
 

In Grien Wurdboekje en Griene Grammatika foar it Frysk 

Grutte talen hawwe in ynstânsje dy´t har dwaande hâldt mei it fêststellen fan de taalnoarm. 

Sa bepaalt de Real Academia Española út namme fan de Spaanske oerheid wat goed Spaansk 

is en wat net.  

Yn Nederlân is it formeel de Taalunie dy’t de noarm foar it Nederlânsk fêststelle moat. 

Nederlân, België en (sûnt 2004) Suriname ûnderskriuwe in ferdrach út 1980 dat seit dat “de 

Hoge Verdragsluitende Partijen besluiten tot ... het gemeenschappelijk bepalen van de 

officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal” (oanhelle yn Onze Taal 7/8 fan dit 

jier). 

De stavering fan it Nederlânsk is dellein yn it romrofte Groene Boekje. Foar it Frysk is sa’n 

grien boekje dernet. Men kin fansels it Frysk-Nederlânsk wurdboek rieplachtsje, mar dat jout 

trochstrings allegear regionale farianten sûnder in dúdlike noarm te stellen. Net lang ferlyn 

hat de Fryske polityk al ris in earste oerlis hân mei de Fryske Akademy oer it opstellen fan 

sa’n grien boekje foar it Frysk.  

Foar de spraakkeunst ofwol grammatika fan it Nederlânsk kin men de Algemene 

Nederlandse Spraakkunst ofwol ANS rieplachtsje. Dêr kin men gewaar wurde dat “hun 

hebben” net neffens de grammatikale noarm fan it Nederlânsk is. Al moat der fuort by sein 

wurde dat de ANS lang net altyd in dúdlike noarm stelt, sadwaande dat brûkers gauris net 

witte wêr’t se oan ta binne. Boppedat is de ANS te wiidweidich en te teoretysk foar de 

gewoane brûker, nammentlik mear as 1700 siden. It soe folle mear gean moatte oer 

praktyske fragen, fan it soarte dat oan de Taaladviesdienst fan Onze Taal foarlein wurdt. Op 

basis fan de praktyk fan de brûker soe der in Groene grammatika foar it Hollânsk komme 

moatte, en in Griene grammatika foar it Frysk. 

Njonken spraakkeunst en grammatika moat foar it Frysk as minderheidstaal noch in tredde, 

nammentlik leksikale, noarm fêstlein wurde. It Frysk tilt op de Hollânske ynterferinsjes. In 

foech Grien Wurdboek kin útslútsel jaan  oer wat in Hollânske ynterferinsje is, en hoe’t men 

soks yn Geef Frysk sizze kin. It besteande Nederlânsk-Frysk wurdboek kin dy funksje net 

ferfulle, mei’t it slim ferâldere en ûnfolslein is.  

Foar it Frysk kin men de fraach stelle: hokker ynstânsje moat de noarm fan it Frysk fêstlizze? 

Yn de praktyk leit de AFUK ta in hichte de noarm fêst, en dat dogge se om yn har learmiddels 

in hâldfêst te hawwen. Lykwols makket de AFUK gjin preskriptive Fryske grammatika of in 

grien boekje. 

Boppedat wurde de AFUK-noarmen net respektearre troch oare media, lykas Omrop Fryslân  

en de letterkundige tydskriften mei har lossere noarm. Ik ha sels meimakke hoe’t ik by de 



AFUK leare moast om efter te skriuwen yn stee fan achter, om dêrnei by de literêre 

tydskriften mei te meitsjen hoe’t efter wer ‘werom korrisjearre’ waard ta achter! 

De ryksoerheid hat de soarch foar it Nederlânsk oan de Taalunie oerdroegen. Lyksa soe de 

provinsje oan in ynstânsje lykas de Fryske Akademy de opdracht jaan kinne om in oerlis mei 

relevante saakkundigen op te starten (media, ûnderwiis, wittenskip, polityk). It konkrete 

doel fan dat oerlis soe wêze om mei in plan de kampanje te kommen mei de neikommende 

doelen: 

(i) it produsearjen fan in Grien Wurdboekje en Griene Grammatika foar it Frysk 

(ii) hurde garânsjes fan taalûnderwiis, media en wittenskip – ôftwongen troch de 

provinsje – dat de ôfsprutsen noarmen ek ymplemintearre wurde sille yn de 

rillevante organisaasjes 

(iii) ymplemintaasje fan it Grien Wurdboekje en de Griene Grammatika yn alle 

taaluteringen fan niisneamde organisaasjes en it maatskiplik fjild dêrbûten. 
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