
Sa mar eigen 
 
Taal skept in bân. As Friezen inoar earne moetsje, binne se sa mar eigen mei-inoar. Dat komt 
mei omdat der yn it Frysk gjin klasseferskil te fernimmen is. Net yn de taal. In direkteur dy’t 
Frysk praat docht dat op deselde manier as syn arbeider. Yn it Hollânsk is dat minder it gefal. 
Tink mar ris ta: it wat bekakte Hollânsk fan in Haachske minister “zo kaerel, een cognacje?” 
njonken it Hollânsk fan syn túnman “doet mijn mar un pikketanissie”. In pikketanissie is plat 
Hollânsk foar in buorrel. Dat sil de minister net sizze, of it moat grappich bedoeld wêze.  
 
Yn it Frysk ha wy amper sokke wurden. As in deputearre fan de provinsje Fryslân mei de help 
yn de húshâlding praat (at se dy al hat …), dan is oan it aksint fan it Frysk net ôf te hearren 
wa’t de deputearre is en wa’t de help yn de húshâlding. It Hollânsk hat in protte platte wurden 
dêr’t in ‘korrektere’ foarm njonken stiet. Yn it Frysk binne sokke pearen as ‘borrel’ en 
‘pikketanissie’ net te finen. Wat it Frysk wol hat, is boekjefrysk. Mar dat heart earder wat 
âldfrinzich of nostalgysk, as dat it in klasseferskil útdrukt.  
 
By boekjefrysk kinne jim tinke oan sintsjes lykas “it stiet op de efterkant” ynstee fan “it stiet 
op de achterkant”. Minsken mei AFÛK-diploma’s wolle in oar noch wol ris ferbetterje. Ik 
doch it sels ek wol ris, mar dan foaral om op in aardige manier ús mem te pleagjen. Dy’t it 
fansels mei opsetsin ferkeard seit.  
 
It pear “achter / efter” is hiel handich foar as jo jo Frysk in korrekt oansjen jaan wolle. 
Ommers, dat wurd komt in protte foar. It wurdt brûkt yn allegear útdrukkingen lykas: derefter 
komme, efter lizze, ien efternei komme. En it komt yn in protte gearstallingen foar: 
efterstefoaren, efterbân, efterbliuwers, efterbuert, en folle net genôch. Al kinne jo hielendal 
net sa goed Frysk, ‘meitsje op de kompjûter mei SYK EN FERFANG ‘efters’ fan alle 
‘achters’ en it liket al hiel wat.   
 
As in wurd hiel bot as in lienwurd út it Hollânsk oanfielt, dan heart it raar: ‘efterbaks’ ynstee 
fan ‘achterbaks’ giet wol hiel fier. Net elkenien is der foar om fan ‘achter’ ‘efter’ te meitsjen. 
Doe’t ik myn húswurk die foar it AFÛK-diploma, waard fan myn ‘achter’ ‘efter’ makke. Mar 
doe’t ik in gedicht yn in literêr tydskrift publisearre, waard myn ‘efter’ wer feroare yn 
‘achter’. As taallearder ha jo it mier oan sokke tsjinstridichheid.  
 
Mar om werom te kommen op ‘bekakte’ taal en platte spraak. It Frysk hat dus net iens de 
mooglikheid om klassetsjinstelling troch middel fan wurdkar út te drukken. Moatte wy dêr 
rouwich om wêze? Nee, want dêrtroch binne wy sa mar eigen mei-inoar. Taal kin de minsken 
skiede, mar taal kin de minsken ek ferbine. It Frysk ferbynt minsken mear mei-inoar as it 
Hollânsk, en dêr meie wy wier wol grutsk op wêze.  
 
 


