
Twa talen yn 'e holle 
 
Minsken dy't in bytsje knap twa talen sprekke ha oer it generaal gjin problemen om se 
útinoar te hâlden. As Piet Paulusma op SBS it waarberjocht yn it Hollânsk docht, dan 
ûntkomme him gjin Fryske wurden. Útsein "oant moarn" fansels, mar dat docht er 
willemoeds.  
 
Dochs wol dat net sizze dat twa talen inoar net beynfloedzje. Wittenskippers fan de 
universiteit fan Gent en fan Nijmegen ha reaksjetesten dien foar wurdherkenning. It docht 
bliken dat minsken makliker in wurd herkenne dat yn twa talen bestiet (dus itselde is), as 
in wurd dat mar yn ien fan beide talen bestiet.  
 
In foarbyld is it wurd 'film', dat itselde is yn it Hollânsk en yn it Ingelsk. Sa'n wurd wurdt 
gauwer werkend as in wurd lykas 'movie', dat inkeld yn it Ingelsk bestiet. It tinken is no 
dat der nei sa'n identyk wurd mear 'paden' binne,  fia de iene taal en fia de oare.  
 
As taalkundigen fan de Fryske Akademy binne wy (Arjen Versloot, Bouke Slofstra en 
ûnderskreaune) fia in oare wei ta deselde konklúzje kommen. It wie ús opfallen dat de 
efterheaksels -ENS en -HEID yn it Frysk beynfloede wurde troch it Hollânsk. -ENS komt 
navenant mear foar as in Frysk wurd net op it Hollânsk liket, wylst -HEID earder foar kar 
nommen wurdt as in Frysk wurd wol op it Hollânsk liket. By it lykjen op it Hollânsk 
draait it om foarm en om betsjutting. 
 
Nim bygelyks de wurden 'wiisheid' en 'healwizens'. 'Wiisheid' liket op it Hollânske 
'wijsheid', dus dêr fine wy (earder) -HEID. 'Healwizens' hat gjin Hollânsk bruorke, dus 
dêr oppenearret -ENS him earder.  
 
Noch in foarbyld. 'Rynsk' ('overvloedig') hat gjin Hollânsk bruorke, dus dêr fine wy -
ENS: 'rynskens'. 'Aardich' is sawol Frysk as Hollânsk, dus dat wurdt -HEID: 
'aardichheid'. Yn it Frysk útsprutsen as 'aardichhyd'. It paad nei it Hollânske 'aardigheid' 
is sa breed dat der gjin romte foar 'aardigens' is.  
 
Hollânske ynfloed fûnen wy ek by ferlies fan de -E oan de ein fan nammewurden. In 
wurd lykas 'stimme' hat syn einichste -E ferlern, en it liket dan ek tige op it Hollânske 
'stem'. Mar 'sûpe'  hat syn einichste -E net ferlern en dat komt omdat der net in Hollânsk 
wurd 'zuip' is mei de betsjutting 'karnemelk'. Dêrom is 'sûpe' net yn 'sûp' feroare.  
 
It is gjin wet fan Meden en Perzen, mar it is wol in tendinsje. As in Frysk wurd in bytsje 
op in Hollânsk wurd liket, dan wurdt it dêr troch oanlutsen en begjint it der noch mear op 
te lykjen. Fryske wurden dy't net op Hollânske wurden lykje binne frij fan dy ynfloed. Dit 
ferklearret ek wêrom't ynterferinsjes sa maklik ûntsteane. Ynterferinsjes binne itselde yn 
Frysk en Hollânsk: dy wurde mei minder ynspanning sawol produsearre as werkend.  
 
Is der in remeedzje? Jawis: safolle mooglik Frysk prate. Dan wurdt it wat oergroeide 
paadsje nei geve Fryske wurden wer makliker fûn.  
 


