
It Frysk as taalfamylje (7/11/2009) 
 
Talen binne opdield yn famyljes. Krekt as minsken. Hollânsk, Dútsk, Frysk en Ingelsk binne 
allegear bern fan de Westgermaanske taalfamylje. It binne dus bruorren of susters faninoar, al 
neigeraden dat men taal as manlik of froulik sjocht.  
 
Oarspronklik wiene Hollânsk, Dútsk, Frysk en Ingelsk dialekten fan it Westgermaansk. Der is 
wol tocht dat Ingelsk en Frysk sels in lytse famylje wiene binnen dat Westgermaanske ferbân, 
en Dútsk en Hollânsk allyksa. Mar de gelearden ha der oer gear west, en dat is net sa.  
 
Doch is ek ûndersyk dien nei de fraach: hokke Âld-Westgermaanske taal liket it meast op it 
Âldingelsk? Dat blykt dan doch wer it Âldfrysk te wêzen, en net it Âldsaksysk (de offisjele 
namme foar Âldnederdútsk) en ek net it Âldnederfrankysk (Âldhollânsk). Om it oer it 
Âldheechdútsk mar net te hawwen.  
 
Âldfrysk en Âldingelsk wiene dus ea nau besibbe Westgermaanske dialekten. Mar nei it 
Folkeferfarren (‘Volksverhuizing’) yn de 4-5e ieu is dy bân ferbrutsen: de Angelsaksyske 
stammen ha har yn Ingelân delset, en de Friezen wenje sûnt njonken Hollanners en Dútsers 
yn. Har taal set har dan nei de talen fan de lju dy’t om har hinne wenje.  
 
No wurdt der ek noch Frysk praat yn Saterlân yn East-Fryslân, en op de Noardfryske 
eilannen. Dat is lykwols in hiel oare taal as ús Frysk. Ús Frysk, Saterfrysk en Noardfrysk 
ferskille likefolle faninoar as Hollânsk en Dútsk. Dêrom is it Frysk gjin taal. It Frysk is in 
taalfamylje.  
 
Tink mar ris mei my mei. It Saterfrysk en it Noardfrysk binne erkend as offisjele talen: it 
binne dus gjin dialekten fan it Frysk. Neffens it politike kritearium binne it dus sustertalen fan 
it Frysk, en dat makket dat de trije Fryske talen in taalfamylje foarmje. 
 
Lit ús dan taalkundige kritearia neirinne. De trije talen binne ûnderinoar net te ferstean. As ik 
Noardfrysk hear, begryp ik der neat fan, en oarsom is it ek sa. Ik kin makliker Dútsk ferstean 
fan it Hollânsk út as Noardfrysk fan ús Frysk út. Dus ek neffens taalkundige kritearia foarmje 
Noardfrysk, Saterfrysk en ús Frysk in taalfamylje.  
 
En dan ha wy noch it histoarysk kritearium: in taalfamylje giet histoarysk werom op ien 
oertaal. Hollânsk, Dútsk, Ingelsk en Frysk geane werom op it Westgermaansk, en dêrom 
foarmje se in taalfamylje. Allyksa geane de trije Fryske talen werom op it Âldfrysk. Yn 
Eastfryslân ha wy ek noch in protte Âldfryske teksten fûn, en dy ferskille net folle fan it 
Âldfrysk dat yn ús kontreien fûn is. Foar it Noardfrysk is beärgumintearre dat it út Eastfryslân 
wei kolonisearre is yn twa weagen yn de 8e en de 11 ieu. De trije Fryske talen ha ien 
mienskiplike foarâlder. Dus ek neffens it histoarysk kritearium foarmje de trije Fryske talen in 
taalfamylje.  
 
 
 
 


