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Het Frysk op GoogleTranslate 
(door Anne Dykstra, Fryske Akademy) 

De Fryske Akademy (FA) en de provincie Fryslän heb
ben beide een grote verantwoordelijkheid voor het 
Fries, en dan hebben we het zowel over de kwaliteit 
van het Fries als over het voortbestaan ervan. In deze 
digitale tijd is het voor beide aspecten belangrijk dat 
het Fries zichtbaar is op het internet. Met financiële 
steun van de provincie heeft de lexicografische afde
ling van de FA daarom http://taalweb.frl ontwikkeld. 
Een van de instrumenten waarmee de gebruiker de 
kwaliteit van zijn geschreven Fries kan verbeteren, is 
de 'staveringshifker', de Friese spellingscontrole. Het 
bijzondere van de staveringshifker is dat hij niet alleen 
suggesties voor type- en spellingsfouten geeft, maar 
ook aan kan geven dat een bepaald woord een in
sluipsel uit het dominante Nederlands is. Uiteraard 
wordt in het laatste geval een bestaand Fries woord 
gesuggereerd. Een ander onderdeel van Taalweb is 
een automatische vertaler Nederlands-Frysk en an
dersom, die is ontwikkeld in samenwerking met de 
Universiteit van Nijmegen. De vertaler is gebaseerd 
op een parallel corpus van Friese en Nederlandse 
teksten. Uit enthousiasme over de goede kwaliteit van 
de vertalingen is het idee ontstaan om te proberen het 
Fries in een bredere context in vertaalmachines onder 
te brengen. Dan kom je al gauw bij Google uit. Google 
bleek direct bereid om het Fries op te nemen in 
GoogleTranslate. Er moest echter nog wel wat gebeu
ren voor het daadwerkelijk zover was. 

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een taal 
moet voldoen om toegevoegd te kunnen worden aan 
GoogleTranslate. Het moet onder andere duidelijk zijn 
dat de nieuw toe te voegen taal een geschreven taal 
is met een aanzienlijke hoeveelheid vertalingen be
schikbaar op het web. In het geval van het Fries was 
dit laatste een probleem. Er was simpelweg niet ge
noeg vrij beschikbaar materiaal in het Fries èn in het 
Engels waarmee Google aan de slag kon gaan. Voor 
het Fries hebben we dankbaar gebruik gemaakt van 
de zogenaamde translate community van Google. Via 
deze vertaalgemeenschap was het mogelijk om het 
materiaal waarmee Google werkte aan te vullen. 
Er was wel heel veel materiaal nodig, veel te veel, zo 
bleek al gauw, voor het kleine groepje vrijwilligers dat 
zich inspande om aan Google Friese verta lingen van 
Engelse woorden, woordgroepen en korte zinnetjes te 
leveren. In een videovergadering met Google kwam 
het idee naar voren om een vertaaldag te organiseren, 
waaraan zoveel mogelijk Friezen mee zouden doen. 
Dit idee werd door de provincie Fryslän enthousiast 
ontvangen. Er werd zelfs besloten om van een ver
taaldag een vertaalweek te maken. Dat werd de 
'Fryske Google Translate Wike'. Mede dankzij de 
ruimschootse aandacht van nationale en regionale 
media werd de vertaalweek een geweldig succes. Er 
ontstond een sfeer van 'dat zullen we samen eens 
gaan aanpakken.' De deelname van Friezen binnen 
en buiten Fryslän was zo groot dat er aan het einde 
van de week meer dan een miljoen woorden van het 
Engels naar het Fries waren vertaald . Dit was een 
uitzonderlijk resultaat, dat opnieuw zorgde voor media 
-aandacht. Uiteraard waren niet alle vertalingen bruik
baar, maar Google kon met de door hen gebruikte 
algoritmes wel vaststellen dat er genoeg materiaal 
was om redelijke vertalingen te maken. 'Redelijk' is 
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ook het maximale niveau dat Google nastreeft. Hon
derd procent juiste vertal ingen van willekeurige tek
sten kan en wil GoogleTranslate niet garanderen. Ver
talingen die na toepassing van de algoritmes overble
ven, werden door Google aangeboden ter validering. 
Begin februari heeft de provincie ook daarvoor een 
speciale dag georganiseerd. Het bleek helaas dat er 
veel op zich juiste vertalingen waren afgevallen omdat 
er slordig was gespeld. Niet veel later kwam het ver
lossende bericht uit Amerika: het Fries wordt toege
voegd aan GoogleTranslate. Op 18 februari was het 
zover. Reden voor een druk bezochte feestelijke bij
eenkomst op het provinciehuis in Leeuwarden. 
Het Fries is nu een van de meer dan honderd talen op 
GoogleTranslate. Dit betekent dat er vertalingen van 
Friese teksten naar al die meer dan honderd talen 
gemaakt kunnen worden, en dat er vanuit die talen 
vertaald kan worden naar het Fries. Voor een kleine 
taal als het Fries is dit wel heel bijzonder. Het mooiste 
is nog dat het de Friezen zelf zijn geweest die dit mo
gelijk hebben gemaakt. 

De hamvraag is nu natuurlijk of het werkt. Wel, zoals 
gezegd heeft automatisch vertalen zijn beperkingen, 
maar het resultaat is vaak heel behoorlijk. Wanneer 
we die laatste twee zinnen als test gebruiken, dan is 
het resultaat bijna perfect: De grutte traach is fansels 
aft it wurket. No, lykas sein hat automatysk oersetten 
syn beheinings, mar it resultaat is taak aardich . De 
Friese gemeenschap kan overigens nog steeds hel
pen om de vertaalkwaliteit te verbeteren door aan 
Google gecorrigeerde vertalingen aan te bieden. Zo 
werd het Friese 'jûn ', dat zowel 'avond' als 
'gegeven ' (voltooid deelwoord) kan betekenen, meest
al vertaald als 'given'. Door een beperkt aantal zinnen 
ter vertaling aan te bieden met 'jûn ' in de betekenis 
van 'avond', en in de vertalingen steeds 'given' te cor
rigeren in 'evening' of 'tonight' is het resultaat al merk
baar verbeterd. De oplettende lezer van deze nieuws
brief heeft inmiddels vast al begrepen dat de vertaal
gemeenschap van Google ook mogelijkheden biedt 
voor hoeders van het Nederlands. Kijk maar eens op 
https://translate.google.com/community_s?client=t. 

Goog{g, 
[ Google yn it Frys~ 

Taalverdediging wenst de Friestaligen geluk met de 
opname van hun taal in de vertaalmodule van Goog
Ie. Een aanzienlijke groep zeer gemotiveerde Friezen 
heeft kosten, tijd, noch moeite gespaard om hun toch 
enigszins bedreigde taal van een plaats op het inter
net te verzekeren en daarmee de vooruitzichten voor 
het Fries te verbeteren. Als de leden van de honderd 
maal grotere Nederlandse taalgemeenschap zich net 
zoveel inspanningen zouden getroosten als deze 
Friestaligen, zou er voor het Nederlands een glorierij
ke toekomst weggelegd zijn. 


