien trochdat de minsken yn Spanje it foar harren nuvere wurd
‘caribal’ assosjearren mei ‘can’ – in Spaansk wurd foar hûn. Oare
Europeeske talen ha dat ferbastere wurd letter út is Spaansk oernaam.
(earder ferskynd yn de groep ‘taal’ op Edufrysk)
———-

Dualis
It Noardfrysk hat wat aparts, nammenlik in dualis. Dat is in wurd dat
brûkt wurdt om nei twa persoanen te ferwizen. Der binne
dualisfoamen fan de wurden foar “wy” en “jim”. Sjoch mar ris nei it
ûndersteande ferskil:
We san tu schörks wään. (Wy ha nei tsjerke west.)
Wat san tu schörks wään. (Wy twaen ha nei tsjerke west.)
Weeram spaale jam ai ma? (Wêrom spylje jim net mei?)
Weeram spaale jat ai ma? (Wêrom spylje jim twaen net mei?)
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We/jam binne de algemiene wurde foar wy/jim. De foarmen dy’t nei
eksakt twa persoanen ferwize binne wat/jat.
De dualisfoarmen fan wy/jim ha yn alle Germaanske talen bestien,
mar komme no allinnich noch foar yn it Noardfrysk en in pear
Súddútske dialekten. Oebele Vries hat ris útsocht oft der yn ús eigen
Frysk dualisfoarmen te finen binne, mar sels yn de alderâldste
teksten (de Aldfryske oarkonden) hat er se net fine kinnen. De
Noardfriezen binne rûchwei tusken 800-1200 út it gebiet tusken
Iselmar en Wezer nei Noard-Fryslân ôfset. Se ha de dualis meinaam.
Frij koart dêrnei moatte de oerbleaune Friezen yn it âlde Fryslân
opholden wêze mei him te brûken.
(earder ferskynd yn de groep Noardfrysk op Edufrysk)
———-

Foole/maning
Fan ’t wykein frege ien my hoe’t je “in soad”, “in protte”, “folle” yn
it Noardfrysk oersette. Dat wurket dêr krekt as yn it Ingelsk: je ha
ferskillende wurden foar telbere en foar net-telbere saken. Telbere
saken (count nouns) steane yn it meartal. Yn it Ingelsk brûke je se
mei it wurd “many” en yn it Noardfrysk mei “maning”:
in soad minsken – many people – maning manschne
in protte lessen – many lessons – maning lakse
te folle flaters – too many faults – tu maning fäägle
Net-telbere saken (mass nouns) steane yn it iental (enkelvoud). Yn it
Ingelsk brûke je se mei “much” en yn it Noardfrysk mei “foole”. Dat
wurd liket op ús “folle”, mar je kinne it wat rommer brûke. “Ik ha
folle jild” heart nuver yn ús Frysk, wy brûke dan leaver “Ik ha in
soad/protte jild”, mar yn it Noardfrysk is it prima om te sizzen: “Ik
hääw foole giilj.”
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in soad wille – much fun – foole spoos
in protte sân – much sand – foole sönj
te folle sliep – too much sleep – tu foole släip
(earder ferskynd yn de groep Noardfrysk op Edufrysk)
———-

Op ‘e rin
It Fryske ‘rinne’ en it Hollânske ‘rennen’ binne ferneamde falske
freonen. Hjoed haw ik mei in ploechje net-Frysktalige studinten it
rinlânskip ris oereide.
It Fryske ‘rinne’ tsjut yn earste opslach it kuierjende gean oan.
Fierders kin fan alles stikken dy’t men te gean docht, sein wurde dat
men se rint. Yn de buortalen is dat net sa. It Hollânske ‘rennen’, it
Dútske ‘rennen’ en it Ingelske ‘run’ tsjutte op de flugge manier fan
gean dy’t wy ‘hurdrinne’ of ‘drave’ neame.
Dat ‘draven’ kin yn it Frysk elk wol dwaan, mar it Hollânske
‘draven’ wurdt benammen brûkt foar hynders. Yn it Dútsk kin
‘traben’ foar hynders en foar minsken brûkt wurde, mar foar minsken
heart it wat âldfrinzich of poëtysk. It Frysk en it Dútsk ha it wurd
‘drave(n)’ nei alle gedachten út it Nederdútsk liend. It Ingelske ‘trip’
hat helendal in oare betsjutting: stroffelje.
Us ‘ljeppe’ en it Ingelske ‘leap’ betsjutte springe – hjoed de dei is
‘ljeppe’ meastal sels heel spesifyk: om it fierst polsstokspringe. It
Noard-Nederlânske ‘lopen’ hat deselde brede betsjutting as ús
‘rinne’. It Súd-Nederlânske ‘lopen’ en it Dútske ‘laufen’ binne
meastentiids ús ‘hurdrinne’ of ‘drave’, mar ha soms ek de brede
betsjutting fan ‘rinne’.
In noch bredere betsjutting as ‘rinne’ hat ‘gean’. Noch net sa lang lyn
wie dat beheind ta ‘rinne’, mar no geane wy fansels ek mei de auto,
op ‘e fyts en mei it spoar ergens hinne. Allinne yn it idioom ‘te gean’
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(te foet) fine wy de spesifike betsjutting fan alearen wer werom. It
Ingelske ‘go’ en it Hollânske ‘gaan’ ha ek dy brede betsjutting, wylst
it Dútske ‘gehen’ dy allinne hat as it ferfiermiddel net fan belang is:
‘Gehen wir ins Kino?’ of ‘Wolle wir gehen?’. Yn oare gefallen is
‘gehen’ mei it arbeidershynder.
Us ‘stappe’ giet aardich lykop mei it Noard-Nederlânske ‘stappen’, it
Dútske ‘stapfen’ en it Ingelske ‘step’, mar yn Flaanderen wurdt it
brûkt mei de brede betsjutting fan ús ‘rinnen’.
(earder ferskynd yn de groep Taal op Edufrysk)
———-

Lidwurden
Yn it nijste nûmer fan it tydskrift Onze Taal stiet in aardich stik oer
lidwurden yn it Nederlânsk. Wannear’t je al as net in lidwurd brûke,
is noch net sa maklik te sizzen. Gjin niget dat twadde-taallearders
gauris bûtenslagge.
Bysûnder binne kombinaasjes sûnder beskaat lidwurd, lykas “op
school”, “naar bed” en “met mes en vork”. Sokke kombinaasjes
besteane yn it Frysk ek en meastal komme se oerien mei guon dy’t it
Nederlânsk ek hat. Hat it Frysk ris sa’n kombinaasje dy’t yn it
Nederlânsk foarkomt, dan wurdt er wolris wei. “Nei tsjerke” liket
noch aardich hoek te hâlden, mar myn studinten sjogge almeast wat
nuver nei de kombinaasje “nei iten” of “ûnder iten”.Oarsom jildt
soks ek. Hat it Nederlânsk sa’n lidwurdfrije kombinaasje en it Frysk
net, dan nimme Frysktaligen de Nederlânske konstruksje oer. Yn
wurkstikken lês ik gauris “op tiid”, “op tafel”, “op televyzje”, “op
souder” ensfh. Yn al dy gefallen freget myn taalgefoel om in
lidwurd.
(earder ferskynd yn de groep Taal op Edufrysk)
———-

189

Polisjonele aksjes tsjin de
revolusjonêren
Sels minsken dy’t aardich yn it sâlt bebiten binne as it om it Frysk
giet, ha noch gauris muoite mei de krekte skriuwwize fan wurden
lykas “polisjoneel” en “revolusjonêren”. Yn sokke wurden stiet in
lûd (klinker) foar de letters “sj”. It is net foar elk maklik om te
bepalen oft sa’n lûd no yn in iepen of sletten wurdlid (lettergreep)
stiet, wylst dat al fan ynfloed is op ‘e stavering. As de i-klank yn in
sletten wurdlid stiet, ferwachtest “polysjoneel”. As de u-klank yn in
sletten wurdlid stiet, ferwachtest “revolúsjonêr”.
Der is in frij simpele mar relatyf ûnbekende staveringsregel. Dy seit
dat wy foar de sj/zj/vj sjen moatte wêr’t de klam leit. Leit de klam op
it lûd dat direkt foar de sj/zj/vj stiet, dan rekkenje wy dy sj/zj/vj ta
itselde wurdlid as dat lûd. Dat wurdlid is dan dus sletten. Dat is it
gefal yn “plysje” en “revolúsje”.
Leit de klam net op it lûd dat direkt foar de sj/zj/vj stiet, dan rekkenje
wy dy sj/zj/vj ta it folgjende wurdlid. It lûd stiet dan dus yn in iepen
wurdlid. Dêrom skriuwe wy “polisjoneel” en “revolusjonêr”.
Noch in pear foarbylden:
foar “sj”:
kreaasje – kreasjonist
fidúsje – fidusjêr
foar: “zj”:
garaazje – garazjist
yllúzje – ylluzjonist (stiet ferkeard yn it Akademy-hânwurdboek)
foar “vj”: Bolyvje – Bolivjaan (of: Boliviaan)
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(earder ferskynd yn de groep Taal op Edufrysk)
———-

Bryk
Als ik eraan toekom, behandel ik hier elke week een leuk
woord. Deze week is dat “bryk”.
“Bryk” dekt de betekenis van verschillende Nederlandse
woorden. Het kan worden gebruikt voor “schuin” of
“scheef”, meestal met een negatieve bijbetekenis:
– De Aldehou stiet bryk. (De Oldehove staat scheef.)
– Dat húske hinget wat bryk. (Dat huisje hangt wat
schuin.)
Ook allerlei lichamelijke afwijkingen kunnen met “bryk”
worden omschreven:
– Dat âldwyfke is frijwat bryk. (Dat oude vrouwtje is
erg krom.)
– De holle stiet him bryk op ‘e romp. (Zijn hoofd
staat niet recht op zijn nek.)
– Hy stiet wat bryk op ‘e fuotten. (Hij staat wat
onelegant op zijn benen.)
– Hy rint wat bryk. (Hij loopt wat kreupel.)
– Wat moatst mei sa’n bryk hynder? (Wat moet je met
zo’n eenheupig paard?)
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Soms kun je “bryk” gebruiken voor “onvolmaakt”,
“gebrekkig”:
– Protsje brike bakstiennen te keap! (Voorraadje
onvolmaakte bakstenen te koop!)
– Se frege yn bryk Ingelsk wêr’t it plysjeburo wie.
(Ze vroeg in gebrekkig Engels waar het politiebureau
was.)
– Se praat wat bryk. (Ze heeft een spraakgebrek.)
In veel gevallen kan “bryk” ook “raar”, “vreemd”, “gek”
betekenen, zowel in positieve als in negatieve zin:
– Sa bryk haw ik it noch noait hân. (Zo vreemd heb ik
het nog nooit beleefd.)
– Polityk is in brike boel. (Politiek is een rare
boel.)
– Hy luts in brike bek. (Hij trok een gekke bek.)
– Hy hat fan dy brike setten. (Hij kan heel grappig
doen.)Als karaktereigenschap van mensen kun je “bryk”
niet gebruiken. Gebruik dan “gek” of “nuver”:
– Wat in gekke/nuvere kearel is dat. (Wat een gekke
kerel is dat.)
Als je “bryk” wilt versterken, kun je zeggen “fermaarde
bryk”:
– Pake kin fermaarde bryk út ‘e hoeke komme. (Opa kan
erg grappig uit de hoek komen.)
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Je kunt vergelijkingen maken met een “putheak” (puthaak),
“hispel” (haspel), “kroade” (kruiwagen), teapert (niet
bij elkaar passende kop-en-schotel) of met de
“Aldehouster toer” (Oldehove):
– Syn Frysk is sa bryk as in putheak. (Zijn Fries is
erg slecht.)
– Dy kearel is sa bryk as in hispel. (Die kerel is
ernstig vergroeid.)
– Dy nije kajút liket sa bryk as in kroade. (Die
nieuwe dakkapel lijkt erg scheef te staan.
(Skreaun foar kursisten Frysk, earder ferskynd op Edufrysk)
———-

Mei
Het woord van deze week is ‘mei’. Dat woord wordt in het
grootste deel van Friesland uitgesproken met de ‘ai’klank van ‘mais’. In de Wouden gebruiken ze de ‘ij’-klank
van ‘tijd’ of de ‘ee’-klank van ‘zee’.
‘Mei’ kan in het Nederlands worden vertaald als ‘met’ of
als ‘mee’. Van beide geef ik een paar voorbeelden:
– Wolsto ek ierdbeien mei slachrjemme? (Wil je ook
aarbeien met slagroom?)
– Wat is der mei Willem te rêden? (Wat is er met
Willem aan de hand?)
– Komst moarn ek mei nei beppe? (Kom je morgen ook
mee naar oma?)
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– Nynke mocht net meidwaan. (Nynke mocht niet
meedoen.)
In het Nederlands kun je heel goed ‘met’ en ‘mee’ in
één zin gebruiken. Dat wil in het Fries niet zo
makkelijk. Friezen laten dan meestal ‘mei’ in de
betekenis van ‘mee’ weg:
– Leo gong mei syn mem. (Leo ging met zijn moeder
mee.)
Soms wordt de betekenis van ‘mei’ meer door het
Nederlandse ‘ook’ afgedekt:
– Alles is fleurich, ik bin it mei. (Alles is
vrolijk, ik ben het ook.)
‘Mei’ kan ook ‘tegelijkertijd’ betekenen:
– Robert prûste en mei gong it ljocht út. (Robert
nieste en tegelijkertijd ging het licht uit.)
Als voegwoord wordt ‘meidat’ of ‘mei’t’ in drie
betekenissen gebruikt: ‘op het moment dat’, ‘doordat’ en
‘omdat’:
– Mei’t Robert prûste, gong it ljocht út. (Op het
moment dat Robert nieste, ging het licht uit.)
– Mei’t Robert op it knopke drukte, gong it ljocht
wer op. (Doordat Robert op het knopje drukte, ging het
licht weer aan.)
– Mei’t Robert graach wat sjen woe, die er it ljocht
op.” (Omdat Robert graag wat wilde zien, deed hij het
licht aan.)
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“Dat giet dermei” wordt gebruikt om aan te geven dat
de spreker iets waardeert: “Ierdbeien mei slachrjemme,
dat giet der mar mei!” of “Lekker yn de sinne lizze, dat
giet dermei!”
(Skreaun foar kursisten Frysk, earder ferskynd op Edufrysk)
———-

Min
Het woord van deze week is “min”. Dat heeft een hele
brede betekenis. In veel gevallen dekt “min” het
Nederlandse “slecht” af, zoals in de volgende
voorbeelden:
– Jaap hat in min sifer helle. (Jaap heeft een
slecht cijfer gehaald.)
– Ik fiel my min. (Ik voel me slecht.)
– It is hjoed min waar. (Het is vandaag slecht
weer.)
– It wiist min mei him. (Het ziet er slecht voor hem
uit.)
– Dêr kin ik min oer. (Daar kan ik slecht tegen.)
– Dat wie in minne beurt foar Abe. (Dat was een
slechte beurt voor Abe.)
“Slecht” van karakter wordt meestal als “ferkeard”,
“boas” of “raar” vertaald. Als naamwoordelijk deel van
het gezegde kun je “min” in die betekenis niet goed
gebruiken:
– Ast soks dochst, moatst wol ferkeard wêze. (Als je
zoiets doet, moet je wel slecht zijn.) Je kunt “min” wel
attributief gebruiken:
– Dat is in minne kearel. (Dat is een slechte
kerel.)
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Heel vaak verwijst “min” naar een slechte gezondheid.
Soms kun je het met “ziek” vertalen:
– Ik bin min op ‘e lea. (Ik voel me ziek/moe.)
– Se wie sa min as pudding. (Ze voelde zich
beroerd.)
– Beppe is min op ‘e gong. (Oma loopt moeilijk.)
Vaak wordt “min” gebruikt om afkeuring aan te geven, ook
waar het Nederlandse “slecht” niet kan worden gebruikt:
– Dat wie in minne streek! (Dat was een lage/gemene
streek.)
– Sok wurk is my te min. (Zulk werk is beneden mijn
waardigheid.)
– Hy makket syn buorman min. (Hy spreekt kwaad van
zijn buurman.)
– Rauwe beane, minder iten is der net. (Rauwe bonen,
iets viezers is er niet.)
“Te min” is de Friese uitdrukking voor “te weinig”. Het
woord “weinig” in andere contexten is moeilijk te
vertalen. Meestal wordt “in bytsje” (een beetje) of “net
folle” (niet veel gebruikt). In de betekenis “weinig”
komt “min” ook voor in:
– min ofte mear (min of meer)
– sa min mooglik (zo weinig mogelijk)
(Skreaun foar kursisten Frysk, earder ferskynd op Edufrysk)
———-

Infinitieven
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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.
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– Ite? Hoe sa ite? Hast no al wer honger?
– Yn it frije fjild kinne wy de hûn wol efkes drave
litte.
(Skreaun foar kursisten Frysk, earder ferskynd op Edufrysk)
———-

Fint/feint
Deze week behandel ik het duo “fint”/”feint”. Misschien
herinneren jullie je dat “feint” ook in het verhaal
“Teake”van Rink van der Velde voorkwam? Beide woorden
verwijzen naar een mannelijk persoon, maar er is wel
verschil in gebruik.
“Fint” wordt soms ook als “fent” uitgesproken en komt
grotendeels overeen met het Nederlandse “vent” – een
informeel woord voor “man” en synoniem met “kearel”
(Nederlands “kerel”). Het verkleinwoord “fintsje” heeft
meestal een negatieve bijbetekenis:
– Wat woe dy fint fan dy? (Wat wou die vent van je?)
– Bareld is in aardige fint. (Bareld is een aardige
vent.)
– Pak op, fint! (Duvel op, man!)
– Ik fyn dy Balkenende mar in nuver fintsje. (Ik vind
die Balkenende maar een raar ventje.)
– Dat lytse fintsje koe sachs in skiep risse. (Dat
kleine kereltje kon moeiteloos een schaap optillen.)
– Och rotfint, wat makkest my kjel! (O klojo, wat laat
je me schrikken!)
“Feint” komt in wat ouder Fries in dezelfde betekenis
voor, maar klinkt nu wat ouderwets als je het op die
manier gebruikt. Wel hoor je het af en toe nog als
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aanspreekvorm van oudere mannen tegen een jongen of jonge
man:
– No feint, woe it wat? (Zo jongen, lukt het een
beetje?)
– Hee, grutte feint, koesto al allinnich fytse? (Hee,
grote jongen, kon jij al in je eentje fietsen?)
We vinden het woord “feintsje” voor “jonge man” nog in
het bekende liedje “in feintsje fan Menaam”. Voor wie het
niet kent: even googelen, dit hoort in Friesland net zo
zeer bij je culturele bagage als “Berend Botje” en “Ik
zag twee beren”!
“Feint” in de betekenis “jonge man” vinden we ook nog in
“feintejierren” (jonge jaren, zoals gezegd door/van een
man). Deodorant en andere geurtjes worden door meisjes
wel aangeduid als “feintsjelok” (lokmiddel voor
“feintsjes”). Jongens kunnen hun aftershaves etc.
betitelen als “famkelok” (lokmiddel voor meisjes).
Verder is “feint” de Friese vertaling van “knecht”.
– Sinteklaas komt mei syn feint út Spanje. (Sinterklaas
komt met z’n knecht uit Spanje.)
– Eartiids hie ús heit trije feinten. (Vroeger had mijn
vader drie knechten.)
– Dy boargemaster wie in poepefeint. (Die burgemeester
was een moffenknecht.)
Bij sommige beroepen overlappen de termen “knecht” en
“leerling” vanouds wat. Het Fries gebruikt in die
gevallen ook “feint”:
– Hy is dêr oait begûn as timmerfeint. (Hij is daar
ooit begonnen als timmermansknecht.)
– De bakkersfeint hie de bôlen te lang yn ‘e oven
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litten. (De bakkersleerling had de broden te lang in de
oven laten zitten.)
– Ik krige twa knoffelige ferversfeinten oer de keamer,
wylst de baas sels yn ‘e auto siet te kofjedrinken. (Ik
kreeg twee onhandige leerling-schilders in de kamer,
terwijl de schilder zelf in de auto kofje zat te
drinken.)
Voor de opkomst van de loonbedrijven hadden rijke boeren
soms verschillende knechten in vaste dienst. Afhankelijk
van hun leeftijd en staat van dienst konden ze
verschillende “rangen” bekleden. Dat waren van laag naar
hoog: lytsfeint – mulfeint – grutfeint.
“Feint” is ook het woord voor “vriend” in een
liefdesrelatie. Het wordt tegenwoordig meestal vervangen
door “freon” of het Nederlandse “vriend”, maar is onder
oudere Friezen nog steeds in gebruik. Het kan liefkozend
als verkleinwoord worden gebruikt: “feintsje”.
– De nije feint fan ús Anke is in Grinzer. (De nieuwe
vriend van mijn dochter/zus Anke is een Groninger.)
– Hoe lang binne sy al feint en faam? (Hoe lang hebben
zij al verkering?)
– Nynke hat sa’n aardich feintsje. (Nynke heeft zo’n
leuk vriendje.)
– Fan learen komt neat mear, se sit allegeduerigen by
de feint. (Van leren komt niets meer, ze zit voortdurend
bij haar vriendje.)
Een “frijfeint” is een vrijgezelle man. De vrouwelijke
tegenhanger is “frijfaam”. Een oudere ongetrouwde man of
vrouw is een “âldfeint” of “âldfaam”. Inmiddels
uitgestorven is het woord “feintebrulloft” voor wat nu
“vrijgezellenfeest” heet. De vrouwelijke tegenhanger was
“fammebrulloft”. Ook wat ouderwets, maar bij oudere
Friezen nog in gebruik is “feintepine” voor
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“liefdesverdriet” of “verlangen naar verkering” (bij een
meisje). Jongens hebben in zulke gevallen “fammepine”.
(Skreaun foar kursisten Frysk, earder ferskynd op Edufrysk)
———-

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?)

201

– 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:
– 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.)
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– 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.
(Skreaun foar kursisten Frysk, earder ferskynd op Edufrysk)
———-

In psycholooch oer taal (3.3.2009)
Fan ’t wykein krige ik it boekje “Psychologie in een notendop” fan
Frans Verstraten kado. It is in oanrieder, dêr wol ik mei begjinne:
Verstraten beskriuwt heel helder in mannich capita selecta út de
psychology.
Verstraten hat ek in haadstik skreaun oer taal. Dat is in tema dêr’t net
allinnich taalkundigen, mar ek psychologen mei piele. It haadstik lit
lykwols sjen hoe’t je útglide kinne as je krekt oer de râne fan je
fakgebiet hinne geane.
Verstraten skriuwt op ‘e earste side fan it haadstik Taal en creatief
denken: “Fonemen zijn de kleinste spraakgeluiden die iemand in een
taal kan onderscheiden”. Dat is net korrekt formulearre en foar ien
dy’t net wit wat fonemen binne is it ek net dúdlik. Hoe kin in
spraaklûd lyts wêze?
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Verstraten giet fierder: “Als baby’s geboren worden kunnen ze alle
fonemen vocaliseren, onafhankelijk van waar ze geboren zijn. Na
ongeveer zes à acht maanden treedt er een reductie op die te maken
heeft met de taal waarmee het kind opgroeit […]” Dat is ek net
korrekt. Lytse poppen meitsje wol allegear spraakklanken, mar
hokker klanken oft ta ien foneem hearre, is ek ôfhinklik fan de
taal/talen dy’t se oppikke. De lûden yn de Ingelske wurden ‘bed’ en
‘bad’ hearre foar in Ingelsman hearre ta ferskillende fonemen. Foar
de measte Fryskpraters binne se farianten fan itselde foneem.
“Zo maken Japanners geen onderscheid tussen de r en de l” giet
Verstraten fierder. Dat mei sa wêze, mar in yllustraasje fan de
reduksje yn spraakklanken is it net. It is krekt in foarbyld fan
foneemfoarming by lytse bern.
Wat fierderop besprekt Verstraten morfemen. Hy skriuwt dêrby:
“Wordt ge- voor het werkwoord lopen geplaatst, dan krijgen we
gelopen.” Dat sil gjin taalkundige mei him iens wêze. Ofslutende
mulwurden (voltooid deelwoorden) wurde net ôflaat fan de ynfinityf.
Fierders ferdielt Verstraten ‘zitten’ yn de morfemen ‘zit’ en ‘ten’.
Utsoarte is it twadde morfeem net ‘ten’ mar ‘en’.
Fierders lit de term ‘syntax’ dy’t Verstraten in pear kear brûkt sjen
dat er net mei de taalkundige terminology fertroud is. De
Nederlânske term is ‘syntaxis’.
As Verstraten de Sapir-Whorf-hypoteze behannelet, besprekt er dat
de Dani-stam yn Nij-Guinea mar twa kleurnammen hat, mar doch
folle mear kleuren ûnderskiede kin. Hy presintearret dat as bewiis
tsjin it idee dat taal it wrâldbyld bepaalt. It is lykwols gjin goed
foarbyld, mei’t it ûnderskieden fan fariaasjes fan in kleur neat sizze
oer it yndielen fan de wrâld yn twa kleurgroepen. In Fryskprater kin
ek sûnder muoite twa soarten blau útinoar hâlde.
Ik wol net sizze dat in taalkundige it better docht as er de
grûnslaggen fan psychologysk ûndersyk behannelje moat, mar it is
doch al spitich dat der safolle flaterkes yn it boek slûpt binne.
Is it haadstik oer taal dêrmei in min haadstik? Ynhâldlik mankearret
der krekt efkes tefolle oan, mar doch kinne likebruorren der in
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aardige earste yndruk fan de taalkunde mei krije. Verstraten makket
syn lêzers al nijsgjirrich nei wat djipgeander ynformaasje. En sa gau
as se dy opsykje, ha se wol yn ‘e gaten dat Verstraten net alles
korrekt beskreaun hat.
(besprek fan haadstik 9 út: Verstraten, F. (2006), Psychologie in een
notendop. 2e printinge. Amsterdam, Bert Bakker. Ferskynd yn de
groep ‘taal’ op Edufrysk.)
—

Replika (18.2.2009)
Hat de presidint fan Lytsewierrum in burd? Dy fraach is fansels net
te beantwurdzjen, al sil lang net elkenien fuort yn ‘e gaten ha wêrom
net. Wy geane der nammentlik stilswijend fan út dat in fraach ek
altyd te beantwurdzjen is. It probleem mei de fraach hjirboppe is dat
der in ûnwiere ûnderstelling yn sit, nammentlik dat Lytsewierrum in
presidint hat.
Troch in fraach mei ûnwiere ûnderstellingen kin men it minsken
aardich dreech meitsje. De sjoernalist dy’t in tsjinstanner fan
kamerakontrôle freget: “Wêrom binne jo tsjin mear feilichheid?” giet
út fan de ûnderstelling dat kamerakontrôle in foldwaande en in
needsaaklik betingst is foar feilichheid. Besykje dêr as oerdondere
politikus mar ris sa gau achter te kommen en der in antwurd op te
jaan!
Fan ‘e wike seach ik hoe maklik oft in sjoernaliste de ferkearde
ûnderstellingen oernaam hie fan ien dy’t se ynterviewe moast. In
man út Skagen hat de arke neiboud dy’t Noach yn it Alde Testamint
brûkt om de bisten fan ‘e sûndfloed te rêden. De bouwer is in
kreasjonist en neamt syn skip “een replica van de echte ark”. No hie
de sjoernaliste al sa tûk west om dat “echte ark” te skrassen, mar it
wurd “replika” hie se stean litten. Yn “replika” sit lykwols de
ûnderstelling dat der wat neiboud is dat echt bestiet (of bestien hat).
Troch dat wurd oer te nimmen ferkundige de sjoernaliste ûnbewust
histoaryske leagens. Ik ha har it ûnderstellingeferhaal útlein en doe
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hat se de formulearring feroare yn “it skip út it ferhaal fan de ark fan
Noach”.
(ferskynd yn de groep ‘taal’ op Edufrysk)
———-

Twibak, twilling (17.2.2009)
Wendela Bonga wol yn 1952 noch ha dat “twibak” en “twilling”
ferbasteringen binne fan “twabak” en “twaling”. Dêr kin fansels neat
fan oan wêze. Wannear wurdt oait in a ta i ferbastere? Nee, wy ha
hjir te krijen mei twa foarhinne konkurrearjende foarmen “twa” en
“twi(e)”. De twadde brûke wy net mear, mar hy komt al noch foar yn
allegear wurden lykas “twiljocht”, “twilûd” en ek “twiske(n)” – in
âldere foarm fan “tusken” dy’t it op skrift noch lang folholden hat.
It Aldfrysk hie twa ferskillende telwurden mei de betsjutting “2”. It
wurd “twa” waard brûkt by froulike en ûnsidige haadwurden. Dy
foarm is no noch de gewoane. Foar manlike haadwurden waard
“tween” of “tweer” brûkt. Dy foarm hat him ûntjûn ta “twie” of
“twi”, krekt sa’t “heel” en “deel” har yn it part fan Fryslân ta “hiel”
en “diel” ûntwikkele ha.
Yn it Noardfrysk besteane noch altyd twa wurden foar “2”. It
Mooringer dialekt brûkt by froulike en ûnsidige wurden “tou” en by
manlike wurden “twäär”. By de telwurden foar “1” en “3” besteane
oars ek twa ferskillende foarmen: “ån” en “tra” foar manlike wurden,
“iinj” en “tri” foar froulike. Mei it Sealterfrysk is it fan itselde lekken
in pak. Dat hat foar froulik/ûnsidich: “een”, “two”, “tjo” en foar
manlik “aan”, “twijn”, “trij”.
It geslachtsûnderskied is yn ús Frysk al heel lang fuort. Dêrtroch wie
it net mear dúdlik hokker foarm oft wannear brûkt wurde moast.
Dêrtroch ha “twa” en “twi(e)” lang njonkeninoar bestien, sûnder dat
der in dúdlik systeem yn siet. Doe is “twi(e)” as los wurd ferdwûn.
Mei’t Tamminga yn 1963 al fernaam dat guon “twabaksmerk” en
“twaling” sizze, sil “twi(e)” úteinlik wol helendal it fjild romje
moatte.
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Hoe liket it ûnderwilens yn it Noardfrysk? Dêr is it systeem ek net
mear stabyl. Heeltyd minder sprekkers brûke de manlike foarmen
mear. Krekt lykas yn ús Frysk wint de froulike/ûnsidige foarm it.
(ferskynd yn de groep ‘taal’ op Edufrysk)
—
.↑.
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De folgjende nûmere taalsnipels binne allegear yn de perioade 20012005 publisearre yn de rige 'Taalgenoat en taalgeniet' yn it Friesch
Dagblad.

Grien as blau
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
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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.

Ik ha him sjoen rinnen
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
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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.

Noardfrysk
In skoftsje lyn haw ik in kursus yn ús (Westerlauwersk) Frysk jûn
oan de universiteit fan Flensburg. De measte dielnimmers koenen al
Noardfrysk, dat praat wurdt yn Noard-Fryslân, oan de westkust fan
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Sleeswyk-Holstein. Nei ôfrin koenen se har mei ús Frysk frij aardich
rêde. De studinten dy’t gjin Noardfrysk koenen, hienen der lykwols
folle mear muoite mei. Dat is ek net sa nuver. As it Noardfrysk al
tûzen jier in eigen ûntwikkeling trochmakke hat, it liket doch noch in
hiel soad op ús Frysk. In Noardfries dy’t wat fan dy ûntjouwing wit,
hat dan al in hiel soad oanknopingspunten om ús Frysk te
begripen. In pear foarbylden: yn it Mooringer Frysk, it grutste
Noardfryske dialekt, wurdt it wurd foar fisk útsprutsen as fasj. Dêr
binne twa ûntwikkelingen yn te sjen: earst, de âlde i of y is faak
feroare yn in a; twad, de âlde sk is feroare yn sj. It wurd foar Frysk is
dêr dan ek … yndied: Frasj. Yn sjalle (sille) is itselde bard, mar dêr
hat ús Frysk de k weitôge. Yn de foaroarlochske
stavering scille wurdt dy noch wol oanjûn.
Noch in foarbyld: it âlde and oan ‘e ein fan in wurd is yn ús
Frysk ân wurden en yn it Mooringer Noardfrysk unj. Sa binne pearen
ûntstien, lykas: lân/lunj, strân/strunj, hân/hunj, pân/punj. In oare
regelmjittige oerienkomst sjogge wy yn: hûn/hun, hûs/hus en fûn/fun.
En wer in oarenien yn goed/gudj, floed/fludj en bloed/bludj.
Ferskillen binne der fansels ek. Yn in protte gefallen binne dy
ûntstien trochdat it Frysk eigen wurden ferfongen hat troch
lienwurden út oare talen. Yn it gefal fan it Noardfrysk binne dat faak
wurden út it Sønderjysk, it Deenske dialekt dat yn dielen fan NoardFryslân praat wurdt. Foarbylden
binne ai (net), boge (wenje), wanlik (freonlik) en dreng (jonge).
Dútske lienwurden binne der
ek: oning (idee), flicht (miskien), billy (goedkeap). Soms hat it
Noardfrysk ek âlde wurden bewarre, dy’t ús Frysk net mear hat,
lykas niinj (gjin), eefter (nei) en hood(holle).
In lytse oefening. Ik jou gjin antwurden, oan ‘e hân fan boppesteande
oanwizingen moatte jo it ûndersteande fragmint lêze kinne. Foar it
gemak haw ik it Noardfrysk yn ús stavering werjûn
Walter as in dreng ut Nord-Fraschlunj. Hy heet in sjap, tacht by ‘e
strunj. Dêr boget hy ma san hun Bijke. Walter koon san hudj ai
fine. Hy heet niinj oning wêr hy as. En wêr as dy hun? Heet Bijke san
hudj flicht? Dat koon doch ai su weze? Jo, doch welj: dêr as
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Bijke. Hy sjocht san boas wanlik unj. Hy heet Walter san hudj aw it
hood.

Naam dy mar leaver goed yn je op
It Frysk en it Hollânsk ha wat bysûnders, dat ta noch ta nearne
beskreaun is. Yn beskate gefallen ha dy talen nammentlik in hitende
foarm (ymperatyf) yn ‘e doetiid. Twa foarbylden:
(1) Dy deis wiisde master de Grinzer stasjons op ‘e kaart oan. Naam
dy mar leaver goed yn je op, want by sokke stikken koenen je der
donder op sizze dat je de oare deis in toets krigen.
(2) Als er dan van die donderkoppen aan de lucht kwamen, hoedde je
dan maar, dan was er storm op til.
At men de hitende sin brûkt yn in ferhaaltsje dat yn it ferline spilet en
at er in warskôging, oanrikkemendaasje, oantrún of goerie útdrukt,
dan kin sa’n hitende sin yn ‘e doetiid stean. Mei in befel wol it net:
(3) *Romme dyn keamer op!
(4) *Scheerde je weg!
It stjirke jout oan dat sin 3 en 4 der net op troch kinne. De
wurdsjes mar leaver en dan maar wize der ek op dat sin 1 en 2 net as
befel bedoeld binne. Sokke wurdsjes wurde ornaris brûkt om oan te
jaan dat in hitende sin net as befel bedoeld is. Ferlykje it
gebiedende Ga! mei in sintsje as Ga maar liever of Ga dan
maar! Wy neame sokke wurdsjes dy’t de ynterpretaasje fan in sin
útmeitsje ‘modale partikels’.
Sin 1 en 2 lykje op it earste each in heel soad op sinnen lykas 5 en 6:
(5) Hie dat dan doch ek wat flugger dien!
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(6) Was dan ook niet zo lang blijven hangen!
Sokke sinnen steane wol yn de Algemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS), it grutte grammatikaboek fan it Hollânsk. Se ferskille
lykwols op twa belangrike punten fan sin 1 en 2:
Punt 1: Sin 5 en 6 binne nei de betsjutting gjin hitende sinnen, mar
saneamde ‘yrrealis-sinnen’; de sprekker sjocht út it hjir en no werom
op it ferline en sprekt út hoe’t saken yn dat ferline einliks oars
ferrinne moatten hienen. Sin 1 en 2 drukke in oantrún, warskôging of
sokssawat út en binne dus wol hitende sinnen.
Punt 2: At men sin 5 en 6 yn de notiid set, is de yrrealislêzing net
mear mooglik. De sinnen wurde dêrtroch net mear te ynterpretearjen
en kinne der net op troch. Sin 1 en 2 kinne lykwols sachs yn ‘e notiid
set wurde. Ferlykje sin 7/8 mei 9/10:
(7) Neem ze maar liever goed in je op!
(8) Hoed je dan maar!
(9) *Ha dat dan doch ek wat flugger dien!
(10) *Wees dan ook niet zo lang blijven hangen!
Lykas sein, oant no ta hat noch net ien der yn in grammatika fan it
Frysk of it Hollânsk op wiisd dat doetiidsymperativen besteane. Wol
binne der taalkundigen dy’t útholden ha dat hitende foarmen gjin
grammatikale tiid ha. Dêr binne hele teoryen oan ophongen om
wurdfolchoarders yn Hollânske sinnen te ferklearjen. Dy moatte no
fansels ris goed op ‘e nij besjoen wurde.
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‘Onmoeilijk’ en ‘net folle’
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
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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.

Wat is it ûnderwerp?
Op skoalle ha wy it allegear sa moai leard:in sin hat in ûnderwerp en
in tiidwurd dat dêr yn slachte en getal mei oerienkomt – de
persoansfoarm. Soms is de wierheid lykwols wat minder ienfâldich.
Nim de neikommende sinnen:
(1a) Ik leau dat Jan grutter is as Pyt.
(1b) Ik leau dat Jan grutter as Pyt is.
Sin 1a is sa ienfâldich as wat; is is de persoansfoarm, mei Jan as
ûnderwerp. No sin 1b, hoe sit it dêre? It is net te sjen
oft Jan as Pyt de foarm fan it tiidwurd útmakket, mei’t se beide yn ‘e
tredde persoan iental steane. Lit ús dêrom yn de boppesteande sinnen
in oar persoanlik foarnamwurd nimme, lykas jim.
(2a) Ik leau dat Jan grutter is as jim.
(2b) Ik leau dat Jan grutter as jim is.
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No, yn 2b ferskynt de tiidwurdfoarm is en net binne, dat it liket
derop Jan it ûnderwerp is. No besykje wy it lykwols nochris mei in
oar persoanlik foarnamwurd, nammentlik do.
(3a) Ik leau dat Jan grutter is as do.
(3b) *Ik leau dat Jan grutter as do is.
(3c) *Ik leau dat Jan grutter as do bist.
De stjirkes jouwe oan dat 3b en 3c der net op troch kinne. Dat is
nuver. Wy soenen ferwachtsje dat 3b goed is as Jan it ûnderwerp is.
Dat is lykwols net sa. Is do dan soms it ûnderwerp? Nee, ek net, want
dan soe 3c goed wêze moatte.
In stapke nei de oplossing ta fine wy yn de sintsjes yn 4a en 4b.
(4a) Ik leau dat Jan grutter is as dy.
(4b) Ik leau dat Jan grutter as dy is.
Yn sokke ferlikingen as dizze sintsjes binne, kin men kieze tusken de
ûnderwerpsfoarm (1e namfal, nominatyf) en de foarwerpsfoarm (4e
namfal, akkusatyf). Sadwaande kin men de sinnen yn 3a en 4 beide
wol heare. No is it fansels wol sa dat in foarwerpsfoarm nea it
ûnderwerp fan in sin wêze kin, tink mar oan de ûnmooglikheid
fan Him rint ofMy itensiedt.
Ik tink dat ferlikingen lykas de a-sinnen de grammatika dy’t wy yn ‘e
holle ha wat yn ‘e tiis bringe. Dy wit dan net krekt wat it ûnderwerp
is. At er twa ûnderwerpsfoarmen sjocht en de persoansfoarm komt
yn slachte en getal mei ien fan beide net oerien, dan jout er oan ús
taalgefoel troch dat de sin der net op troch kin. Sin 1b is dan ek goed,
om’t is by Jan, sawol asPyt past. De sinnen 3b en 3c wurde net
goedfûn, om’t de persoansfoarm net oerienkomt mei ien fan beide
mooglike ûnderwerpen. Sin 4b is net in probleem trochdat dy in
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foarwerpsfoarm is en dus net in mooglik ûnderwerp. Jim yn 2b is
wol wer in mooglike ûnderwerpsfoarm, mar ús ynterne grammatika
hat de frijheid om dat wurd as foarwerpsfoarm te ynterpretearjen. Yn
dat gefal jildt itselde as by 4b en wurdt de sin dus as goed beskôge.

Taal as wiskunde
De begripen ‘alle’, ‘guon’ en ‘net ‘ hite yn de taalkunde wol
kwantifisearders. Der binne in mannich wurden dêr’t
kwantifisearders yn ferburgen sitte. Sa kin men foar ‘elkenien’ ek
‘alleminsken’ sizze, foar ‘earne’ ek ‘op guon plakken’ en foar ‘nea’
ek ‘op net ien momint’. Sinnen mei (al as net ferburgen)
kwantifisearders lykje op rekkensommen. Nim in sin lykas 1.
(1) Elkenien seit dat net ien neat bydroegen hat.
It duorret eefkes foardat je ‘útrekkene’ ha wat dy sin krekt betsjut. Je
kinne de betsjutting útplúzje troch earst de kwantifisearders op te
spoaren en dy fan lofts nei rjochts yn sintsjes op te skriuwen:
A. alle minsken moatte wat sizze, nammentlik wat yn B stiet;
B. der is net ien minske te finen dêr’t foar jildt wat yn C stiet;
C. der is net ien ding te finen dat dyselde bydroegen hat.
Om te witten oft A wier is, moatte je earst sjen oft B wier is en dat
witte je pas as je sjoen ha oft C wier is. Yn de measte talen wurket
sok útslachtsjen fan lofts nei rjochts. Taal liket prachtich
regelmjittich. Mar it Frysk soe it Frysk net wêze at it net in pear
gefallen hie dy’t streekrjocht tsjin dat logyske systeem yn geane. In
bekend foarbyld is de dûbelde ûntkenning.
(2) Pyt hie nearne gjin erch yn.
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Sin 2 kin men fan lofts nei rjochts útskriuwe:
A. der is net in ding te finen dêr’t foar jildt wat yn B stiet;
B. it is net sa dat Pyt der erch yn hie.
De sin hat dus logysk sjoen deselde betsjutting as ‘Pyt hie oeral erch
yn’. Mar fakernôch brûke wy dy sin mei de betsjutting ‘Pyt hie
nearne erch yn’. Wat soartgelikens jildt foar sinnen lykas 3.
(3) Elkenien is gjin fakman.
Sa’n sin betsjut neffens de ‘taalwiskunde’ dat faklju net besteane.
Dat kin dy sin ek wol útdrukke, mar meastal sille wy him
ynterpretearje as ‘Der binne wol faklju, mar net elkenien heart ta dy
kategory’. Dat lêste jildt dan meastal foar de oansprutsen persoan,
dy’t wat ferkeard dien hat. En it Frysk hat mear dwersichheden.
Besjoch sin 4 ris.
(4) Nijpels hat altyd gjin ferlet fan sjoernalisten om him hinne.
Dy sin kinne je ‘wiskundich’ ûntlede:
A. op alle mominten jildt wat yn B stiet;
B. der is net ien sjoernalist te finen dêr’t Nijpels ferlet fan hat.
De sin komt neffens dy ûntleding op itselde del as ‘Nijpels hat nea
ferlet fan sjoernalisten om him hinne’. Mar wy sille de sin meastal
begripe as ‘Nijpels hat soms wol ferlet fan sjoernalisten om him
hinne, mar net altyd’.
Ien fan de earste dingen dy’t studinten taalwittenskip leare, is dat taal
gjin wiskunde is. Soms hat it der lykwols in soad fan en guon
boekjeskriuwers lykje soks ek stomme graach te wollen; de literatuer
stiet fol mei skerpe feroardielingen fan ‘ûnlogyske’ sinnen. Dan is it
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wol moai dat de folkstaal tsjin alle skoalmasterjen yn sjen lit dat
minsken gjin kompjûters binne.

In foarname wurdsoarte
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
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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.
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?’

Al al?
Ik ha it earder skreaun: taal is gjin wiskunde. ‘Der sitte hjir nearne
gjin mûzen’ mei dan logysk besjoen betsjutte dat oeral mûzen sitte,
de grutte kliber sil dy sin ynterpretearje as dat der nearne mûzen
sitte.
Neffens de logika soenen beskate sinnen goed wêze moatte, wylst se
foar ús taalgefoel gewoan net doge. It liket derop dat ús taalgefoel
fral muoite hat mei in njonkeninoar foarkommen fan wurden dy’t
gelikens hearre. In pear nijsgjirrige foarbylden:
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Meastal kinne wy as tsjinstelling fan ‘net’, frij kieze út de wurdsjes
‘wol’ en ‘al’. Sjoch mar nei: ‘Komt er al/wol of komt er net?’ Beide
wurdsjes kinne ek prima njonken in bywurd fan tiid stean, bygelyks
‘noch’: ‘Juster siet er om tsien oere net mear oan ‘e kofje, mar hjoed
noch al/wol’.
Der is lykwols noch in oar wurdsje ‘al’, in bywurd fan tiid, dat yn it
Dútsk mei ‘schon’ en yn it Ingelsk mei ‘already’ oerset wurdt. Dat
wurdsje ‘al’ kin prima njonken ‘wol’ ferskine, mar net njonken it
synonime ‘al’. Sjoch mar nei: ‘Fan ‘e moarn hied er de krante noch
net sjoen, mar no al wol/*al.’ It stjirke jout oan dat de lêste
mooglikheid der foar ús taalgefoel net op troch kin.
It liket derop dat ús taalgefoel dy twa gelikense wurdsjes ‘al’ net
njonkeninoar ha wol, al mankearret der logysk sjoen neat oan de sin.
Noch in foarbyld. Foarnamwurden lykas ‘hjir’, ‘dêr’ en ‘der’ kin it
plak ynnimme fan in bywurdlike bepaling fan plak.. Nim in sin
lykas: ‘Jelly fertelde dat se der har hele libben al wennet’. ‘Der’ kin
hjir bygelyks stean foar ‘yn Dokkum’.
Der is noch in oar wurdsje ‘der’. Dat hat gjin betsjutting, mar it stiet
faak foaroan yn de sin at it ûnderwerp mei ‘in’ of ‘gjin’ begjint, lykas
yn de sin: ‘Der wennet in reus yn Dokkum’. Yn in bysin ha wy
datselde ‘der’ ek nedich: ‘Ik fertel dat der in reus yn Dokkum
wennet’. No soe der logyskerwize neat op tsjin wêze om ‘yn
Dokkum’ troch in foarnamwurd te ferfangen. Mei ‘hjir’ en ‘dêr’ giet
dat prima, mar ‘der’ mei net njonken it oare ‘der’ stean: ‘Sybren seit
dat der dêr/hjir/*der in reus wennet’. Wat hjir wol wer mooglik is, is
om ien wurdsje ‘der’ beide funksjes mei te jaan. ‘Kinsto de stêd
Dokkum? Sybren seit dat der in reus wennet’ is poerbêst Frysk, al
mankearret der logysk sjoen ien wurdsje ‘der’.
In lêste foarbyld, diskear yn it Hollânsk. It wurdsje ‘of’ kin itselde
útdrukke as it Dútske ‘oder’, lykas yn: ‘Wil je dat ik ga of dat ik
blijf?’ It kin ek in haadsin mei in bysin ferbine: ‘Ik weet niet of ik
blijf’. Besykje wy beide wurdsjes njonkeninoar te setten, dan krije
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wy in rare sin: ‘*Ik weet niet of ik ga of of ik blijf’. Yn dat gefal
kiest ús taalgefoel wer in oare útwei, nammentlik it ferfangen fan it
twadde ‘of’ troch ‘dat’: ‘Ik weet niet of ik ga of dat ik blijf.’

Gjirring
Us mem brûkt geregeldwei it wurd ‘gjirring’ yn de betsjutting fan it
Dútske ‘Sammlung’ of it Hollânske ‘verzameling’. Sa praat se
bygelyks wol fan in ‘postsegelgjirring’ of in ‘gjirring boeken’. De
measte Friezen sille foar ‘t neist it wurd ‘(fer)sam(e)ling’ yn dy
betsjutting brûke.
It wurd ‘gjirring’ komt net yn de hânwurdboeken fan de Fryske
Akademy foar. En it mânske Wurdboek fan de Fryske Taal kin it
allikemin. Doe’t ik dat gewaar waard, krige it wurd my yn ‘e
besnijing en ha ik in lytse speurtocht ynset.
Alderearst soe ‘gjirring’ fansels ek stavere wurde kinne as ‘gierring’.
Dy stavering soe betsjutte dat it wurd ôflaat is fan in stam ‘gier’ mei
de ie-klank fan ‘bier’. Yn dy stavering stie it lykwols ek net yn de
wurdboeken.
Wat wol bestiet, is it wurd ‘garje’, dat ‘sammelje’ betsjut. It is
besibbe oan it Hollânske ‘vergaren’ en ‘vergaderen’. ‘Garje’ hat
neffens it wurdboek in njonkenfoarm ‘gearje’ (útsprutsen as ‘gjerje’).
At je fan dat tiidwurd in ôflieding op -ing meitsje, krije je de foarm
‘gearring’ (útsprutsen as ‘gjerring’). Dat liket al in heel soad op ús
‘gjirring’.
No is ús mem in hikke en teine Dongeradeelster en de lju yn dy
streken ha yndied in mannich wurden mei in ji-klank, dêr’t de rest
fan Fryslân in je- of in e-klank hat. Sa is it meartal fan ‘beam’ yn de
noardeasthoeke ‘bjimmen’. Fierders wiisde in kollega my op in
ferlykber gefal: it neist inoar foarkommen fan ‘nearring’ en ‘njirring’
(it neieltsje dêr’t beide helten fan in skjirre mei oaninoar fêst sitte).
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De ûntwikkeling liket no frij dúdlik: de Aldfryske stam ‘gara’ hat yn
guon streken in ferkoarte tiidwurdfoarm ‘garje’ krigen. Yn oare
streken hat de stam de normale lûdwiksel aa -‘ ea trochmakke, dy’t
wy ek sjogge yn beaken (út ‘baken’), keal (út ‘kaal’) en gâns oare
wurden. De stam ‘gear’ kinne wy fansels noch yn allegear wurden,
lykas ‘gearsit’, ‘gearfalle’ ensfh. Yn ôfliedingen waard de ea-klank
brutsen ta ‘je’. Yn ‘e Dongeradelen is dat ‘je’ doe wer ta ‘ji’ wurden.
Nuver is dan al dat der gjin tiidwurd ‘gjirje’ bestiet. Us mem brûkt
foar it tiidwurd konsekwint ‘gearje’ (útsprutsen as ‘gjerje’).
It wurd ‘gjirring’ fertsjinnet neffens my in plakje yn de nijste
printinge fan it hânwurdboek. De skriuwwize moat dan noch al
eefkes oer stind wurde. ‘Nearring’ en ‘njirring’ komme beide yn it
wurdboek foar, dat dat soe derfoar pleitsje om ek de foarm ‘gjirring’
op te nimmen. Oan ‘e oare kant wurde foarmen lykas ‘bjimmen’ yn
de skriuwtaal konsekwint skoudere. Wy soenen der yn dat ljocht ek
foar kieze kinne om inkeld mar ‘gearring’ (en ‘nearring’) te
skriuwen. De skriuwwize ‘gierring’ is gjin opsje, mei’t it wurd gjin
stam ‘gier’ hat.

Fersleine reek
Al hoe goed oft je miene dat je in taal yn ‘e macht ha, at je út in oare
taal wat oersette moatte, stjitte je soms op ûnferwachte problemen.
Sa moast ik okkerdeis in tekst út it Ingelsk yn it Frysk oersette. Dêr
kaam de fraze ‘stale smoke’ yn foar. Dat is reek dy’t al in moai skoft
yn in min fentilearre romte hinget en net mear sa fris rûkt. Dy’t thús
yn ‘e moaie keamer wolris in feestje jûn hat, wit grif wat ik bedoel.
Yn it Hollânsk koe ik foar ‘stale smoke’ ‘verschraalde rook’ betinke.
Oaren mienden trouwens dat it ‘verschaalde rook’ wêze moast – en
Van Dale jout har gelyk. Beide wurden komme wol wer op it
Internet foar en fan de minsken om my hinne sei ek de iene
‘verschaald’ en de oare ‘verschraald’. Nei alle gedachten waard it
wurd ‘verschaald’ (te lang in de schaal gelegen) oarspronklik
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allinnich foar floeistoffen brûkt (‘verschaald bier’). De assosjaasje
mei ‘schraal’ sil de foarm ‘verschraald’ wol opsmiten ha.
Mar ta it Frysk. Ik begûn ynearsten mei ‘skrale reek’. Op himsels net
sa nuver, ‘skraal’ hat in betsjutting ‘tin’, ‘net sa ticht’. Dat seit ‘stale’
ek wol wat. Mar doch dekt dy flage de lading net helendal, en echt in
idiomatyske manier fan sizzen is it ek net.
In kollega miende dat er eartiids wol fan ‘kâlde reek’ yn de bedoelde
betsjutting heard hie. At dat idiomatysk wie, dan wie it fansels in
prachtige fynst. De kollega wie der lykwols net wis fan en yn de
Fryske literatuer en yn de wurdboeken wie dy útdrukking ek nearne
te finen. Dat makke dat ik trochsocht om in bettere oersetting.
Oaren droegen noch de mooglikheden ‘bestoarne reek’, ‘fersille
reek’, ‘bestjurre reek’, ‘âlde reek’ en ‘fersleine reek’ oan. Allegear
op himsels net sa raar. In stik wyld is bestoarn at it al eefkes hinget,
dat jildt ek foar de soarte fan reek dy’t ik sykje. Dy reek is ek wat
útwaaiere, ‘fersille’, dat dat is ek net sa’n minne kar. By ‘bestjurre
reek’ kin ik my wat minder foarstelle, mar guon kollega’s hearde it
net sa nuver oan. ‘Alde reek’ wie in goeie opsje, mar ik woe doch
leafst in spesifiker wurd as ‘âld’. ‘Fersleine reek’ is ek wat foar te
sizzen. In pear lju koenen ‘ferslein bier’ wol foar ‘dea bier’,
‘verschaald bier’. Allinnich koe ik nearne yn ‘e literatuer ien fan dy
wurden yn kombinaasje mei ‘reek’ fine. En ik woe it leafst in
besteande útdrukking brûke.
Dy fûn ik úteinlik yn de taaldatabank fan de Fryske Akademy: ‘Mar
de lucht fan forsleine sigrettereek en drank en it kâlde, skrutene
moarnsljocht dat oer de forfallen stuollen en fettige pluche kleden
foel jagen him op …’ (út: Leo Popma, In kwesty fan hûd, 1971). Dat,
doe haw ik de knoop mar trochslein. ‘Stale smoke’ is ‘fersleine reek’
wurden.
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Spantsje, steltsje, pearke
“Dy twa, is dat in spantsje?” frege ik okkerdeis oan in kammeraat.
Hy seach efkes wat fernuvere, en dat net om myn ûnderstelling. It
wurd ‘spantsje’ yn ‘e betsjutting feint-en-faam wie nij foar him. Hy
koe it wurd wol, mar dan inkeld mar foar de hynders dy’t meiinoar
foar in wein steane. Dat ferwûndere my wer, want ik praat dan inkeld
mar fan in ‘span’, sûnder ferlytsingsútgong dus. Foar in jonge en in
famke dy’t ferkearing ha, soe myn kammeraat ‘steltsje’ of‘pearke’
sizze. No koe ik my by ‘steltsje’ noch wat foarstelle, al hearde it my
wat Hollânsk oan, mar ‘pearke’ mocht my net tinke dat ik it ea heard
hie. Wol ‘pear’, mar dat binne troude minsken.
Doe haw ik ris om my hinne frege en it die bliken dat ûnderskate
minsken der krekt sa ûnder stienen as dy kammeraat fan my. In pear
oaren wienen it wer folslein mei my iens. Mar der wienen ek lju dy’t
de wurden ‘spantsje’, ‘steltsje’ en ‘pearke’ noch wer heel oars
oanfielden. Der wienen twa minsken, dy koenen alle trije wurden
wol, mar by harren wie it in pearke sib wurk, wylst in spantsje en in
steltsje ek wat skarrelje koenen. Trije oare kollega’s fûnen alle trije
wurden normaal, mar brûkten se allinnich foar jongelju. ‘Span’, ‘stel’
en ‘pear’ wienen by har de neutrale oantsjutting foar feint-en-faam of
man-en-wiif. En noch wer in kollega tocht allinnich by ‘pearke’ oan
in ‘Liebespaar’. ‘Steltsje’ hearde him wat boargerlik oan en
‘spantsje’ koe ider duo wêze, dus ek twa maten of in twakoppige
direksje.
Oer ‘pearke’ is fierder net folle te sizzen, dêr ferskilden de
mieningen te bot oer, en by net ien like dat wurd as oantsjutting foar
feint-en-faam de pree te ha. Mar by de oare twa foel my wol wat op.
Aardich wat minsken foar wa’t ‘spantsje’ it gewoanste wurd wie,
neamden ‘steltsje’ in hollannisme. Tagelyk wienen der minsken dy’t
‘steltsje’ gewoan fûnen en ‘spantsje’ ‘âldfrinzich’ of ‘geef Frysk’
neamden, of it foar minsken helendal net koenen. Dat liket derop te
wizen dat ‘spantsje’ âldere brieven hat. ‘Steltsje’ is foar guon noch in
hollannisme, wylst it by oaren al de gewoane oantsjutting wurden is.

225

Dy lêste groep minsken wie yn myn mini-stekproefke trouwens net
opfallend jonger as dejingen dy’t inkeld ‘spantsje’ brûkten.
Yn de taaldatabank fan de Fryske Akademy haw ik ek noch eefkes
sjoen. Dêrmei kin men tûzenen Fryske boeken trochsykje. Alle trije
wurden komme deryn foar yn de bedoelde betsjutting. It Wurdboek
fan de Fryske Taal neamt se ek alle trije. Dêr fûn ik nammers ek
noch de neikommende sin: ‘By de fûgels neame wy in mantsje en in
wyfke by elkoar in spantsje, in pearke of in steltsje’ – in oanhaal út
De Pompeblêden fan 1968.
At lêzers de trije wurden noch wer oars brûke, of noch oare wurden
ha om feint-en-faam oan te tsjutten, dan soe ik dat wol graach witte
wolle.

Hitende foarm
De gebiedende wijs hyt yn it Frysk hitende foarm. En dy Fryske
hitende foarm hat wat bysûnders. Lit ús foar’t wy dêrop yngean,
earst ris nei it Ingelsk sjen. At in tiidwurd in hitende foarm hat, dan is
dy altyd gelyk oan de ynfinityf, dat is de foarm dy’t yn it wurdboek
stiet. Dus bygelyks go en stop en wait. Heel ienfâldich, no? Yn it
Hollânsk is it net folle oars. De ik-foarm en de hitende foarm binne
gelyk oaninoar, en dy binne wer gelyk oan de ynfinityf minus de
útgong -en of -n. Dus sta en stop en help, om mar in pear foarbylden
te neamen. Allinnich zijnhat de foarm wees, mar dy kinne wy ek as
de hitende foarm fan wezen beskôgje, en dan is er wol wer
regelmjittich.
No it Frysk. At in tiidwurd yn it Frysk in hitende foarm hat, dan is
dat gelyk oan de ik-foarm. Dy ik-foarm is by tiidwurden mei de
útgong -je (dûnsje, helje ensfh.) gelyk oan de ynfinityf. By
tiidwurden mei de útgong -e (bygelyks sitte, springe) is de hitende
foarm gelyk oan de ynfinityf sûnder de útgong: Sit! Spring!
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Wat yn it Frysk no sa bysûnder is, is dat dy taal twa echte
ûnregelmjittige hitende foarmen hat. Dat
binne Wacht! en Hark! Guon Friezen kinne allinnich dy foarmen,
oaren brûke se neist de regelmjitte foarmen Wachtsje! en Harkje! en
wer oaren brûken inkeld mar dy regelmjittige foarmen, mar it feit is
dat se yn it Frysk foarkomme.
By guon sprekkers is der lykwols wat mei dy twa nuvere foarmen te
rêden. Sa kinne guon se wol as los wurd brûke: Hark!, Wacht!, mar
se kinne der net in sin mei meitsje. Foar harren isHark nei jim
mem! of Wacht op my! ferkeard. Dan sizze se Harkje nei jim
mem! en Wachtsje op my!. Wer oaren sizze dat
se hark en wacht allinnich brûke kinne mei it wurdsje risderefter,
dus: Hark ris! en Wacht ris!
Wêr’t de hitende foarmen Hark! en Wacht! weikomme, is net dúdlik.
Soenen wy by Wacht! noch oan in Hollânsk lienwurd tinke kinne,
by Hark! is ûntliening fansels gjin mooglike ferklearring.
Yn it Frysk is fierders noch apart dat Friezen lykje te twiveljen by
tiidwurden mei in ûnregelmjittige ik-foarm. Ynstee fan Ik jou koe
men yn ‘e 19e ieu noch sizze fan Ik jaan. Jaan! en Jou!komme yn
âldere literatuer beide wol foar as hitende foarm, al hat Jou! hjoed de
dei it hear allinnich.
Aardich om te fernijen is noch dat it Fryske sille in hitende foarm
hat. Sil no braaf leare, fanke! heart my wol goed oan. It
Hollânske zullen hat gjin hitende foarm. *Zul/zal nu braaf leren,
meisje! heart o sa bryk.
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Baskúl, weechskaal, waach
As bern moast ik wolris op ‘e baskúl, sa’n plat apparaatsje, dat
oanjout hoe swier oft je binne. Sa’n ding hear ik tsjintwurdich wol
gauris nei ferwizen mei de namme weechskaal, en dat is fansels
Frysk fan spui-mar-út. Om in Frysk wurd te finen foar wat yn it
Hollânsk in weegschaal hyt, liket nochal dreech te wêzen. It
hânwurdboek fan de Fryske Akademy jout as Fryske oersetting
dêrfan skeal, skealje, skealing, skealjen, skealjes en skealings –
allegear wurden dy’t ik noch nea heard yn it echt heard
ha. Skalen kin ik wol, mar dat is dan sa’n winkelmansapparaat dêr’t
echt twa skalen op sitte. Foar de nijere waachynstruminten mei in
fear deryn heart my dat raar oan.
It wurd baskúl is net heel bekend. Okkerdeis haw ik it noch wol in
kear heard, mar doe gong it spesifyk om in waachtastel foar sekken
mei rjappels. Yn dy betsjutting stiet it ek yn it Wurdboek fan de
Fryske Taal.
It efterheljen fan it komôf fan baskúl is net sa’n toer, it komt út it
Frânsk en hâldt ferbân mei basculer (‘wippe’, ‘slingerje’). De
oarspronklike bascule hie lange earms, dat sa’n namme leit o sa foar
de hân. Foar de moderne platte apparaatsjes leit sa’n namme sa bot
net yn ‘e reden, mar dat jildt allyksa foar it Hollânske weegschaal.
Der komt hjoed de dei ommers gjin skaal mear oan te pas.
Mei’t baskúl foar guon Friezen deselde romme betsjutting hat
as weegschaal en it wurd satliket yn in ferlet foarsjocht, soe ik it
moai fine at it as oersetting dêrfan yn de wurdboeken opnaam waard.
It tiidwurd dat it fêststellen fan it gewicht útdrukt, is foar party
Friezen ek wat in probleem. Byâlds wie dat wage en dat is yn it
noarden fan Fryslân no noch. Yn de lette midsieuwen is de a-klank
yn in grut part fan de provinsje feroare yn in ea-klank, mei weage as
risseltaat. Soks is by in soad wurden bard. In jonge ko hite foarhinne
in kaal en no in keal. (Yn Hylpen hyt sa’n bist altyd noch in kaal.) It
wurd beam is ûntstien út baam en sa binne der noch folle mear
foarbylden. Weage liket no lykwols in soad op it
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wurd weagje (‘doare’, ‘de moed ha’). Wat langer wat mear minsken
kinne dy twa net mear útinoar hâlde. Se brûke dan faak weagje yn
beide betsjuttingen.
Earder bestie foar in waachynstrumint oars noch it wurd waach.
Elkenien kin fansels de Waach yn de Ljouwerter binnenstêd. In
protte stêden ha in gebou fan dy namme. It is in gebou, dêr koenen
minsken eartiids saken wage litte. De namme waach is fan ‘e baskúl
sels oergongen op it waachhûs, it gebou dêr’t er yn stie.

De har-sykte
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
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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?
– 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 man, dy hite fan Durk
Yn alle talen ha je wol ferskillende manieren om ien en itselde te
sizzen. In moai eksimpel kin men fine yn de sintsjes (1) en (2)
hjirûnder:
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(1) Ik prate juster mei in man dy’t fan Durk hite en dy’t
skuonmakker wie.
(2) Ik prate juster mei in man, dy hite fan Durk en hy wie in
skuonmakker.
Dy twa sinnen befetsje trije meidielings. Dy steane yn (3) moai
ûnderinoar:
(3) a. Ik prate juster mei in man.
b. Dy hite fan Durk.
c. Hy wie skuonmakker.
Yn sin (2) steane dy trije meidielings njonkeninoar opneamd,
allinnich it bynwurdsje ‘en’ is tafoege. Yn sin (1) binne de
meidielings yn (3b) en (3c) lykwols yn sin (3a) parst. De
wurdfolchoarder moat feroarje en in yn sin (1) sa koarte sindiel ‘in
man’ wurdt no it folle langere ‘it man dy’t fan Durk hite en dy’t
skuonmakker wie’. Taalkundigen ha útsocht dat it úttinken en
begripen fan sin (1) foar it minsklike brein helte yngewikkelder is as
dat fan sin (2). Foar bern fan fjouwer jier is it begripen fan sinnen
lykas (1) sels fiersten te dreech, en earst at se in jier as sein binne,
begjinne se sels sokke sinnen te meitsjen. Sinnen fan it slach fan (2)
begripe en brûke se al folle earder. En folwoeksenen dy’t in frjemde
taal leare moatte, mije gauris sinnen lykas (1) yn de nije taal.
Sin (1) en (2) komme beide yn it Frysk foar, mar der sit wat in
stylferskil yn. (1) sil men earder yn de skriuwtaal tsjinkomme, en (2)
yn de sprektaal – al is soks gjin izeren wet, fansels. Sa tilt it yn de
sammele folksferhalen fan Ype Poortinga op fan sinnen lykas (2).
Nim de foarbylden hjirûnder, beide út syn prachtich boek ‘It
fleanend skip’:
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(4) Nou hie de boer in greatfeint en dy hie hwat mear fan ‘e wrâld
sjoen as de measten en hy wie net forrotte.
(5) Ik wit hjir yn ‘e stêd in man dy hat lange jierren yn ‘e East west
en dêr hat er midden tusken de toveners en wiersizzers forkeard.
Dy sinnen kin men sachts omsette yn sokke fan it type yn (1):
(6) Nou hie de boer in greatfeint dy’t wat mear fan ‘e wrâld sjoen hie
as de measten en dy’t net forrotte wie.
(7) Ik wit hjir yn ‘e stêd in man dy’t lange jierren yn ‘e East west hat
en dy’t dêr midden tusken de toveners en wiersizzers forkeard hat.
By my binne (6) en (7) prachtige foarbylden fan amtlik proaza, mar
passe se lang sa moai net yn Poortinga syn folksaardige ferteltrant.
En mei’t de Fryske skriuwtaal graach it omgongstalige wat oankrûpe
mei, is der neffens my net folle reden om sinnen lykas (2), (4) en (5)
te skouderjen.

Klam
Elkenien sil dy fertelle kinne dat yn it wurd tafel de klam falt
op ta en net op fel. Likegoed is it elkenien dúdlik dat yn it sintsje Jan
sjocht Pyt, Jan ornaris dejinge is dy’t sjocht en Pytdejinge dy’t sjoen
wurdt, mar dat it ek oarsom wêze kin at Jan de klam krijt.
Wy prate fleurichwei oer ‘klam’, mar wat dat no einliks is, dat is in
fraach dêr’t de measten fuort net in antwurd op ha sille. Sels
taalkundigen witte it noch altyd net krekt. Oars as wolris tocht wurdt,
hat klam mar in heel lyts bytsje mei lûdsterkte te krijen. Der spylje
ferskillende dingen mei, mar ien fan ‘e belangrykste liket de
toanhichte te wêzen.
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No is it net sa dat minsken yn har spraak mar frij mei de toanhichte
fariearje. Sûnder it te witten hâlde minsken har oan beskate regels en
dy binne foar elke taal wer oars. Lit ús as foarbyld it Hollânsk ris
nimme. Dy taal hat twa toanhichten ta syn foldwaan: ien foar
wurdlidden sûnder klam, en ien foar wurdlidden mei klam. Hoe
heech oft dy beide nivo’s binne, hinget ôf fan de stim en de emoasje
fan de sprekker, mar de ôfstan tusken beide is altyd likernôch gelyk.
Trochdat it Hollânsk mar twa toanhichten hat, heart dy taal foar in
soad minsken frijwat monotoan. Dat idee wurdt noch fuortsterke
trochdat Hollanners leafst net in soad hin-en-wer ljeppe tusken beide
toanhichten; yn in sin lykas Mijn zoon wil een leeuw zien, wurde de
wurden zoon wil een leeuw allegear op it hege nivo útsprutsen,
wylst mijn en zien op it lege nivo útsprutsen wurde.
It Britsk Ingelsk hat net twa, mar trije toannivo’s. De earste twa
binne sawat like heech as de twa Hollânske en de tredde leit dêr noch
in ein boppe. Dêrtroch kin it toanhichteferskil tusken twa wurdlidden
yn it Ingelsk twa kear sa grut wêze as yn it Hollânsk. Boppedat
ljeppe de Britten folle mear op-en-del tusken de trije nivo’s. De
yntonaasje is helte minder flak as yn it Hollânsk. Yn Hollânske earen
heart it Britske Ingelsk dêrtroch wat ‘geierich’ of ‘orgastysk’. En der
binne wol talen mei noch mear nivo’s.
En hoe sit it mei de toanhichte yn it Frysk? Wel, dat witte wy einliks
net. It hat derfan dat it Frysk yn alle gefal mear as twa toanhichten
hat. Wol dúdlik is dat it ‘ljepgedrach’ fan Friezen gâns oars is as dat
fan Hollanners. Ferlykje mar ris Doch net sa raar, ju! mei Doe niet
zo raar, joh! Yn it Frysk wurdt raar ju folle heger útsprutsen as yn it
Hollânsk raar joh. En Jarich Hoekstra hat ris in moaie taalsnipel
skreaun oer it klamferskil tusken Wêr giet dat boek oer? en Waar
gaat dat boek over? Yn ‘e Fryske sin kin men de klam op giet lizze,
mar ek op oer. Yn de Hollânske sin kin er allinnich op gaat lizze.
It soe my eins net fernuverje at it tredde (heechste) toannivo yn it
Frysk wat yn it neigean is. As bern begekken wy thús al de foar ús
opfallend sterke klam fan guon âldere famyljeleden (‘marjoLEIN, no
moatst OPHÂLde!’).
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De yntonaasje is tige wichtich foar de yndruk dy’t men krijt fan in
taal dy’t men net kin; tink mar oan de opfallende Sweedske
yntonaasje. No sizze Dútsers gauris dat se ús Westerlauwersk Frysk
en it Hollânsk net útinoar hâlde kinne, en dat beide talen deselde
‘singsang’ ha. Dat kin der ek wer op wize dat de Fryske yntonaasje
flakker wurdt, al bin ik der wis fan dat it der ek mei te krijen hat dat
Friezen in soad Fryske yntonaasjegewoanten ek brûke at se Hollânsk
prate.

Stjirrebylden
Wa’t yn it hânwurdboek Nederlânsk-Frysk fan de Fryske Akademy
de nammen fan de stjirrebylden opsiket, fynt dêr almeast letterlike
oersettingen fan de Hollânske nammen – nammen dy’t net ien brûkt.
Sa jout it wurdboek foar de maagd it Fryske wurd faam, en
foar boogschutter bôgesjitter. Oare stjirrebylden, lykas
de weegschaal steane der net iensen yn.
De praktyk is, tink, hjoed de dei dat Friezen de Hollânske nammen
brûke, miskien mei útsûndering fan raam, stienbok, fisken en noch in
pear dy’t heel bot op de Hollânske nammen lykje. Doch skynt it
Frysk byâlds wol eigen nammen hân te ha. In 18e-ieusk almenakje
jout it neikommende listje:
Ram – Ygle Hurdholle
Stier – Hans Bolle
Tweelingen – Houk en Ansk
Kreeft – Hette Bryklob
Leeuw – Bitelige Lieuwe
Maagd – Mary Patsiik
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Weegschaal – Douke Just
Schorpioen – Stikelige Douwe
Boogschutter – Hans Pylk
Steenbok – Harmen de Bok
Waterman – Pissebêd
Vissen – Piter Poasken
De frouljusnammen ‘Houk en Ansk’ moatte hast wol te krijen ha mei
‘Ansk en Houk’, in 17e-ieusk fers fan in ûnbekende dichter. De
fraach is fansels oft dy dichter de grapmakker wie of dat de namme
fan it stjirrebyld in parody op dat gedicht is.
De ‘lob’ yn ‘Hette Bryklob’ is in rûch wurd foar ‘earm’ of ‘skonk’,
sokssawat as ‘poat’. ‘Bitelich’ is ‘biterich’. ‘Patsje’ is ‘tútsje’ en
‘patsiik’ wol sizze dat Mary graach tútsje mocht. ‘Douke Just’ waard
ek wol ‘Douwe Lyk’ neamd. ‘Poasken’ binne lytse slimerige fiskjes.
Guon lêzers kinne miskien de útdrukking ‘sa ferkâlden as in poask’.
En fan ien dy’t net sa grut fan stal is, kin men sizze: “It is mar sa’n
poask.”
Oft de boppesteande nammen ea serieus brûkt waarde of dat it giet
om parodyen, dat is fansels net mear nei te gean. Wolle minsken de
Hollânske nammen mije, dan binne se lykwols wol sa histoarysk
ferantwurde as de gelegenheidsoersettingen dy’t it wurdboek jout.

Skûlliif
Al wer in moai skoft lyn lêsde ik in artikeltsje oer ien, dy hie in
bysluter foar it ien as oare genêsmiddel yn it Frysk oerset. Wat de
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oarspronklike taal wie, wit ik net mear, mar hy hie yn de Fryske
ferzje it Hollânske wurd
baarmoeder
brûkt. Yn it wurdboek hied er
limoer
fûn, mar dat wie in wurd, dat soenen de measte froulju net begripe.
Baarmoeder is yndied in lestich wurd om oer te setten. Nuver
einliks, soenen ús foarâlden dêr nea oer praat ha? It wurdboek jout
net folle help mei de oersettingen liif, liifmoer en limoer. No
is liif fansels fiersten te algemien. Soms hat it de bedoelde
betsjutting, bygelyks yn de útdrukking Se hat it liif fol bonken, of ek
wol fol hannen en fuotten. Dat wol fansels sizze: ‘Se is swier’. Mar
at je nei iten pine yn ’t liif krije, dan giet it om ‘e mage. En at
je liifrinnich binne, of, krekt oarsom, at je oan ‘e wûnderoalje sille
om iepen liif te meitsjen, dan giet it om ‘e terms. En at je mei it luie
liif op ‘e bank delploffe, dan wurdt it hele lichem bedoeld. It
wurd memmeliif is justjes dúdliker, en wurdt ek wol foar de
‘baarmoeder’ brûkt, mar einliks is it ek noch net spesifyk genôch. It
kin ek wer in rommere betsjutting ha, krekt lykas it
Hollânske moederlijf: ‘In het moederlijf bevindt zich de
baarmoeder’.
Prate foarhinne ien oer in liifmoer of de ferkoarte foarm limoer, dan
hied er it meastentiids oer fee. In frommeske koe wol de limoer ha,
hystearysk wêze, mar oars as yn oerdrachtlik gebrûk waard it wurd
foar minskefroulju net brûkt. Neffens it grutte Wurdboek fan de
Fryske Taal wurdt it pas sûnt de jierren ’70 foar minsken brûkt. In
wurd as limoerhalskanker, dat it hânwurdboek fan de Fryske
Akademy jout, liket my dan ek mear wurdsjebakkerij as oerlevere
folkstaal.
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Foar bisten wurdt ek noch wol praat fan de lêch (ek wol it lêch). Nei
alle gedachten is de oarspronklike betsjutting fan dat wurd
de drúfkes, de lichemsdielen dêr’t de aikes yn sitte
(Hollânsk: eierstokken). Mar fan in ko wurdt ek wol sein dat er de
lêch út hat. Dat is itselde as dat er it liif út hat, dan hinget de boel
derta’n út. Fan sa’n ko wurdt ek wol sein dat erliboaitsk is.
Lêsten hearde ik ien foar de minsklike baarmoeder it
wurd skûlliif brûken. Ik haw it yn it wurdboek net weromfine kind en
ik ha der ek gjin aan fan hoe algemien oft it brûkt wurdt, mar it
noaske my eins wol. It heart wol oarspronklik en it hat in noflike
klank (in skûlplak), it hoecht net út it bûthús of de hinneloop wei te
kommen, is maklik te begripen, en it hat wol dy spesifike betsjutting
dy’t it wurdsje liif allinnich net hat.

Rinne
It Frysk hat in grutte rykdom oan wurden foar manieren om jin op
fuotten te ferpleatsen, te rinnen dus. It is skande dat guon fan dy
wurden sa’n bytsje mear brûkt wurde. Lit ús hjir ris in stikmannich
by de kop pakke.
Alderearst rinne sels. Yn de oanbuorjende talen hat dat de spesifikere
betsjutting hurd rinne, drave krigen: Hollânsk rennen, Dútsk rennen,
Ingelsk to run. Us drave wurdt yn it Hollânsk wer allinnich foar
hynders brûkt. It Hollânske lopen is besibbe is oan it
Fryske ljeppe en it Ingelske to leap, beide mei de betsjutting
‘springe’, wylst it it Dútske laufen gauris ‘drave’ betsjut.
Earder hie gean ek de betsjutting rinne. Der wurdt noch wolris sein
dat ien te gean is, dus ‘rinnend’, ‘te foet’. Mar tsjintwurdich geane je
ek op ‘e fyts of mei de fleanmasine earne hinne. Yn it Dútsk
hat gehen noch wol faak de beheindere betsjutting.
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At je rinne, dan geane je mei de billewein of mei it
skuonmakkersweintsje of op it arbeidershynder. In selde soarte fan
humor fine wy yn de namme gemeentepils foar ‘wetter’.
Der binne frijwat manieren om te rinnen. Ien dy’t grutte stappen
nimt, trêdet. Efkes in slach om dwaan, hyt oars ek wol trêdzje, en je
kinne ek in ôfstân trêdzje, d.i. rûchwei mjitte troch je stappen te
tellen. En fansels trêdet de hoanne de hin, dêr komme lytse pykjes
fan. Ut de aardichheid in ein rinne neame wy kuierje of traapje en at
je dêrby yn ‘e prakkesaasjes wei binne, dan sizze wy dat
je pesjantelje of tsjantelje.
Lêsten lêsde ik fan ien, dy “kloatsekke nei de doar ta”. Dat wol sizze
dat er wat sukkeleftich rûn. Binne je wat min op ‘e gong,
dan strampelje je, of je poddebûkje. Rinne je mei lijen troch it wetter
of troch de drits, dan neame wy sok
rinnen peazgje, peatskje of mjukselje. Mar je kinne ek mei fûle faasje
ien foarby snjitte. Hat in famke wat in truttich loopke, dan wurdt ek
wol sein dat se snjit.
Dan kinne je noch panderje of pandelje (kuierje, rêstich
oanstappe), skilderje (Hollânsk ‘ijsberen’), keutelje (doelleas
omrinne), skeanbilje of skeangatsje (slingerjend rinne, bygelyks at je
in slokje op ha), sjoelfuotsje (slofkje, rinne sûnder de fuotten goed op
te tillen), sjompe (stadich rinne, sûnder entûsjasme), fuottelje (mei
lytse stapkes rinne), tripkje (trinten rinne, meastal ek mei lytse
stapkes), wâdzje (rûchhouwerich stappe of troch wetter
rinne), giuwe (hurd rinne, drave) en jotse of jotskje (wyld rinne of
drave). Fierders kinne je sokkebalje(strampelje, ûnwis rinne), al
kinne wy dat wurd hjoed de dei hast allinnich mar mear
yn opsokkebalje (oppakke, ta bliidskip fan oaren ôfsette).
Wurden foar ‘rinne’ komme yn allegear útdrukkingen foar. As beslút
neam ik in pear. Oer de foet stappe (dronken wêze), fan ien rinne (yn
‘e kream moatte), yn ‘e papieren rinne (djoer wêze), op ‘e non
rinne (mislearje), in blauwe skine rinne (in ôfskriuwer krije), oer de
buorren gean (berabbe wurde).
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Oeger
Ype Poortinga hat út de mûlen fan Fryske fertellers hele smiten
folksferhalen optekene en bondele yn in rige prachtige boeken. Yn
ien fan dy gjirringen, De foet fan de reinbôge, fûn ik it teltsje De
oeger, de bern yn ’t sâlt en de hillige. Wat ding oft in oeger is, dêr
hie ik gjin besleur oer, mar it ferhaaltsje joech klearrichheid: “De
bern mienden, dat se goed te plak wienen, mar it die bliken, dy man
wie in oeger, in minskefretter.” Moai dat de ferteller de betsjutting
der fuort by joech, want oeger komt yn gjin inkeld Frysk wurdboek
foar.
Ingo Laabs, kenner fan de Germaanske mytology, wiisde my op it
Dútske wurd Oger, in mytologyske minskefrettende reus. Oer
dy Oger is op it Internet in weareld ynformaasje te finen. Se skine
ûntstien te wêzen as bern fan trollen en orks, dy’t wy wol kinne út de
wurken fan Tolkien. De measte boarnen sizze dat se sa’n trije meter
lang binne, mar ien auteur hat it sels oer “zwischen 2,99 Meter bis zu
Turmhöhe”. Dat it minskefleisfretters binne, dêr binne alle boarnen it
wol oer iens. Der skine ferskillende soarten fan Oger te bestean, fan
‘gewoane’ reuzen oant sokken mei mar ien each, en sels guon mei
mear as ien holle. Ien boarne fernijt noch, de Oger soe hast net dea
kinne, om’t er syn siel op in feilich plak bûten syn lichem bewarret,
in tema dat faak yn mearkes opdûkt.
De Britten en Frânsen skine deselde figuer ek te kinnen, ûnder de
namme ogre. Myn Ingelsk wurdboek jout as beskriuwing: “(in fairy
tales) cruel man-eating giant”. In wyfke-ogre hyt yn it
Ingelsk ogress en yn it Frânsk ogrine of ogrisse. Frânske
taalkundigen diskusjearje op ferskillende plakken op it Internet oer it
komôf fan it wurd ogre. Guon wolle ha dat it fan Orcuskomt, in
Romeinske god fan de ûnderwrâld. Syn namme waard ek wol brûkt
foar de persoan fan de dea. Oare taalkundigen miene dat ogre in
ferbastering is fan Hongrois (‘Hongaar’). De Frânsen moatte ea
leaud ha dat de Hongaren in rûch folk fan minske-iters wienen.
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Us Fryske oeger is satliket net in reus. Oan it ferhaaltsje yn
Poortinga syn boek mei men hast ôfnimme dat it giet om in
minsklike minskefretter. Sa’n ien soenen wy hjoed de dei almeast
in kannibaal neame.
Dat lêste is oars ek in nijsgjirrich wurd. It komt fan it
Spaanske canibal en it is besibbe oan it eigenskipswurd dat wy
tsjinkomme yn de namme it Karibysk gebiet. Beide binne
ferbasteringen fan Caribal, dat is in lid fan de minskefrettende
Yndianestam Cariba op Portoriko. Neffens Van Dale soe it
wurd canibal mei ûntstien wêze troch de gedachte oan it
wurd can(‘hûn’).
Ik tocht noch, at Thomas Harris no in Fries west hie, en hy hie syn
boek The Silence of the Lambs yn it Frysk skreaun, hie Hannibal the
Cannibal dan heel miskien Oege de Oeger hiten?

Moatte en sille
It helptiidwurd moatte kin ferskillende saken útdrukke. De bekendste
binne ferplichting en needsaak. Sjoch mar ris nei de neikommende
twa sinnen.
(1) Ik moat myn keamer oprêde, om’t ús mem it seit.
(2) Ik moat myn keamer oprêde, want ik kin neat mear fine.
Yn sin (1) is sprake fan in ferplichting: de sprekker wurdt troch syn
mem ferplichte om syn keamer op te rêden. Yn sin (2)
drukt moatte in needsaak út: it oprêden is nedich om it probleem dat
er neat mear fine kin, op te lossen.
Oare talen brûke twa ferskillende helptiidwurden om ferplichting en
needsaak oan te jaan. It Dútsk is sa’n taal. Ferplichting wurdt
mei müssen útdrukt en needsaak mei sollen. De oersetting fan (1) en
(2) steane yn (3) en (4).
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(3) Ich mu$ mein Zimmer aufräumen, weil meine Mutter es sagt.
(4) Ich soll mein Zimmer aufräumen, denn ich kann nichts mehr
finden.
It is hjir net mooglik om mu$ en soll om te draaien.
No liket it derop dat it Fryske sille yn beskate gefallen deselde
funksje hat as it Dútske sollen, nammentlik dy fan in helptiidwurd
dat needsaak útdrukt. Foar guon lêzers grif net ûnbekend is it
dialoochje yn (5):
(5) “Ik wol net!” “Do silst!”
De sin yn (6) is ek in klear foarbyld:
(6) As soe Gabe der ek foar nei Grins ta, de ferneamde dokter soe nei
syn heit sjen.
Alle minsken dy’t ik dêrnei frege ha, fûnen (6) in goeie sin. It
earste soe drukt dêryn ek wer in needsaak út. Wy kinne it ek heel
bêst troch moast ferfange.
Yn sin (7) is de betsjutting fan sil wat minder maklik te sjen, mar
dúdlik is dat it yn kombinaasje mei net in needsaak útdrukt dat it ien
of oar net wer foarkomt:
(7) Sa sille wy net wer, boeke!
It Hollânske zullen is fansels besibbe oan it Fryske sille, mar it hat
net alle betsjuttingen dêrfan. De boppesteande foarbyldsinnen binne
net letterlik yn it Hollânsk oer te setten. Dat komt trochdat zullen gjin
needsaak útdrukke kin. It is wol in helptiidwurd, mar dan fan tiid, it
drukt út dat it ien of oar syn beslach krijt yn ‘e takomst. Sin (8) is dêr
in dúdlik foarbyld fan:
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(8) Zij zullen het aardrijk beërven.
Dy sin seit net mear as dat se de ierde ervje, en net no, mar letter. It
Fryske sille hat lykwols noch in oare betsjutting; it kin
in plan of yntinsje útdrukke. Dat kin zullen ek net. Sjoch mar nei (9):
(9) Ik sil efkes in slach om.
De sprekker docht yn (9) gjin foarsizzing foar wat der yn ‘e takomst
barre sil, hy sprekt syn plan út. It Hollânsk brûkt yn dat gefal gaan:
(10) Ik ga even een straatje om.

Wytske, jong!
Jarich Hoekstra hat yn 1989 in nijsgjirrige taalsnipel yn dizze krante
skreaun oer de wurdsjes ju en jong, lykas yn: Moai, net, ju? of Piter,
jong, wat bist brún wurden. Hoekstra wol deropút dat it
wurdsje ju ûntstien is út jong, trochdat ong earst feroare is yn in
nasale (‘noazige’) o. Dêrnei is dy o noaslûd-ôf wurden en by
eintsjebeslút is er feroare yn u, in proses dat men bygelyks ek yn de
Wâldske útspraak prutte foar protte obstrewearje kin. De
ûntwikkeling yn it Hollânsk is hast deselde, allinnich ûntbrekt dêr de
lêste stap. De Hollanners prate fanjoh (‘Hou op, joh!’).
Hoekstra skriuwt fierders dat ju en jong yn it Frysk fleurichop
trochinoar hinne brûkt wurde kinne. Sa kin men njonken Piter, jong,
wat bist brún wurden ek sizze: Piter, ju, wat bist brún wurden.
Nijsgjirrich is Hoekstra syn opmerking dat it brûken fan jong foar
froulju ‘yn alle gefallen wat apart is’. Hoekstra soe dus wol
sizze: Wytske, ju, wat bist brún wurden, mar net sa gau: Wytske,
jong, wat bist brún wurden.
Foar my is dy sin lykwols sa gewoan as wat. It wurdsje jong is yn it
Dongeradeelster Frysk dat ik kin, net perfoarst manlik. Ik ha wol
faker murken dat foarmen dy’t yn it noardeasten foar beide manlju
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en froulju brûkt wurde kinne, yn oare kontreien inkeld mar foar
manlju brûkt wurde. Sa waard by ús yn ‘e famylje gauris sein: Us
Hiltsje is in echte bisteman en ús mem seit geregeldwei fan harsels
dat se in bûtenman en in hûneman is. At ik sokke wurden lykwols
wolris foar froulju brûkte yn it selskip fan Legeasters, dan waard ik
fuortendrekst ferbettere: it moast bistefrou of bistelyfhebber wêze.
No stiet fansels bûten kiif dat jong en man fan oarsprong nei manlike
wêzens ferwize. Kleardernôch ha se dy spesifike beheining yn ‘e
Noardeasthoeke ferlern: jong at it, krekt as ju, as fokatyf brûkt wurdt,
en man at it lyfhebber betsjut. It kin wêze dat dy wurden yn ‘e rêst
fan Fryslân nea it spesifyk manlike kwytrekke binne. Wierskynliker
liket my lykwols dat jong enbisteman dêr foarhinne ek wol foar
elkenien brûkt binne en dat de betsjutting ûnder ynfloed fan de
manlike grûnbetsjutting fan beide wurden wer feringe is, mei as
gefolch dat bistemandêr no inkeld mar manlike bistelyfhebber mear
betsjutte kin. Ik bin wol benijd oft der ûnder de lêzers út it suden en
westen fan Fryslân ek minsken binne dy’t de neikommende sinnen
gewoan fine:
Wytske, jong, wat bist brún wurden.
Us Hiltsje is in echte bisteman.
Wat it wurd bistefrou fan myn Legeaster freonen oanbelanget, it wol
my eins net oan dat dat fanâlds brûkt waard mei de
betsjutting froulike bistelyfhebber. It heucht my net dat ik sa’n wurd
ea yn ‘e literatuer sjoen ha. Yn it Wurdboek fan de Fryske Taal stiet
by frou ek net in betsjutting lyfhebber. Miskien dat se op ‘e
Westklaai bisteman as útsoarte manlik opfetsje en nei analogy dêrfan
oannimme dat der ek in bistefrou wêze moat?
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De manier wêrop
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.’
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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’.

Fryslân meartalich?
Fryslân wurdt faak meartalich neamd. Ek troch de oerheid. Net sa
nuver, wy treffe hjir in weareld talen en taaltsjes oan. De measten
prate Frysk, fierders hat it Bilt syn eigen tongslach, krekt lykas de
stêden, de Stellingwerven, East-Kollumerlân en noch in pear streken.
En sûnt in jier as fjirtich wurdt rûnom yn de provinsje ek wakker
hollandere.
Dat lêste hat foar wat nijs soarge, nammentlik taalkonkurrinsje op it
plattelân. Foarhinne koenen in soad minsken ek mear as ien taal, mar
op de measte doarpen wie ien omgongstaal. Yn Minnertsgea praten
se op ‘e buorren Frysk en yn St. Jabik Bilkertsk. It Hollânsk hat
lykwols gjin ôfbeakene gebiet, mar wurdt langer yn hele Fryslân
heard. En oeral wurdt it njonken de eigen taal fan it doarp brûkt.
Mei wat foar meartalige gebieten is Fryslân te ferlykjen? Foarhinne
like it wol wat op Switserlân en Kanada, dêr’t dúdlike taalgrinzen
tusken doarpen rinne. Mar dy ferliking, at er ea al korrekt wie, giet
troch de taalkonkurrinsje net mear op.
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Liket de Fryske meartaligens dan op dy fan Lúksemburch of
Suriname, dêr’t suver elkenien ferskillende talen kin en de taalkar
fan de gebrûkssitewaasje ôfhinget? Taalkundigen neame sokke
meartaligens ‘diglossia’. Net sa lang lyn hie de Fryske meartaligens
dêr wol wat fan; sa prate elkenien op in doarp Frysk, wylst de
measten skreaunen en beaën yn it Hollânsk. Mar dat jildt lang net
mear foar elkenien yn Fryslân.
De Fryske meartaligens liket noch it measte op it ‘fasiliteitesysteem’
yn de Flaamsk-Waalske grinsstreek. Neffens de beruchte ‘Wet op de
eentaligheid’ binne de lânsdielen Flaanderen en Wallonië binne
offisjeel ientalich. De taal fan it lânsdiel is de ‘matrikstaal’, de taal
dy’t yn prinsipe troch de oerheid en yn it ûnderwiis brûkt wurdt. Der
wurdt fan útgongen dat elkenien de matrikstaal leart en him oanpast
oan de sprekkers dêrfan. Guon gemeenten by de taalgrins ha in protte
ynwenners út de oare Belgyske taalgroep, dy’t wat skewield wurde
mei ‘fasiliteiten’, lykas taalleskes op skoalle, twatalige opskriften,
loketbeämten dy’t besykje om de ‘fasiliteitetaal’ te ferstean ensfh. De
offisjele taal fan in doarp is soms in politike erfenis; it is net altyd de
oarspronklike taal of dy mei de measte sprekkers.
Sa is it yn Fryslân ek wat. De Frysktaligen binne fierwei de âldste en
de grutste taalgroep yn de provinsje. 55% praat thús Frysk, 28%
Hollânsk en de rest wat oars. Doch is de matrikstaal it Hollânsk. It
ûnderwiis is hast folslein Hollânsktalich, Frysktalige opskriften
komme sawat allinnich op twatalige buordsjes foar. It hele systeem is
derop rjochte om Frysktalige bern sa gau mooglik twatalich te krijen,
wylst dat foar Hollânsktalige bern perfoarst net it gefal is. Etcetera.
Frysktaligen krije sa goed yndruid dat har taal net de matrikstaal is
en ferbrekke har dêrtroch gau.
Behannelet de Nederlânske oerheid Fryslân serieus as meartalich
gebiet? It wurdt fakernôch sein. Mar at je dan sjogge dat België in
ferlykber taalbelied fiert yn in streek dy’t se ‘ientalich mei
fasiliteiten’ neame, dan begjinne je doch te tinken.
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As en dan
It Frysk, it Hollânsk en it Dútsk binne alle trije ûntstien út deselde
oertaal, dy’t ik hjir mar eefkes West-Germaansk neame sil. Gjin
niget dat dy trije talen in protte oerienkomsten ha. Sa ha se byâlds
alle trije twa wurdsjes dy’t se nei de meartrime (‘vergrotende trap’,
bygelyks ‘grutter’) fan in eigenskipswurd brûke. Yn it moderne
Frysk, Hollânsk en Dútsk ferskille se in bytsje, mar se lykje noch in
soad op ús Fryske ‘as’ en ‘dan’.
Standerttalen binne foar in grut part minsklike bousels, dy’t boud
binne út allegear fan dy lytse taaltsjes, mar mei in flinke dosis
fantasy fan de makkers. Sa ha de makkers fan it Standertnederlânsk
derfoar keazen om by in meartrime allinnich mar ‘dan’ te brûken. It
gebrûk fan ‘als’ waard en wurdt yn dy kontekst noch heeltyd
ferkettere. Wêrom oft dat krekt is, sil wol nea oan it ljocht komme,
mar miskien hat it der mei te meitsjen dat de makkers fan it
Standertnederlânsk ôfstân nimme woenen fan it Dútsk, dêr’t ‘als’
wer gewoaner is as ‘denn’. De makkers fan it Standertnederlânsk ha
in skoftlang krampich besocht om sjen te litten dat it Hollânsk wat
heel oars wie as de grutte buortaal Dútsk.
De bouwers fan it Standertfrysk hienen en ha sokke gefoelens op har
bar as se nei it Hollânsk sjogge. Wat âldere taalboekjes skriuwe foar
it Frysk ek noch ‘dan’ yn de meartrime foar, mar de hjoeddeiske
taalmakkers kieze ienriedich foar ‘as’, sûnder twivel mei om de
ferskillen mei it Standertnederlânsk sa grut mooglik te meitsjen.
Doch is de kar foar de ‘as’-foarmen wat problematysk. Minsken
hâlde der nammentlik net fan om twa gelikense wurdsjes efterinoar
te brûken. It wurdsje ‘denn’ by de meartrime is yn it Dútsk meastal
wat âlderwetsk of dichterlik, mar alle Dútsers brûke it as it wurdsje
dat dernei komt ‘als’ is, omdat se oars ‘als als’ sizze moatte soenen.
Sjoch it ûndersteande foarbyld:
(1a) Als Sänger kann ich ihn besser leiden denn als Schauspieler.
<goed>
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(1b) Als Sänger kann ich ihn besser leiden als als
Schauspieler.<nuver>
Yn it Frysk jildt wat soartgelikens. Jan Dykstra beskriuwt yn syn
prachtich boek Op ’t aljemint ûnder it kopke ‘as’ dat Friezen meastal
‘as’ sizze, mar as se kieze moatte tusken ‘as as’ en ‘dan as’, dan
kieze se foar it lêste. Dus:
(2a) Hy fertsjinnet as dykwurker mear dan as boere-arbeider. <goed>
(2b) Hy fertsjinnet as dykwurker mear as as boere-arbeider. <nuver>
Yn skriftlik Frysk komme je wol faak sinnen mei ‘as as’ tsjin. Dat sil
grif foar in part syn oarsaak ha yn it te otterdoks tapassen fan
regeltsjes dy’t ûntwurpen binne om it Standertfrysk fan it Hollânsk te
ferfrjemdzjen, mar dy’t net altyd rekken hâlde mei it oerlevere
taalgebrûk.

Famyljesaken
In protte wurden dy’t mei de famylje te krijen ha, binne sa
stadichoan yn it ferjittersboek rekke. Diskear wol ik dêr ris in
stikmannich fan by de kop pakke. Lit my mar ris begjinne mei it
wurd ‘sibbe’, dat ‘famylje’ bestjut. Je komme it inkeldris noch tsjin
yn it wurd ‘sibbekunde’, it sykjen fan de eigen foarfaars.
Dy foarfaars hite ek wol foarâlden of âldfaars. Aldfaars dy’t noch
aardich deun by binne, binne pake en beppe, of ek wol oarreheit en
oarremem. Dy kinne ek beide gewoan ‘oarre’ neamd wurde. Harren
âlden binne oars foar ús ‘oarrepake’ en ‘oarrebeppe’. Foar dy âlde
minsken binne wy de ‘oarrepakesizzers’ en ‘oarrebeppesizzers’.
Hjoed de dei is yn it grutste part fan Fryslân ‘oerpakesizzers’ en
‘oerbeppesizzers’ miskien gebrûkliker. Wy hienen it eartiids thús oer
‘âlde pake’ en ‘âlde beppe’ en dy namme foar de oergrutâlden haw ik
ek fan oaren wol heard.
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Foar ‘heit’ waard byâlds ek wol ‘taa’ of ‘tea’ sein. Op Skylge komt
dy namme foar de heit noch wol foar en ek yn it Noardfrysk wurdt
heit ‘taatje’ of ‘tête’ neamd. It Ingelske ‘dad’ is der ek oan besibbe. It
‘faar’ út ‘âldfaar’ is ek in âld wurd foar ‘heit’. It is besibbe oan it
Hollânske ‘vader’ en it Dútske ‘Vater’ en libbet yn Hylpen noch
troch as ‘fear’. Yn it Frysk fan it Sealterlân hyt heit ‘babe’ en dat
liket fansels wer op ‘papa’.
Jins eigen bern binne in dochter en in soan. Yn de gewoane
omgongstaal ha wy it lykwols mear oer ‘ús jonge’ en ‘ús famke’.
Binne dy sels wer oan it bernkrijen ta, dan krije wy pake- en
beppesizzers of ek wol ‘bernsbern’. Dy har neiteam binne ús
‘bernsbernsbern’ enshf. En as jins broer trout, dan is syn frou jins
‘skoansuster’ of ‘snoar’. Dat lêste wurd waard ek wol brûkt foar it
frommeske dat jins soan oan ‘e heak slein hie. En om mar eefkes by
it bernkrijen te bliuwen, as jins suster bern krijt, dan binne dat jins
sustersbern.
Wat fierder fuort ha wy de ‘miich’, hjoed de dei in nochal literêr
wurd foar in kammeraat, mar oarspronklik in ‘neef’ of ‘nicht’ (âlder
Frysk ek wol ‘nift’). De âldelju fan sa’n ien binne jins omke en
muoike en as dy Jan en Tryntsje hite, dan koe men se oant net sa lang
lyn oansprekke mei ‘Janom’ en ‘Tryntsjemuoi’. Yn it Noardfrysk
wurdt ‘muoike Trine’ wol ‘Trinemader’ neamd.
Geane wy noch wat fierder fuort, dan komme wy by ús ‘trutling’ of
‘eftertrutling’. Dat kinne achterneven, achternichten of
bernsbernsbern wêze. Der moat ek noch soks west ha as in
‘eftersus(ter)ling’, miskien ek in wurd foar ‘bernsbernsbern’, de
krekte betsjutting is net bekend.
By eintsjebesluten it aldernijste Frysk. ‘Tante’ foar ‘muoike’ is al
lang ynboargere, mar it is te hoopjen dat wy de opkringende
‘lytsbern’ noch in skoftsje bûten de doar hâlde kinne. En de dragers
fan de earetitels omke- en tantesizzers ha gjin rjocht op de namme
‘neef’ en ‘nicht’.
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De appelsop
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
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?
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(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.

Skriuwendewei
It is yn it Frysk heel gebrûklik om in fuortsettend mulwurd
(tegenwoordig deelwoord) dat as bywurd brûkt wurdt, de útgong ewei te jaan. Sjoch it ûndersteande foarbyld:
(1) It eilân is te grut om rinnendewei te dwaan.
(2) Al pratendewei kamen wy derefter dat wy mienskiplike kunde
hienen.
(3) Hy seach har kôgjendewei eefkes oan.
Yn de buortalen is dy konstruksje folle minder gebrûklik as by ús. It
Grinzer wurdboek jout oan dat de mooglikheid bestiet, mar in
Grinzer dy’t ik frege ha, sei dat er net folle mear brûkt waard. Op
Tessel skynt er oars noch wol folksriem te wêzen. Fan in Tesseler
ynformant krige ik ûnder oaren de neikommende sinnen:
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(4) Al kauwendeweg of snoependeweg verliep de tiêd.
(5) Lópendeweg sagge se se nag puur fon ’t landskap.
en fierders de moaie sin:
(6) Hee is op kommendeweg.
En dy kinne wy fansels yn it Frysk ek. Tessel en Grinslân ha fansels
ea Frysktalich west. Hoe soe it wêze mei gebieten dy’t wat fierder
fuort lizze? Yn Dútslân en Flaanderen is de konstruksje ûnbekend.
De Hollanners dy’t ik frege ha, soenen sa’n konstruksje sels noait
brûke en deselden dy’t him wol koenen, neamden him slim
âldfrinzich. Doch is er sa’t liket net helendal útsletten. In pear
Hollânske foarbylden haw ik fûn:
(7) De rondspringende bal die onder de arm wordt genomen. Die je
lopendeweg opneemt uit het gras en in je zak steekt.
Sin (7) komt út in gedicht fan Gerrit Krol. Dichterlike taal siket
gauris de grinzen fan de grammatika op en it is goed mooglik dat
Krol bewust in âlderwetske of regionale konstruksje brûkt (Krol
komt út Grinslân). Dat is oars mei sin (8):
(8) VROM kiest er derhalve voor de innovatie met ICT
werkendeweg op te pakken […]
It wurdsje ‘werkendeweg’ lei doetiids premier Ruud Lubbers yn ‘e
mûle bestoarn en is sûnt wat in polityk moadewurd. Hollânske
foarbylden mei ‘werkendeweg’ binne der by ’t seksje, se binne sels
yn formele ferslaggen te finen, lykas sin (8). In heel moai foarbyld is
sin (9):
(9) Eén wakkere Nederlander gaat de komende weken elke nacht in
een zuurstoftent liggen om zo de kans op het winnen van de Tour
slapendeweg te verbeteren.
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Dy sin komt út in kollum fan Karel Knip yn it NRC. It wurdsje
‘slapendeweg’ is gjin moadewurd en it giet net om dichterlike taal,
mar krekt om in sjoernalistyk-wittenskiplik stik, sûnder taalkundige
boarterijkes.It liket der dus op dat der noch Hollânskpraters binne
dy’t de konstruksje kinne, al is it yn de marzje. Der is nammers ien
wurdsje mei -eweg dat wol heel gewoan is yn it Hollânsk:
‘gaandeweg’.

Tsjelreauwich
In alderapartst wurd yn it Frysk is ‘tsjelreauwich’. It betsjut
‘skrikfallich’, ‘jinstich’, ‘bangich’. It is net sa maklik om dy
betsjutting yn it wurd te sjen. Je soenen tinke dat it te krijen hat mei
in ‘tsjel’ en in ‘reau’, dus dat it wat mei riderij, mei in karre of
soksoartich ding fan dwaan hat. Dat is lykwols net it gefal.
It helpt ús al in soad as wy witte dat der ek in wurd ‘kjelreauwich’
mei de selde betsjutting bestiet. Dat in k-klank en in ts(j)-klank inoar
ôfwikselje, dat is neat bysûnders. Tink oan ‘elkenien’ njonken
‘eltsenien’ of oan ‘melke kij’ njonken ‘meltse kij’. Yn de lette
midsieuwen kaam it yn de lannen om ‘e Noardsee hinne yn ‘e moade
om allegear k-klanken yn t, ts of tj te feroarjen. Sa hat it Hollânsk de
âlde k-klanken yn ‘kerk’ bewarre, wylst dy yn it Ingelsk yn tsj
feroare binne: ‘church’ (sprek út as /tsjurtsj/). Yn it Frysk is allinnich
de earste k-klank yn dy nije raazje meigongen: ‘tsjerke’. By
‘elkenien’/’eltsenien’ ensfh. besteane de âlde en nije foarm no
neistinoar.
It wurd ‘kjel’ is foar ’t neist ûntstien út ‘kel’, dat yn guon hoeken fan
Fryslân noch wol sein wurdt. It is helendal net sa’n raar idee dat
guon Friezen de k yn ‘kel’ yn in ‘tsj’ feroare ha. ‘Tsjel’ bestsjut dan
krekt as ‘kjel’ sokssawat as ‘skrokken’, ‘fan ‘e wize’. Dat leit al
aardich ticht by de betsjutting fan ‘tsjelreauwich’. Mar no dat aparte
‘reauwich’ noch.
It wurd ‘reau’ kin in heel soad betsjuttingen ha. Allegear dingen mei
tsjellen derûnder wurde ‘reau’ neamd, lykas boerekarren, trekkers en
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ek auto’s. In boerewein mei in hynder derfoar hyt ek sa, krekt lykas
in kop-en-pantsje. Grut boere-ark, benammen sok ark dat efter in
trekker of hynder hinget, is fansels ‘reau’. Oar grut ark wurdt ek wol
sa neamd, lykas de masineboel yn ‘e keuken. Min folk of min guod
wurdt fierders wol leechlizzend ‘reau’ neamd. Allegear saken dy’t je
net maklik yn ferbân bringe mei eangst.
No is der lykwols yn it Hollânsk in âlderwetsk wurd ‘reeuw’ en dat
betsjut ‘lichem’, ‘liif’, ‘lyk’. It wurdt hjir en dêr noch brûkt yn
wurden as ‘reeuwer’ (leedbidder), ‘reeuwlucht’ (likelucht) en
‘reeuwen’ (ôflizze). Faaks hat ús Fryske ‘reau’ dêr in ferbân mei?
Dêr is yndied in goeie oanwizing foar: yn it Aldfrysk, it Frysk fan de
Midsieuwen, komt in wurdsje ‘reeraaf’ foar. Yn it Hollânsk bestiet
dat noch as ‘reeuwroof’ of ‘reeroof’ en dat betsjut ‘it berôvjen fan in
deade’. Dat Aldfryske ‘ree’ is grif de foargonger fan it hjoeddeiske
‘reau’. In protte Aldfryske ee-klanken binne nammentlik feroare yn
de ‘jo’-klank fan ‘reau’. Tink oan ‘Jorwert’, dat út ‘Eerwert’ ûntstien
is.
‘Tsjelreauwich’ is dan letterlik ‘banglivich’, mei de betsjutting ‘bang
yn it liif’. Sokke gearsettingen binne der by de bare bult. Bygelyks:
‘slopankelich’ – slop yn ‘e ankels
‘rûnrêgich’ – rûn yn ‘e rêch
‘breedskouderich’ – breed yn ‘e skouders

In neske slommer
Okkerdeis kaam ik yn in boek fan Reinder van der Leest de
útdrukking ‘in neske slommer’ tsjin. Dat wurdsje ‘nesk’ koe ik net.
Dat, ik haw it ris neislein. De wurdboeken jouwe ûnderskate
betsjuttingen. As earste fûn ik de betsjutting ‘sêft, weak’. Doe begûn
by my in beltsje te rinkeljen. It Noardfrysk fan Sleeswyk-Holstein
hat nammentlik in wurd dat dêr in bulte op liket: ‘neesch’. Dat
betsjut ‘sêft, gefoelich’ en wurdt benammen fan hûd sein: jü foom
heet en neesch schan (“dat famke hat in sêft feltsje”).
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In twadde betsjutting is ‘kalm, rêstich’. Dat leit foar ús gefoel net al
te fier fan de foarige betsjutting ôf. Tink mar oan it gebrûk fan ‘sêft’
yn wurden lykas ‘sêftsedich’ en ‘sêftkes’. Fierders kin ‘nesk’ noch
soks as ‘noflik’ betsjutte. De Halbertsma’s skriuwe bygelyks: “As it
kâld is, sit it hjir yn de keuken nesk”. ‘Noflik, smûk, lekker waarm’
betsjut it dan. It hânwurdboek fan de Fryske Akademy neamt noch in
neske ko en dat is in noflike, kalme ko, dy’t sûnder lijerij moaie
speten molke jout.
It Hollânsk hat in wurdsje ‘nes’, fan gelyk komôf en mei fierhinne
deselde betsjutting. Alderearst dat ‘sêft, weak’. Neffens Van Dale
kinne of koenen guon Hollanners prate fan ‘een nes ei’, en dat is dan
in sêftsean aai. It kin ek brûkt wurde foar lân: ‘nes land’ is sompich,
peazich lân – dat leit ek tige ticht by ‘weak’. De ‘neske ko’ is yn it
Hollânsk in ‘nesse koe’. Fierders bestiet de betsjutting ‘fris’ fan
bledte. Guido Gezelle moat skreaun ha fan “hoe zuiver is dat groen,
hoe nes”. En Van Dale neamt de betsjutting ‘niet vast van slaap’. Dat
is grif de betsjutting dy’t wy ha moatte foar Van der Leest syn ‘neske
slommer’ – in hazzesliep dus.
It Hollânske ‘nes’ kin ek leechlizzend brûkt wurde en betsjut dan
‘goedhinne, ûnnoazel’. De Ingelsken kinne fan in manspersoan
sizze “He is really nesh”, en dan is sa’n ien in suertsje of in weiten
hin, dus ien dy’t al te sêft fan aard is, of sels in janmeiske of in
darkert. It wurd ‘nesh’ is yn it Feriene Keninkryk net rûnom yn
gebrûk, mar skynt yn de omkriten fan Yorkshire húsriem te wêzen. It
kin op guon plakken ek wer de neutrale betsjutting ‘sêft, weak,
gefoelich’ ha. Ik haw it fûn yn in Midingelske medyske tekst, dêr’t
praat wurdt fan in bloedier mei ‘a nesh skin’. Neffens in Ingelsk
etymologysk wurdboek is it ûntstien út de Aldingelske foarm hnesce.
In oar wurdboek suggerearret dat it bydroegen hat oan de positive
betsjutting fan in Ingelske ‘nice’.
It Fryske ‘nesk’ hat in pear njonkenfoarmen. Krekt lykas by ‘kel’ en
‘kjel’ is der in foarm mei in j-lûd ûntstien: ‘njesk’. De foarm ‘njerk’
bestiet ek. Miskien besibbe is it wurd ‘njusk’, dat ‘sleau’, ‘têd’
betsjut of ek, sa’t it Wurdboek fan de Fryske Taal seit: ‘verwijfd’,
lykas it Ingelske ‘nesh’.
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Styl
Yn besprekken fan Fryske boeken komt steefêst it taalgebrûk oan ‘e
oarder. En hast altyd hat de besprekker wol kommentaar op de
wurdskat en it idioom fan de auteur. Listjes mei neffens de
besprekker ferkeard brûkte wurden binne yn Fryske resinsjes gjin
útsûndering. Yn besprekken fan Nederlânsktalige literatuer krijt it
taalgebrûk folle minder omtinken. Dat soe komme kinne trochdat
Fryske skriuwers in tige minne taalbehearsking ha, wylst alle Fryske
resinsinten sa briljant binne dat se fuort alle flaters sjogge. En
Hollânske auteurs en resinsinten soenen dan likernôch itselde nivo
ha. Koal, fansels. It ferskil kin ferklearre wurde trochdat der foar it
Nederlânsk in folle dúdliker noarm is as foar it Frysk.
Hoe kin soks no? Foar it Frysk binne ommers, krekt as foar it
Nederlânsk, grouwe wurdboeken, grammatika’s, learboeken
ensafuorthinne beskikber. Dêr stiet doch yn wat mei en wat net mei.
Dat is wier, mar sokke boeken jouwe gjin stilistyske konnotaasjes
fan wurden en konstruksjes oan. En dy binne der wol. Tink mar oan
it Nederlânske ‘zeer fraai’, dat de measte Nederlânsktaligen (alteast
yn Nederlân) nei wat neitinken as skriuwtalich bestimpelje sille,
wylst se ‘hartstikke geinig’ as typysk sprektalich beskôgje. Wat
soartgelikens jildt foar ‘niets’, dat benammen skriuwtalich is, wylst
‘niks’ fral sprektalich is. Oare stilistyske konnotaasjes binne ek
mooglik. Sa is ‘lover’ typysk in poëtysk wurd, ‘kloten’ typysk fulgêr
en is ‘appendicitis’ medyske faktaal.
Yn it Frysk binne sokke konnotaasjes der fansels ek, mar se binne
faak folle persoanliker. Dat komt trochdat minsken stilistyske
konnotaasjes oan wurden en konstruksjes takenne op grûn fan de
sitewaasjes dêr’t se dy wurden en konstruksjes yn tsjinkomme. Sa
hearre guon wurden typysk by it praatsje by de kofje-automaat, oare
by de Keamerdebatten op ‘e tillevyzje, wer oare by gedichten en wer
oare by de krante of it favorite tydskrift. It is foar it Nederlânsk heel
maklik om troch ûnderfining sokke stilistyske konnotaasjes te
foarmjen, mei’t hast elkenien in soad Nederlânsk yn allegear
ferskillende sitewaasjes tsjinkomt. It Frysk komme de measte
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minsken lykwols allinnich faak yn ynformele petearen tsjin. Wolle se
it Frysk yn formele of yn skriftlike sitewaasjes brûke, dan komme se
faak wurden tekoart, en krije se it wurdboek derby, of se brûke it
ynformele omgongs-Frysk, of se ferfryskje it Nederlânsk dat se yn
sa’n sitewaasje brûke soenen. En as se soks mar faak genôch dogge,
begjinne se har persoanlike styl as gewoan te beskôgjen. De
besprekker hat lykwols op in ferlykbere manier wer in oare
persoanlike styl ûntwikkele en hat dus faak oare konnotaasjes by it
taalgebrûk fan de auteur as dat dy der sels by hie.
In pear foarbyldsjes. Foar my is ‘tige’ in typysk skriuwtaalwurd, mar
op skrift heel neutraal. Oaren, dy’t net safolle skriftlik Frysk ûnder
eagen krije, betitelje it lykwols as ‘literêr’. In Fryske besprekker
helle okkerdeis it wurd ‘útsoarte’ út in nij Frysk boek oan as
‘âldfrinzich’, wylst de skriuwer it as neutraal skriuwtaalwurd brûkte.
In oare Fryske skriuwer beskôge it wer as folslein neutraal, op skrift
sawol as yn mûnling gebrûk.

Lit it ús mar dwaan
Sinnen lykas (1) en (2) binne nei alle gedachten foar alle Friezen heel
gewoan:
(1) Lit ús it mar dwaan.
(2) Lit ús der mar oer ophâlde.
Yn sokke sinnen komt nei de persoansfoarm earst de
saneamde agens. Dat is dejinge dy’t de hanneling útfiert. Dêrnei
komt de saneamde patiens en dat is wat de hanneling ûndergiet. Sa
ferwiist yn (1) ús nei de persoanen dy’t wat dwaan sille, en it
wurdsje it ferwiist nei datselde dat se dwaan sille.
Apart is no dat guon Friezen yn (1) en (2) de agens en de patiens
omdraaie. Se sizze dan sinnen lykas (3) en (4):
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(3) Lit it ús mar dwaan.
(4) Lit der ús mar oer ophâlde.
Opfallend is dat (3) faker brûkt as (4). Opfallend is ek dat de patiens
allinnich foar de agens komme kin as er de foarm hat fan in lyts
wurdsje, lykas it of der. In patiens as soks kin al amper foar de agens
komme, en in noch langere patiens as it spultsje moat perfoarst nei
de agens komme. De neikommende sinnen litte dat sjen:
(5) Lit ús soks mar dwaan. (goeie sin)
(6) Lit soks ús mar dwaan. (ûngewoane sin)
(7) Lit ús it spultsje mar dwaan. (goeie sin)
(8) Lit it spultsje ús mar dwaan. (ûnmooglike sin)
It liket derop dat de patiens foarop stean wol as er in koart wurdsje
is, en achterop as er wat langer is. Dat sjogge wy ek yn sinnen mei in
saneamde begeunstige persoan, ien foar wa’t de hanneling ornearre
is. Hjirûnder is dy begeunstige persoan Pytsje. It koarte it krûpt foar
Pytsje, wylst it langere it kadootsje derefter stean wol.
(9) Ik wol it Pytsje meijaan. (goeie sin)
(10) Ik wol Pytsje it meijaan. (ûngewoane sin)
(11) Ik wol it kadootsje Pytsje meijaan. (ûngewoane sin)
(12) Ik wol Pytsje it kadootsje meijaan. (goeie sin)
Heel apart is dat de patiens allinnich foar de agens krûpt as dy de
foarm fan de fjirde namfal hat, lykas ús yn sinnen (3/4), of my.
Hoewol’t it neffens de learboekjes net mei, brûke in soad Friezen yn
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sokke sinnen ek wol de earste namfalsfoarm, dus wy ynstee fan ús,
of ik ynstee fan my. Yn sokke gefallen sette se de agens wy altyd
foaroan. De ûndersteande sinnen litte dat sjen:
(13) Litte wy dat mar dwaan. (normale sin)
(14) Litte dat wy mar dwaan. (ûnmooglike sin)
(15) Lit ik der mar oer ophâlde. (normale sin)
(16) Lit der ik mar oer ophâlde. (ûnmooglike sin)
Yngewikkeld, no? Besykje soks mar ris oan learders fan it Frysk
dúdlik te meitsjen. Of oan learders fan it Hollânsk, want dêr wurket it
op deselde manier.

Sealterfrysk
Troch de bysûndere posysje fan de Frysk-Deenske partij SSW ha de
Noardfriezen út it noardlikste stikje Dútslân de lêste tiid gauris yn it
nijs west. Folle minder bekend binne de tûzen à twatûzen sprekkers
fan it Sealterfrysk. Dy wenje yn de gemeente Sealterlân (Dútsk:
Saterland), mei de auto noch gjin healoere efter de grinsoergong by
Nijeskâns.
It is in lyts wûnderke dat it Sealterfrysk noch bestiet, wylst it Frysk
yn de hele streek tusken de Lauwers en de Wezer útstoarn is. De
foarfaars fan de Sealterfriezen binne nei alle gedachten yn de lette
midsieuwen op ‘e flecht slein foar oerstreamingen en ha har heil
djipper it lân yn socht, yn it feangebiet dêr’t no de Sealterske
doarpen yn lizze. Trochdat dy doarpen sa min te berikken wienen,
hienen de Friezen dêr amper kontakt mei de Platdútsk pratende
doarpen om har hinne, en is it Frysk der oan hjoed de dei ta yn in frij
konservative foarm bewarre bleaun. Fierders kamen yn ‘e 19e en iere
20e ieu Sealterske manlju simmerdeis as hantsjemieren nei ús
Fryslân ta. Neffens de Sealterske skriuwer H. Janssen praten se dan
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ek Frysk meiïnoar. Dat kontakt hat it Sealtersk grif ek wer tichter by
ús Frysk brocht. Mei de Hollanners en Grinzers praten de
hantsjemieren Platdútsk.
Wylst it Noardfrysk troch Deenske ynfloed en aparte
lûdferskowingen foar ús dreech te folgjen is, stiet it Sealterfrysk frij
ticht by ús Frysk. De wat Dútske stavering maskearret dat wolris
wat, mar as je it Sealterfrysk yn ús stavering opskriuwe, is it goed nei
te kommen. In foarbyldsje:
Oolde Bearnt Lou fertelt fan syn lêste reizen etter Wêst-Frijslound.
“Den wei hêbe wy so oafte moaked to fout, met hondstok ûn ransel
ûn met de seize ap de nekke. Wy genen met in koppel oer Groningen
alle jiere den selge wei etter Ljouwert yn Wêst-Frijslound.
It iennichste foar ús aparte wurd is ‘etter’, dat ‘nei betsjut. It is
besibbe oan ús wurdsje ‘efter’. Mei ‘Wêst-Frijslound’ (letterlik:
West-Fryslân) wurdt ús (Westerlauwersk) Fryslân bedoeld.
It Sealterfrysk stiet yn it Guinness Book of Records as lytste taal fan
Europa. It krijt wol wat omtinken op de basisskoallen yn it
Sealterlân, mar der binne amper mear bern dy’t it prate. It hantsjefol
sprekkers yn de teener- en studinteleeftyd hat wol kontakten mei
jongelju yn ús Fryslân. Grappich is dat se de oanstriid ha om Fryske
wurden troch Dútske te ferfangen, sa’t jonge minsken hjir wol
Hollânske ynslûpsels yn har Frysk brûke. In horloazje is yn it
Sealterfrysk in ‘haloozje’, mar jonge Sealters ha it oer in ‘oer’. En
ynstee fan ‘ênket’ (inket) sizze se ‘tinte’.
De twa bekendste bestudearders fan it Sealterfrysk binne trouwens
gjin Sealterfriezen. De iene is Marron Fort, berne as Amerikaan. De
oare is Pyt Kramer út Mildaam. De beide mannen ha prachtige
boeken oer it Sealterfrysk skreaun, wêrûnder elk in wurdboek.
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Wat is no krekt in hynder? En wat in
dialekt?
Minsken brûke wurden sûnder dat se in persize definysje dêrfan yn
‘e holle ha. Dat is heel hannich. Ommers, no kin elk sizze dat er
ferkâlden is, sûnder dat er in medyske stúdzje brek is. Faak binne
wurden ek helendal net dúdlik te definiearjen. Dat is oan ‘e hân fan
in simpel proefke moai te yllustrearjen. Stel jo ris yn gedachten in
hynder foar. Helje dêr no ris, ek wer yn gedachten, de sturt ôf. Is it
noch heeltyd in hynder? Jo sille grif sizze fan ja. Helje no de poaten
fuort. Is it noch heeltyd in hynder? Guon lêzers sille twivelje. Set der
no ynstee fan hynstepoaten fjouwer hinnepoaten ûnder. Is it noch in
hynder? En as wy de holle troch in hinnekop ferfange? Jo witte it grif
net mear. Dat komt, jo ha it begryp ‘hynder’ helendal net sa krekt
definiearre, mei’t jo sokke twivelgefallen as hjirboppe beskreaun yn
it deistich libben komselden tsjinkomme.
In ferlykber gefal – minsken kinne soms oerenlang redendiele oer de
fraach oft it Frysk of it Biltsk of it Hollânsk no in taal of in dialekt is.
Sokke diskusjes ûnderstelle dat der twa dúdlik ôfbeakene soarten
kommunikaasjesystemen binne. Dat is fansels ûnsin. ‘Taal’ en
‘dialekt’ binne gjin goed definiearre wurden, en de diskusjes binne
like sinleas as dy oer it al as net hynder wêzen fan it krekt betochte
fantasywêzen.
As minsken in wurd brûke, dan ha se dêr op basis fan
libbensûnderfining allegear assosjaasjes by. Sa sil in greidboer it
wurd ‘molke’ ferbine mei kij, molktenks en melkkwotums, wylst de
stedsjer it ferbynt mei kartonnen doazen út de supermerk. By
twataligen is grappich dat by se wurden dy’t neffens it wurdboek
deselde betsjutting ha, folslein ferskillende assosjaasjes ha kinne. In
protte Friezen fine it Fryske ‘smûk’ doch krekt wat oars as it
Hollânske ‘knus’, en in studinte sei lêsten dat in ‘poppe’ meastal leaf
wie, wylst dat net gou foar in ‘baby’.
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Mei ‘taal’ en ‘dialekt’ is dat allyksa. Faak ha minsken by de term
‘dialekt’ de assosjaasjes ‘liket wol wat op in kommunikaasjesysteem
dat ik kin’, ‘minder sprekkers as wat ik praat’ en ‘minder oansjen as
wat ik praat’. Gjin niget dat Dútsktaligen it Hollânsk gauris as
‘dialekt’ oantsjutte en it Dútsk as taal. Beide systemen lykje ommers
op inoar en it Hollânsk hat minder sprekkers en yn alle gefallen yn
Dútslân minder oansjen as it Dútsk. Diskusjes oer it Frysk binne
gauris út datselde lekken knipt. De Hollânskprater sjocht in
kommunikaasjesysteem dat wol wat op syn eigen liket, mar mei
minder sprekkers en oansjen (alteast yn Hollân), en plakt op it Frysk
it etiketsje ‘dialekt’ en op it Hollânsk it etiketsje ‘taal’. Fryskpraters
ha soms wer deselde oanstriid as it giet om bygelyks it Biltsk. Omdat
minsken meastal net beseffe dat se wurden brûke dy’t net dúdlik
definiearre binne, sykje se faak fergees om objektive arguminten foar
harren wurdkar. Wylst in protte kommunikaasjesystemen hynders
mei hinnepoaten binne.

Wa is Janne Tryn?
Doe’t Napoleon yn 1811 elkenien yn Nederlân ferplichte om in
skaainamme oan te nimmen, wie der yn in heel soad Fryske famyljes
al sa’n “fan” yn gebrûk, dy’t fan ‘e heit op ‘e bern oergong. Yn it
deistich libben waarden minsken lykwols meastal op in oare manier
oantsjut. Op it plattelân konkurrearje dy yn ‘e deistige omgong hjoed
de dei ek noch mei hoe’t ien “yn it boek stiet”, sa’t wy soks
foarhinne neamden.
Ynformeel, mar op it plattelân noch heel gewoan binne bynammen,
dy’t meastal mei de foarnamme kombinearre wurde. Sa kin in ‘Jan
Kop’ in opfallende holle ha, en is ‘grouwe Evert’ no just net meager.
Gebrûklik is fansels ek de oantsjutting mei it patronym, mei de
namme fan de heit. It is net sa nuver dat de man dy’t foar ‘P.J.
Troelstra’ yn it boek stie, yn Fryslân bekend stiet as ‘Piter Jelles’,
dus Piter, de soan fan Jelle.
Wat ik op ‘e doarpen noch opgelegen hear, alheel by safolstegeneraasje ynwenners, is dat minsken oantsjut wurde mei de
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foarnammen fan heit en mem beide. Ien kin dan bygelyks sizze: “No,
it is ek wat mei Pytsje fan Durk en Sytske, net?’
Wat ik sels net heard ha, mar wat yn ‘e literatuer út ‘e 19e en betide
20e ieu faak foarkomt, is de kombinaasje fan foarnamme mei berop.
Nammen lykas ‘Sjoukeboer’ of ‘Gealebaas’ (foar in hantwurksman)
binne dêr foarbylden fan. Opfallend is dat lang net alle
beropsoantsjuttingen har derfoar liene. ‘Abedûmny’ of ‘Ruerdfeint’
bin ik nea tsjinkaam.
Troude froulju wurde noch gauris oantsjut mei de namme fan har
man. Dus ‘Janne Tryn’, is Tryn dy’t troud is mei Jan. De -e efter Jan
is hjir in âlde twadde-namfalsútgong. Soms wurdt ek de gebrûkliker
namfalsútgong -s brûkt, bygelyks yn ‘Meints Lutske’, dat is Lutske
dy’t troud is mei Meint of Meindert.
It boppesteande is frij algemien bekend en stiet op ferskillende
plakken beskreaun. Wat ik lykwols yn ‘e literatuer net weromfûn ha,
is dat oantsjuttingen as ‘Janne Tryn’ en ‘Meints Lutske’ ek op ‘e man
slaan kinne. It is fansels heel ûnlogysk, mei dy oantsjuttingen
letterlik ‘Tryn fan Jan’ en ‘Lutske fan Meint’ betsjutte, mar likegoed
waard it 15-20 jier lyn yn ‘e Dongeradelen sa brûkt. In dialoochje
lykas hjirûnder wie dan ek heel gewoan:
-“Wolst de riuwe eefkes nei Jan ta bringe?”
-“Hokker Jan bedoelst?”
-“Janne Tryn ommers, dy is yn syn blikje oan ‘e gong.”
Miskien is it gebrûk fan dat type oantsjutting foar de man beheind ta
in lyts hoekje Fryslân. Kunde út de noardlike Wâlden koe it al, mar
kollega’s út de Greidhoeke en fan it Fean wer net. Ik bin benijd oft
lêzers dy’t yn oare hoeken fan Fryslân wenje, it kinne.
Dêrom net, mar deselde manier fan oantsjutten waard ek wolris brûkt
foar man en frou tegearre. ‘Wy sille jûn nei Janne Tryn te praten’
hiet it dan. Dat gebrûk haw ik lykwols yn gjin jierren mear heard.
Miskien kin in lêzer it noch?
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Man en wiif is ien
Taal liket sa moai logysk yninoar te sitten. Underwizers meie dat
idee ek graach wat fersterkje. Sa ha se bygelyks ôfgrysklik it mier
oan sinnen lykas dizze, mei ‘sa’ èn mei ‘bygelyks’. Dat is ommers
dûbelop. En sinnen dy’t mei ‘en’ begjinne doge ek net, want ‘en’ is
bedoeld om it twadde diel fan in sin mei te begjinnen. Ferkeard is ek
‘In oantal hûnen begûnen te blaffen’. ‘Oantal’ is ommers in ientallich
wurd en dan kin ‘begûnen’ net yn it meartal stean.
Foar in part is wat dy ûnderwizers sizze oars net as teory dy’t wer
oare ûnderwizers achter skriuwtafels betocht ha. Taal dy’t net logysk
wie, wie neffens harren ûnsuver en moast dus oanpast wurde.
Helendal konsekwint wienen se dêr lykwols net yn. Omdat de
Hollânske skoalmasters de dûbelde ûntkenning net lije woenen
(bygelyks. ‘Daar heb ik nooit geen problemen mee’), waard er yn it
Frysk krekt oanmoedige. It Frysk moast ommers net tefolle op it
Hollânsk lykje.
De regeltsjemakkers fergeaten ek wolris wat. Like ûnlogysk as de sin
mei ‘in oantal’ is in sin lykas ‘Man en wiif is ien’. Of ‘Ploech en eide
is nedich yn ‘e grûn’. Of ‘Prom en bôle is wol om yn te nimmen’.
Dêr steane yn it ûnderwerp twa wurden dy’t njonkenskikt binne mei
it bynwurdsje ‘en’. Ornaris wurdt sa’n persoansfoarm as meartal
beskôge. Der soe dan ek in meartallich tiidwurd by hearre (‘binne
ien’, ‘binne nedich’, ‘binne wol om yn te nimmen’). It hat derfan dat
de twa njonkenskikte wurden tegearre sa’n ienheid foarmje dat de
sprekker dat ferjit en se as in ientallich ûnderwerp behannelet.
Dat sjogge wy ek yn ‘Blebberbeien is lekker iten’. It meartallige
‘blebberbeien’ wurdt mear as in soartnamme sjoen dan as meartallich
wurd.
Noch in foarbyld. ‘Trije wiken is fierste lang.’ It meartal ‘trije
wiken’ wurdt wer net as meartal beskôge, mar as ien tiidsbegryp.
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As de eleminten fan it meartallige ûnderwerp tegearre net as in
ienheid sjoen wurde kinne, dan giet it mis. Heel gewoan is: ‘Sûker en
molke makket de kofje lekker’. Mar je kinne net sizze fan: ‘Kofje en
tee smakket lekker’. Of it moat al wêze dat de sprekker it lekker fynt
om dy twa dingen trochinoar hinne te drinken.
In oare ûnlogika sjogge wy by it lidwurd. De wurden ‘sâlt’, ‘fleis’ en
‘parresop’ krije normaliter it lidwurd ‘it’. Soms kinne se lykwols as
taastbere dielen fan ‘e iterstafel sjoen wurde, en dan krije se ynienen
it lidwurd ‘de’. Tink mar oan ‘Wolsto my de sâlt/fleis/parresop’
eefkes trochjaan?’
Libbene omgongstaal hat wol deeglik syn systematyk. Mar dat is
bytiden in hele oare as de logika dy’t skoalmasters betocht ha om ús
op te twingen.
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De folgjende taalsnipels binne yn 2003 en 2004 ferskynd yn de
Friesland Post.

Metateze
Metateze is it ferhapseljen fan wurden troch de klanken plakferruilje
te litten. Dat, at ien seit fan ‘ferhapseljen’ ynstee fan ‘ferhaspeljen’,
dan is dat in gefal fan metateze. Metateze is in heel gewoan proses
yn de ûntwikkeling fan talen. Sa stamje it Dútske wurd ‘Brett’
(planke) en it Frysk ‘boerd’ nei alle gedachten fan itselde wurd ôf,
mar hat ien fan beide metateze ûndergongen. Ut ‘wesp’ is troch
metateze ‘weps’ ûntstien en dat hearre wy al sa faak, dat it úteinlik
licht it hele ‘wesp’ út it stee kringt. Nije gefallen fan metateze binne
gauris grappich. De oerbekende ‘neukebootjes’ binne fansels in
dúdlik foarbyld. En okkerdeis hearde ik ien nei ús earste minister
ferwizen mei de net sa hele aardige namme ‘Bak Ellende’.

Bokwertersk
Friezen hollanderje hjoeddedei by ’t leven. De measten binne dêr
aardich betûft yn, mar in inkelde kear slûpt der yn dat ‘Hollands in
Friese mond’ wolris in krommeltsje Frysk. Lit my ris ien sa’n
gefaltsje neame. Lêsten hearde ik de sin 'Ik heb helemaal geen zin
om daarnaartoe'. Eins is dy sin net ôf. '… te gaan' soenen je der noch
achter ferwachtsje. Taalkundigen neame dat fuortlitten fan sa’n stikje
sin ‘ellipsis’. At doch wol dúdlik is wat der bedoeld wurdt, is ellipsis
yn it Frysk skoan mooglik. Yn it Hollânsk fan oare kant de Iselmar
kin soks der lykwols net op troch. It Hollânsk fan Fryslân hat der
satliket wat minder muoite mei.

Spantsje, steltsje, pearke
Ferline jier frege ik ris oan in kammeraat: Dy twa, is dat ek in
spantsje? Hy seach my wat fernuvere oan. Uteinlik foel it kwartsje
wol, mar ‘spantsje’ foar in jonge en in famke dy’t ferkearing ha, dat
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koed er net. Sels soed er ‘steltsje’ of ‘pearke’ sizze. Dy wurden soe
ik net sa gau brûke. ‘Pearke’ binne by my mear troude lju en
‘steltsje’ komt my wat Hollânsk oan. Doe haw ik mar ris om my
hinne frege hoe’t oaren dat seagen. Dat ‘pearke’ sa lyk net nei feinten-faam ferwiist, dat koenen de measten my wol meistimme.
Fierders hienen minsken in dúdlike foarkar foar ‘spantsje’ of
‘steltsje’. Foar de spantsje-sizzers hie ‘steltsje’ wat in Hollânsk
rookje. En foar de steltsje-sizzers wie ‘spantsje’ wat âlderwetsk. Der
liket dus in taalferskowing oan de gong te wêzen. Hast sawat as mei
‘kaai’ en ‘sleutel’, woe ‘k ha. Friezen brûke gauris ien fan dy wurden
en ha in heel dúdlik oardiel oer it oare.

Biikebrånen
Op Sint Piter, 21 febrewaris dus, is it feest yn Grou. De berntsjes út it
doarp fan de Halbertsma’s krije dan snobbers- en boartersguod fan
de broer fan Sinteklaas. Doch moai dat de “goedheiligman’ op dy
manier wat troch syn famylje skewield wurdt. Us “stambruorren’ yn
Sleeswyk-Holstein, de Noardfriezen, fiere op 21 febrewaris in heel
oar feest, it saneamde biikebrånen. “Beaken baarnen’ is dat, at je it
letterlik oersette. Elk doarp fiert it feest wer op syn eigen manier,
mar it ferbaarnen fan in grutte bulte hout (de “biike’) is altyd de
sintrale aktiviteit. “Bråne’ kinne wy dus maklik ferklearje yn de
namme fan it feest, mar wêrom “biike’? Der wurdt wol tocht dat de
earste biikes echte beakens wienen foar de manlju dy’t op
walfiskfeart wienen. Mar oaren tinke dat mei it biikebrånen
oarspronklik fierd waard dat de maityd hast wer begûn. De striepop
dy’t yn guon plakken op de biike stiet, soe dan de winter foarstelle.
Wis is yn alle gefal dat de biikebrånenfierders goed waarm wurde,
want njonken it fjoer, dat de minsken fan bûten ferwaarmet, is ek de
ynderlike ferwaarming yn de foarm fan lekkere slokjes in fêst
ûnderdiel fan it feestprogram.

Tsestig, tseventig
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Juster seach ik de skitterjende fideoreportaazje AIt oare Fryslân@
fan Omrop Fryslân wer ris op ‘e nij. Yn de fjirde ôflevering giet de
Amerikaansk-Dútske taalwittenskipper Marron Fort yn Grinslân by
minsken del om dialektwurden ôf te freegjen. Prachtich om dy grutte
swarte man dêr sok moai ‘plat’ praten te hearren. En hast like moai is
de stege Grinzer, dy’t de hele fregerij satliket op in pypfol hat. At
Fort him freget wat ‘vier’ en ‘vijf’ yn syn dialekt binne, seit er
‘faaier’ en ‘fiif’. Fort typt de wurden nei de klank yn op syn
kompjûterke, dus mei in ‘f’ oan it begjin, mar dêr wol de Grunniger
neat fan witte. Yn it wurdboek stiet ommers ‘vaaier’ en ‘vief’. Wat in
selde spultsje is it mei ‘zestig’ en ‘zeventig’ yn it Hollânsk. Alle
Hollanners sprekke dy wurden út mei in s-klank, sels dyselden dy’t
wurden lykas ‘zee’ en ‘zaag’ wol mei in z-klank útsprekke. De
ferklearring is ienfâldich. De Germaanske oertaal dêr’t it Hollânsk, it
Frysk en it Dútsk fan ôfskaaie, hie by alle tsientallen in t-klank oan it
begjin. Allinnich yn it wurd ‘tachtig’ hat dy de tiid oerlibbe. En yn it
Dútsk mei syn ‘achtzig’ dat net iens. Mar oarspronklik wie it dus ek
‘tsestig’ en ‘tseventig’. De z-klank waard automatysk in s-klank,
om’t de kombinaasje ‘tze’ hast net út te sprekken is. En doe’t dy t
fuortfoel, bleau de s foarop stean.

Hollânsk gebear
‘Kin ’t ek wat wurde, ju?’ Dat sintsje kaam ik lêsten yn in boekje
tsjin, mei dêrby de Hollânske oersetting ‘Wil je ook verkering met
me?’. En hoe faak wurdt it poeha’erige Hollânske ‘Ik hou van jou’
(de grize giet my oer de grauwe at ik it skriuw) net ferfryske mei ‘Ik
mei dy wol lije’, al as net mei ‘leau ‘k’ der noch achteroan. Friezen
lykje der fanâlds sa bot gjin ferlet fan te ha om te bearen fan har
hertsfielingen (dêr’t ik sa’n wurd om brûk). De Noardfriezen yn
Sleeswyk-Holstein binne dêr ek heel wis yn. De learboekjes sizze dat
‘Ich liebe dich’ yn it Noardfrysk net bestiet, mar op ’n bêsten mei
AIk mäi de hål (‘graach’) lise@ of AIk hääw de liiw@ oerset wurdt.
Dat ús westerbuorlju wat bearderich binne, docht ek moai dúdlik
bliken oan de titel fan it boekje fan Geale de Vries: ‘As jim tútsje
wolle, dan gau’. In Fryske fearman hie syn nocht der wat fan dat
Hollânske passazjiers de boat opholden, om’t se sa lang wurk hienen
mei ôftútsjen. Dat wy ek wat fan dy krupsje skipe ha, die my lêsten
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bliken, doe’t in Noardfries syn fernuvering útspruts oer de
fûstkerij/tuterij op jierdeis. Neffens him wie yn Noard-Fryslân in
fûstslach op ‘e tafel en in inkeld hertlik en lûd AMoin!@ wizânsje.
En eins kin it dêr ek wol mei ta.

Shoecabbages
Op kolleezje hie ik it lêsten mei myn studinten oer de ‘langue d’oc’
en de ‘langue d’oïl’, twa grutte dialektgebieten yn Frankryk, neamd
nei de wurdsjes foar ‘ja’. In studinte frege lykwols oft it gong om de
wurden foar ‘bier’. Hoe’t se dêrby kaam, wie fuort wol dúdlik, ‘bier’
is yn de Skandinavyske talenommers ‘øl’. Wol tûk betocht, dus.
Want hoewol’t ‘oïl’ en ‘øl’ net helendal gelyk útsprutsen wurde, de
wurden lykje doch in soad opinoar, en it is net sa raar dat minsken
dêr in ferbân tusken sykje.
In jier as wat lyn hat de Amerikaanske taalkundige Teresa
Dowlatshahi in boekje gearstald mei Ingelske wurden dy’t yn klank
min-ofte-mear oerienkomme mei wurden út oare talen, mar dêryn in
hele oare betsjutting ha. Sa kin in Ingelskprater ús wurdsje ‘trijeling’
(trije jongen fan deselde dracht) licht oansjen foar ‘trialing’
(sokssawat as ‘rjochtsgong’ of ‘daging’). En ús wurdsje ‘heit’ heart
foar sa’n ien as ‘hight’ (‘hichte’).
It boekje is ornearre foar bern. As se it boekje lêze, fernimme se dat
se al heel wat ‘bûtenlânske’ wurden kinne. Frou Dowlatshahi hat
sokke wurden shoecabbages neamd. Dat wurd is in grapke, want
‘shoe’ (Ingelsk foar ‘skoech’) heart foar in Frânsman as ‘chou’, en
datc is yn syn taal ‘koal’. En ‘koal’ is yn it Ingelsk wer … krekt,
‘cabbage’.

Wâldsjers en klaaikers
Soms is it Wâldfrysk eefkes in frjemde taal. In set lyn siet ik yn in
gearkomste en de measte minsken dêr wienen klaaikluten. De
foarsitter frege wa’t hokker kongreslokaasje besjen soe. Ien
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frommeske út de Wâlden antwurde, en it wie net dúdlik oft dat no
tsjin it hele omsittend laach of tsjin ien yn ’t bysûnder wie, 'Dêr gon
ik toch mei dy hinne?'. ‘Dy’ rime op ‘taksy’ en dat heart foar in
klaaiman fansels frijwat ûnbeskoft, soks as ‘Dêr gean ik mei dy
figuer dêre hinne’. Mar de sin wie fansels rjochte oan de takomstige
reisgenoat en betsjutte, oerset yn it klaaikersk: 'Dêr gean ik doch mei
dij hinne?'
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