
Pisje net yn myn bier 
 
‘Pisje’, dat is raar praat. Yn in Fryske klas hat in juf sels it brûken fan dat tiidwurd ferbean, 
want se fûn dat it te rou hearde. No giet dat foar it Hollânske ‘pissen’ wol op. ‘Pissen’ is rou, 
wylst ‘plassen’ better heart. Yn de Rânestêd ha ik troch froulju út de hegerein ek wol ‘piesen’ 
br6uken heard.  
 
Mar is ‘pisje’ yn it Frysk wol sa rou? It is oarspronklik in gewoane Fryske wurd foar 
‘urineren’. It earste foarkommen fan it tiidwurd ‘pisje’ datearret al fan 1810. It foarmet fuort 
ek al idioom, want op 1835 wurdt al it wurd ‘pisgryt’ datearre. Dat wurdt brûkt foar in reinige 
rite nei de hûnsdagen. De hûnsdagen binne de dagen tusken 20 july en 20 augustus.  
 
En 20 july is oars ek de dei fan Sint-Margryt, sadwaande dat 20 july ek wol Pisgryt neamd 
wurdt. Mei de hûnsdagen is it waarm en fochtich en der binne in protte ynsekten. Ús mem seit 
altyd dat iten mei de hûnsdagen gauwer bedjert as oars, sels yn de kuolkast.  
 
Mar as ‘pisje’ yn it Frysk gewoan is, w6erom fynt in juf dy’t Frysk praat, it dan rou? Dat 
komt troch de ynfloed fan it Hollânsk op it Frysk. It Hollânsk bedjert dus eins ús Frysk, sadat 
in gewoan wurd in rou bylûd kriget.  
 
Fan bier moat in minske pisje. It skynt in nije trend ûnder jonge bierdrinkers te wêzen om 
tsjin de bar oan te pisjen. Oaren sizze dat it in mediahype is, en dat it yn alle tiden foarkaam. 
Dat lêste wurdt befestige troch it boek fan Han Nijdam, Lichaam, eer en recht in 
middeleeuws Friesland de Aldfryske boeteregisters út de trettjinde ieu.  
 
De Aldfryske boeteregisters bewize dat de âlde Friezen har ek al misdroegen as der bier 
skonken waard. Want wat moat in fatsoenlik minske tinke fan de neikommende bepaling:  
Wa’t in oarenien yn syn bier pisset moat twa kear 15 ûns betelje of 10 ûnskuldseden 
swarre. 
Yn it Âldfrysk ha se it net oer ‘yn it bier pisje’, mar oer ‘in ane pinth pissie’. ‘’Pint’ is it 
wurd dat de Belgen noch hieltyd brûke foar in gleske bier. It feit dat de boeteregisters dit 
eksplisyt neamme, bewiist dat it wol gauris foarkaam. It bewiist oars ek dat de minske 
ûnder ynfloed fan alkohol syn natuerlike remmingen ferliest, en him makliker oan misse 
dieden oerjout.  
 
Fan datoangeande ha de memmen fan vroegopstap.nl gelyk dat se it alkoholgebrûk fan 
jonge minsken beheine wolle. Europarlementariër Dorette Corby hat yn it Europeesk 
Parlemint besocht om op flessen drank deselde warskôgings te krijen as op sigretten: 
‘brengt de gezondheid ernstige schade toe’. Ommers, hoefolle deaden falle der net troch 
agresje ûnder ynfloed fan alkohol? Dêrom setten de Âldfryske boeteregisters ek in bêste 
straf op it bierpisjen. Mar krekt as it Europarlemint woene de boeteregisters net safier 
gean en ferbied it brûken fan alkohol hielendal; ek doedestiids sil der in pro-alkohol-
lobby west ha fan lju dy’t deroan fertsjinnen! 
 
i Taalkundige Eric Hoekstra wurket by de Fryske Akademy. 
 
i Nijdam hat fan de fiif grappichste boetebepalings troch Storyboards Leeuwarden  
humoristyske ansichtkaarten meitsje litten. Op de efterkant stiet de tekst fan de bepaling 
yn it Aldfrysk, it Frysk en it Ingelsk. De ansichtkaarten binne kommende simmer te keap 
by de VVV’s en boekhannels yn Fryslân, priis: 0,50 euro. 
 


