
BES PRE K

Walt net genOch bat aan syn eigen frysk, bat sOnt kaart mear mooglikheden
krige an wat aan syn ferlet aan mear te dwaan. By de "Nordfriesische
WOrterbuchstelle" fan 'e universiteit fan Kiel binne twa kursussen
ferskynd dër ' t in noardfrysk dialekt mei leard wurde kin, ien fan it
fêstelan (mooring) en in eilansdialekt (fering). Wichticbste betingst an
de kursussen folgje te kinnen is wat illemintêre kennis fan it dntak,
want üt dy taal wei binne de leargongen opset. De opoou fan beide kur
sussen is fierhinne gelyk. Foar dit besprek haw ik my beheind ta de
kursus "Fering för beganem".

1t kursusboek bestiet fit twa ienfaldich fitf ierde bannen fan i t A4
formaat. De siden binne rem beprinte, wat noflik is andat it de gele
genheid jout cm der oantekenings by te kwatteljen. De kursus is op
spjalt yn 24 lessen. De earste tolve steane yn diel I; diel 11 befettet
boppedat in wurdregister dër ' t alle likernOch 750 feringer wurden dy' t
yn •e kursus aan "e oarder west ha yn alfabetyske folchoarder byinoar
steane, 1t is wat spitich dat der gj in wurdlist dötsk-fering aan taheakke
is; imnen dy't it fering noch leare rnoat soe dêr alderearst ferlet fan
hawwe, scene men sfzze, Wat ek spitich is, is dat in register op •e
be.hannele grarrmatikale ünderwerpen üntbrekt,

De earste twa lessen binne bestege aan •e ütspraak fan respektyflik
de fokalen en de konsananten. By de kursus heart in bantsje, dat dit
Onderdiel soe net de grutste swierrichheden opsmite rnoatte.

De oare 22 lessen ha:wwe allegearre in gelikense opset. Se besteane
öt twa haaddielen, in lespart en in oefeningsparL De lesparten binne
hieltiten opspjalt yn fjouweren. Earst karme de foarbyldsinnen dêr't
nije wurden en gramnatikale ferskynsels mei yntroëlusearre wurde, OOmei
folget in side ftGlossar" dër ' t de nij e wurden in dötske oersetting
krije. Slachte en Onregelmj ittige meartallen wurde der hieltiten by
set. As tredde ünderdiel kant dërnet in stikj e grarrmatika, en i t fêste
fj irde Onderdiel behannelet alle kearen wer in stikmannich Onregelmj it
tige tiidwurden. 1t docht bliken dat yn it fering mei it jaan fan fjouwer
basisfoarms de folsleine paradigmata wol Ynfolle wurde kinne,

Wat yn it lespart leard is kant wiidweidich weran yn it oefenings-
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part. It grutte tal oefenings liket my ien fan 'e sterkste punten fan
dizze kursus ta. Fêst (l~ste) Onderdiel is hieltyd in tal dó.tske sintsjes
dat yn it fering oerset wurde rroat , Wat yrritant :EOn ik hjir it oer
rnj ittich gebrük fan in wat blafferich oandwaand tltropteken ("Tausche
das SUbjekt aus!"), soks sil men te uzes yn learboekjes net gau tsj in
karme.

Yn syn algemienens liket my tlt rnyn posysj e fan non-native speaker
wei de kursus effisjint en deeglik opset te w~en. Dêrby soe ik al in
foarbehald meitsj e wolie foor it gramnatikale part, want dat is nei myn
betinken op te folie plakken te surrmier, te ynplisyt, te Ondt1cllik. It
roe te folie rante freegj e au by al myn delkwattele fraachtekens lans
te gean, mar de meast opfallende wol ik dochs trochjaan.

Yn L.S.3.3 bygelyks (~stiet foar "Lektioo") steane bOgingsfoarms
fan it tiidwurd haa ('hawwe"), sOnder dat der by sein wurdt dat it Cm
it presens giet. Yn L. 7.3.1 twa rychjes wurden, sCtnder ek mar wat kan
mintaar • De brüker noat dêr tlt opneitsj e dat it au "e persoanlike foar
nanwurden yn subjekts- en objekt.s];osysje giet, en dat it fering sa'E
liket gj in foarmOnderskied makket tusken tredde en fj irde fale Mar

w~ran dat der net even byset., Foar in heechdtJ.tske kursist leit dat hie
lendal net sa yn "e reden. Op 'e selde side wurde yn L. 7 e 3. 2 in stik
nannicn ymperativen jOn. Se lykje nei de foarm idintyk te wêZen aan "e
ynfinityf. Is dat sa? En altiten? Yn oefening 7e 2.1 wurdt ynienen net
it refleksivum frege, sünder dat dat yn it grarrmatikale part eksplisyt
behannele is. De kursist mei der fan tlt gean dat de refleksyffoarms

binne aan "e objektspronamina? En dat dus, yn tsj instelling ta it
heec.hdtltsk it fering gj in refleksyffoarm foor de tredde
persoon bat? Yn L.S.3.l wurde de feringer wjergaders foor "metn, dein,
sein' jOn, rnei in suostantyf derby, sOnder dat der even by ferteld
wurdt dat byg. man by inkeldtallige ~substantivenheart en min by at
substantiven en pluralia. kin sokke ynformaasje, hoewol noch
altiten net formulearre yn •e foarm fan in regel, der yn L. 8. 3 vvol by.

Dat my op in care eigenaardichheid fan it grammtikale part:
Insel.de ferskynsel wurdt sans op mear plakken behannele e No is dat op
hirnsels foor in kursus faaks net sa slim - "lemen besteht bauptsachlich
aus Wiederholung", lykas ns yn de "Hi.rJNeise für den Bemrtzer" ek al
taroppen wurdt - mar it wurdt net it toppmt fan effisjinsje at jo fan
in aars regelmj ittich ferskynsel de kursist per wurd mei apart.e ynfor
maasje opskypje en pas sàn lessen letter de regel jouwe. Ik doel hjir
op it rneartal fan substantiven dy' t einigje op in sclMa plus in konso
nant, d~rft de scrsea dan foar de ütgong fuortfalt. By in wurd as boosel
('tafel') wurdt dus apart it meartal DI-sler" jOn. Bq;:pedat scene al te
konsekwinte kursisten nei analogy fan 'e care trtgöngen ek noch op it
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'*idee konne kinne dat it meartal dus booselsler Wêze noat., Yn Le4.2
wurdt yn Ofwiking mar 'WOl as ferbettering fan "e praktyk fan •e glossaria
dan wer ynienen de folsleine meartalsfoannen jOn, dus "busem - busmer lf

•

Fierders ba ik my Offrege aft i t telwurd een, ian (' ren' ) deselde hOging
hat as neen, nian ('gjin'). It sU't bast 'WOl, mar Wêran dat yn L..S.3.2
net even meinaam? Dat hie ik graach ynruUj e wold foar in IT\Ys

terieus, foarkcmmen fan it neen-paradigma yn L.6 .. 3e2 by de büqinq fan
de feringer pendanten fan de dätake demonstrativa

Kin men miskien noch Onder
biedirord "better te folle as te de fan e gramna-

tikale der ek wol ris foar dat der foor in
te lI!in yn stiete sa wurde yn Lo9.3 .. 1 foar flit dûtske modale
_ _ ferba sünder dat wurdt

heart.. Yn L..9.3..2 wurde twa soorten behannelee Dy op :.!!t
foarkcmnend ne i noch yn care men j in as wes-

teräaueerske Fries kin wurde fan in e of in dus
-.;;;.;;~=;;;;. 'ferj itte' - , keapje' - De

te dat hoort by op -:::5 -en by de oare, mar
de kursist IOClat dat sel.s mar betinke e It Onderskied sterk-swak dat hjir
neered wurdt; liket my aars by de net rillefant en kin deselde sa
njonkenlytsen oeral, wat achter sykjende kursist op 'en neecbsten mar op
'e doele bringee Ik ha my bygelyks ek al Offrege aft de ferskillende
folcboarders d;}tt foar de klitisearre foarms fan jam foar de subjekts
en abjektsposysje jOn wurde, wat te betsjutten ba .. Ll1 frekwinsjeferskil?
It plak "nach Fragewörtem"' as ien fan •e faarkarmensmooglikheden fan
klitika sil wol prestsearre wurde moatte ta ttnde:r:d;1t1çJsde fraacbrurden.

It sU sa njonkenlytsen dOdlik wfêze dat der nei myn betinken nochal
wat lekken en brekken yn it gramnatikale part sitte. l\b ba wy hjir te
krijen mei in kursus, dat jo moatte naait tltslute dat de gearstaller
dêr dochs in didaktysk sin by ban bat .. Yndied witst in passaazje yn "e

. oanwizings faar de brüker dy kant tlt:

"Jeder MJstersatz ist zugleich ein Beispiel für eine bestinmte
gramnat1sche Regel. :Man sollte versuchen, ausfindig zu machen,
wie diese Regel lautet, und erst danach im gram:natischen
abschnitt ( .... ) kontrollieren, dasz man die in den MJster~tzen

dargestellte gramnatische Erscheinung richtig verstanden bat! ..

Se1.sOntdekkend learen dus. OOr is alles foar te säzzen, at der alteast
1mnen op 'e achtergrOn is dy' t yngripe kin at de selsOntdekker der net
tlt kant. Mar krekt andat de kursus ek yndividueel te dwaan wfêze moat,
lizze hj ir neffens my serieuze tek.oart.kcmnings. It nuvere is ek dat in
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heldere begelieding sa "t; liket wol kin.. De behanneling fan Ie wier net
sa maklike ferskillen tusken it ~ en it Startikel yn it fering is nei
rnyn betinken hiel goed dien.

Alles meielkoar soe ik dochs likegoed myn wurdearring foor dizze
kursus ötsprekke wolle. It inisjatyf is sOnder rnear treflik: elts kin
na op eigen plak en yn eigen tiid in illemintêre kennis fan it fering
oanleare, en kin dy mei help fan i t krekt ferskynde wurdboek fan omo
Wilts ek frij ienfaldich öi:bol'Me (sjoch ek "op it mêd" fan dit nOmer).
LU jo jo wat it tiidaspekt aangiet aars net troch de skriuwer fan Ie
kursus ferrifelje; my is it alteast lang net slagge en doch in les yn
20-25 minuten.. Mar dëroer noat net eamele wurde, aan de goed trochtochte
opset; fan "e kursus kin men fem:imne dat de gearstailer der sels noch
fiol.Le langer mei aan •e gong west hat, Krekt dërcsn is it spitich dat it
granmatikale part net hielendal wurden is wat it wurde kind hie.. Mar
rniskien jout krekt de frij ienfaldige ötfiering fan it kursusboek nochris
gelegenheid au dër wat aan te dwaane

Siebren Dyk
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