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ynlieding 
It is de simmer fan 1945. De oarloch is foarby, it gewoane libben giet fierder. Seis learde mannen op 
it Coulonhûs binne yn petear oer in saak dy't alle omtinken wurdich is. Ien fan har seit: >It is ien 
grutte tizeboel, dat haw ik earder ek alris opmurken. Nó ha wy de kâns om it foar altyd goed te 
regeljen. Ik stel út om alles ûnder ien dak te bringen= >Ja,= sizze de measten, >dat dogge wy. Wy sille 
der wol wat oan wenne moatte fansels, mar it wurdt der in stik makliker fan.= Mar ien fan de oaren 
ornearret: >Ik wit net, ik wit net, ... alles ûnder ien dak?, ik leau dat komt net goed. Ik doar de 
konsekwinsjes net oan. Wat hellet it allegear wol net út? Wat sille de lju der wol net fan sizze, it is no 
al dregernôch. Kin it net oars? Moatte wy dochs mar net wer nei it ferline sjen?= En sa gong dat 
petear noch efkes troch, en oant hjoed-de-dei sitte der noch altyd gelearde minsken oer datselde 
dakje op de u te stinnen. 
 
De staveringsregels 
Yn 1969 hawwe Provinsjale Steaten fan Fryslân it foech om de stavering fan it Frysk fêst te stellen 
nei harsels talutsen en útsprutsen dat >de offisiële stavering fan it Frysk ... de stavering (is) lyk as dy 
yn 1945 fêststeld is troch de Fryske Akademy.= (Prov. blêd 1969, nû. 116). De provinsjale oerheid 
mocht tenei kedize oer hoe't stavering fan it Frysk wêze soe en fan dat rjocht hawwe hja yn 1976 
gebrûk makke troch in offisjele wiziging fêst te stellen dy't yn 1980 yngie. 
It beslút fan 1969 ferwiist nei de stavering sa't de Fryske Akademy dy yn 1945 fêststeld hie. 
Winlinken hie de Akademy yn 1945 net mear as wizigings op de doe besteande stavering fan 1879 
fêststeld en dêrmei is de saneamde Selsskipsstavering de iennichste beskriuwing fan de stavering dêr't 
nei ferwiisd wurde kin. Dy selskipsstavering is yn 1879 troch it Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse 
ynsteld, om't de leden dêrfan ornearren dat der ienheid brocht wurde moast yn it oant dan ta 
besteande grutte ferskaat fan skriuwwizen fan it Frysk (Fryske Boekstavering 1879, foarwird). De 
staveringskommisje fan it selskip joech yn 1879 de publikaasje De Fryske Boekstavering, in hantlieding for 
hwa yn 't Frysk skriuwe wolle út. Yn dat boekje wurde trije haadregels of >wetten= as basis foar de Fryske 
stavering jûn: 

1. Skriuw sa lyk aste sprekste; dat wol sizze, dat me, sa nei as him dat dwaen lit, it spritsene 
wird troch 't skrift heart wer to jaen (FB1879, s. 1). 

2. ... in twade rigel for de fryske boekstavering, nammentlik, dat me de letters het to brûken 
yn de wearde, dy hja yn 't frysk habbe. (FB1879, s. 3) ... 
... en den binammen ek by de skriuwers fen ús tiid. (FB1879, s. 7). 

3. ... wy as 3e rigel oannomd: dat min de ôflieding het to folgjen as de útspraek dat talit. 
Gearfetsjend kin sein wurde dat foaral de prinsipes fan de útspraak en etymology de stavering 
beskiede. 
 
Yn it boekje wurde de 26 letters fan it Fryske abie jûn en seis dêrfan represintearje in lûd, 
nammentlik de tekens a, e, i, o, u, y. Yn de gongbere grammatika=s telt it Frysk 10 koarte en 9 lange 
lûden. Dat binne tefolle om mei de beskikbere seis lettertekens wer te jaan. 



 
koarte lûden 

 
lange lûden 

 
[a] 

 
a 

 
stap 

 
[a:] 

 
aa, a 

 
aap 

 
[] 

 
e 

 
lep 

 
[:] 

 
ê 

 
stêd 

 
[I] 

 
i 

 
hip 

 
[e:] 

 
ee, e 

 
reep, repen 

 
[i] 

 
y, i 

 
pyt, lipe 

 
[i:] 

 
ii, i 

 
piip, pipe 

 
[] 

 
a, o 

 
kat, snot 

 
[:] 

 
â, ô 

 
bân, stôk 

 
[o] 

 
o 

 
bot 

 
[o:] 

 
oo, o 

 
stoom, stome 

 
[u] 

 
û, oe 

 
lûk, doek 

 
[u:] 

 
û, oe 

 
hûs, loek 

 
[ö] 

 
u 

 
buks 

 
[ö:] 

 
eu 

 
deun 

 
[ü] 

 
ú, u 

 
tút, tuten 

 
[ü:] 

 
ú, u 

 
drúf, druven 

 
[] 

 
u, i, e 

 
brûksum, in, men 

 
 

 
 

 
 

 
Mei help fan aksinten, tekenferdûbeling en troch beskate tekens foar mear as ien lûd te brûken krigen 
alle lûden in skriuwwize. Foar bygelyks de lûden [i] en [ü] besteane elk twa tekens, dêr't it al of net 
iepen-wêzen fan it wurdlid de kar foar it iene of it oare teken útmakket. De basis fan it prinsipe fan 
de útspraak wurdt hjir lykwols al trochkrúst (Popkema 2006: 85). 
De [] en [u] wurden ek mei mear tekens wêrjûn, mar dat hat mei it etymologysk prinsipe en net mei 
dat fan de útspraak te meitsjen. De beregeling fan it skriuwen fan de [] lit ik fierder gewurde, want 
de kar om de [u] te staverjen mei twa tekens soarget sûnt 1879 al foar genôch tûkelteammen. 
 
It [u]-lûd yn 1879 
De kommisje dy't yn 1879 de stavering beskriuwt, giet út fan de letters fan it alfabet. Earst wurde de 
gewoane letters behannele en dêrnei wat neamd wurde de twa- en trijelûden. Sa wurde ûnder de 
letter U de ienlûden [ü] en [u], it twalûd [u.] en de sjwa [] behannele. Mei >twie- en trijelûden= 
wurde gjin dif- en triftongen bedoeld, mar de kombinaasjes fan twa of trije letters, lykas de <ie>, 
<ei> en <ou>. By it besprek fan it >twielûd= <oe> fine wy neist de regels foar de diftongen [u.] en 
[uo] ek wer dy foar de stavering fan de koarte en lange [u]. Ut de beskriuwing fan de tekens <u> en 
<oe> kinne de folgjende regels foar it staverjen fan it [u]-lûd helle wurde: 

1. Wurden dy't yn it Hollânsk of Stedfrysk in <u>, <uu> (<ue>), <ui> of <eu> hawwe skriuwe 
wy yn it Frysk mei in <û>; 

2. Wurden dy't yn it Hollânsk of Stedfrysk in <oe> of <oo> hawwe wurde yn it Frysk mei <oe> 
stavere; 

3. Bestiet in wurd net yn it Hollânsk of Stedfrysk dan wurdt it mei in <û> skreaun as it koart is 
en mei in <oe> as it lang útsprutsen wurdt, bygelyks lûke en loek. 

De regels geane net tebek op de haadregel fan de útspraak, mar op de tredde >wet=, it prinsipe fan de 
ôflieding of etymology. Dêrby is foaral sjoen nei oerienkommende foarmen yn it Hollânsk en it 
Stedfrysk. Dizze beregling ropt beswieren op, bygelyks by it wurd fûgel. It Hollânsk hat vogel en it 
Stedfrysk feugel. Neffens it Hollânske vogel soe it mei <oe> moatte en neffens it Stedske feugel mei 
<û>. Blykber is it Stedfrysk mei feugel hjir liedend, want de selskipskommisje jout foar it Frysk de 



stavering fûgel, mei <û>. Oft it Steds hjir foar it Hollânsk komt wurdt lykwols net as betingst 
formulearre. By de stavering fan bûter, dat yn it Hollânsk boter is en yn it Stedfrysk butter, spilet itselde.  
Alhielendal ûndúdlik wurdt it by gûchelje, dêr't it Nederlânsk guichelen en goochelen hat en it Stedfrysk 
guechele, goechele en goochele. Ut dit gegûchel kin men mei goed fatsoen gjin Fryske stavering foar gûchelje 
ôfliede. 
In twadde beswier tsjin de regeling is dat fan de Fryskskriuwer ferwachte wurdt dat er Hollânsk en 
Stedfrysk ken. Hy of sy moat mei oare wurden foar it ferstân hawwe wat de kognaten yn dy talen 
binne. Mar men kin dochs by etymologysk minder trochsichtige wurden as tûke of reboelje de gewoane 
Fryskskriuwer net freegje om in historarysk of etymologysk wurdboek op te slaan om te sjen hoe't in 
Frysk wurd stavere wurde moat. 
Al mei al is it kiezen fan twa tekens foar de werjefte fan ien lûd, dat ek noch ris koart en lang wêze 
kin, in ûngelokkige kar. Piter Sipma fersuchtet net om 'e nocht yn 1913 yn syn Phonology en Grammar 
dat >the spelling of the sounds u, u:, u., o ... a muddle is= (Sipma 1913, s. 42). 
 
De wiziging fan 1945 
Yn 1945 stelde de Fryske Akademy op fersyk fan de Ried fan de Fryske Biwieging in kommisje fan 
sân taalgelearden yn, dy't >ûndersykje moast, oft it ek gaedlik wier in staveringsforienfaldiging yn to 
fieren=; en >sa ja, om dan mei ûtstellen dat oangeande to kommen.= De al neamde Sipma waard 
foarsitter en krige no de kâns om wat oan de >muddle=, dêr't er 30 jier earder al oer skreaun hie, te 
dwaan. Fierder sieten J.K. Dykstra, J.J. Hof, H.K. Schippers, Y. Poortinga, J.H. Brouwer en E.B. 
Folkertsma yn de kommisje. It doel wie om inkelde ferienfâldigingen troch te fieren en dêr foel 
neffens Sipma de kwestje fan it lange en koarte [u]-lûd ek ûnder. Yn de twadde gearkomste fan de 
kommisje, op 4 july 1945, stelde Sipma dat de kommisje ferplichte wie om mei de histoaryske 
stavering te brekken en tenei it lange en koarte [u]-lûd mei <û> te skriuwen. Hof aksele tsjin, neffens 
it ferslach >om't wy oars to folle hea op 'e foarke nimme,= mar Dykstra, Folkertsma en Schippers 
wiisden op de needsaak ta ferienfâldiging. It foarstel fan Sipma om tenei alles ûnder ien dak te 
bringen, dus mei û-dakje te skriuwen, waard oannommen. (ferslach 2e gearkomste fan de 
staveringskommisje d.d. 4-7-1945). 
Mar yn de 9e gearkomste fan =e kommisje, op 29 augustus, kaam Sipma werom op it earder 
oannommen útstel. Hy doarst de konsekwinsjes fan it loslitten fan de histoaryske stavering net oan, 
de fierdere gearkomste ek net. Op útstel fan Hof waard wol oannommen om yn alle gefallen, dêr't 
net dudlik in Aldfryske lange o ta grûnslach leit, in û to staverjen. Dêrtroch soe neffens him 
ûnfêstens yn stavering fan ferskate wurden ferdwine.= (ferlach fan 9e gearkomste staveringskommisje 
29-8-1945). En dus bleau men by in ûnderskied tusken it teken <û> en <oe> en sa bestiet sûnt 29 
augustus 1945 in nije regel foar de stavering fan de [u]: 
 

>It koarte ienlûd û wurdt û stavere, bihalven hwannear't it op in lange o tobek giet. Dus tûk, 
slûch, fûl, pûde, sûpe, bûse, mar: hoep, droech, stroef, roek, hoeke, stoepe. As it net oan te wizen is of net 
oannommen wurde moat, dat in wurd tobek giet op in âldfryske lange o, dan wurdt altyd û 
stavere. Dus tonei b.g. stûf, bitûft, rûpelje, rebûlje, fûterje.= (Forienfâldiging, s. 4). 

en:  
>It lange ienlûd û wurdt û stavere, bihalven hwannear't it op in âldfryske lange o tobek giet. 
Dus: hûd, sûch, brûs, gûle, rûze, mar skoech, loech, hoef, ploege, koeke. As it net oan to wizen is of net 
oannommen wurde moat, dat in wurd tobek giet op âldfryske lange o, dan wurdt altyd û 
stavere. Dus tonei b.g. kûgel, tûgel.= (Forienfâldiging, s. 4-5). 
 

De nije regel hâldt foar de skriuwwize fan folle mear wurden as hjir neamd in feroaring yn: flûp, stût, 
bûm, bûmel, frûger, kûkeloere, kûpel, lûbes, pûp ('Dútser' en 'stront'), pûs, smûl, trûf krije no ek in <û>. Ek it 



útropwurd oe soe no winliken as û skreaun wurde moatte. Û heden!, sa'n oar wurdbyld, dat moat al 
efkes wenne. 
It ferlykjen fan wurden mei Hollânsk en Stedfrysk wie dan wol foarby, mar dêrfoar yn 't plak kaam 
dat men no nei it Aldfrysk sjen moast, no just gjin foarútgong, mar in efterútgong, ek yn 'e tiid. 
Minsken dy't op grûn fan 'e regels staverje wolle, moatte no earst in Aldfrysk wurdboek opslaan om 
út te meitsjen oft it wurd [kugl] mei <û> of <oe> stavere wurde moat. Allinnich Aldfrisisten 
meitsje mei sokke regels noch in kâns by it Grut Frysk Diktee. 
Beide regels oangeande de stavering fan de [u] steane yn de offisjele útjefte fan de Fryske Akademy 
Forienfâldiging fan de Fryske stavering út 1945 en sûnt binne se net mear wizige. Men soe sizze, 
Akademy's wil is wet, seker nei 1969, doe't de Provinsje befêstige dat de stavering fan 1945 de 
stavering fan it Frysk wie! Mar sa is it net gien. 
 
De resepsje fan de staveringswiziging nei 1945 
It aparte is dat nei 1945 dy regels no krekt nét neifolge binne. It begjint der al mei dat it Lyts Frysk 
Wirdboek fan 1945 wol in list fan staveringswizigingen jout, mar dy foar de [u] net neamt. It 
wurdboek sels brûkt noch de âlde selskipsstavering om't it setwurk al yn de oarloch klear wie. 
It Frysk Wurdboek Nederlânsk-Frysk fan 1952 neamt yn it foarwurd dat it it earste wurdboek is, 
>hwerby foar it Frysk de forienfâldige stavering brûkt is, dy=t hjerst 1945 troch in kommisje fan de 
Fryske Akademy ûntwurpen is en sûnt algemien yngong foun hat=. (Frysk wurdboek 1952, foarwurd). 
Mar Nederlânske wurden as poedel, poef en poes, dy't fan rjochten oerset wurde moatte as pûdel, pûf en 
pûs, steane der gewoan mei <oe> yn. Dêrfoaroer stiet it Nederlânske smoesje der yn as smûsje. Yn it 
diel Frysk-Nederlânsk fan 1956 stiet it smoesje lykwols wer mei <oe> stavere. De Fryske 
wurdboeken fan 1984 en =85 folgje de line en passe de 1945-regel foar de [u] ek lang net oeral ta.  
Yn grammatika's en learboekjes fan nei 1945 wurdt de stavering fan it [u]-lûd ek behannele.  
Yn it Nij Frysk Staveringsboekje foar leargongen en selsstúdzje (1946) skriuwe de gearstallers: >hat it Hollânsk 
oo of oe, dan hat it Frysk meastentiids oe, oars û. Mar: bûter en fûgel.= (Douma 1946, s. 4). 
Ald-kommisjelid Sipma wurket yn 1948 de regels yn Ta it Frysk I út mei ferwizings nei Hollânske 
wurden. By de stavering fan tûk, bûke, slûch, fûl en stûf skriuwt er bygelyks: >Yn wurden, dêr't meast de 
û oarspronklik is (koart of lang); faek kenber oan Stedfrysk ú of eu, Nederlânsk ui (mar 
útsonderingen); meast allinne op it onthâld ôf to learen= (Sipma 1948, s. 63). 
Master Twerda skewielt de learder yn Koart en Klear, Frysk staveringsboekje mei in rychje foarbylden fan 
koarte en lange û-, oe- en ou-wurden. Foar de <ou> bestiet in >rigel=: >de ou stiet allinne foar de n. Oars 
û of oe=, mar, seit er dêrby: >Hjir is gjin rigel foar to jaen=. As oanwizing skriuwt er fierder dat gâns 
wurden mei û yn it Hollânsk ui of uu hawwe en ek gâns wurden mei in oe hawwe yn it Hollânsk ek in 
oe (Twerda 1948, s. 31). 
Yn it Frysk Staveringsboekje fan 1950 jout Douwe Kalma ek gjin regel. Hy skriuwt: >hoenear de oe en 
hoenear de û skreaun wurde moat, moatte wy fan ús ûnthâld ha, mar lyk as wy seagen, kin gauris it 
Hollânske wurd ýs hjirby helpe (droech - droog, rûch - ruig ...). Mar it kaem net altyd út: bûter; 
fûgel.= (Kalma 1950, s. 6). 
Fjouwer kear útlis oer de stavering fan it [u]-lûd, mar de regel fan 1945 wurdt net jûn of ûntkend, sels 
troch Sipma, dy=t yn de kommsje fan de Akademy sitten hie. Wol jouwe de learmasters hieltyd 
oanwizings, mar dy dekke net alle gefallen en meitsje hieltyd gebrûk fan omskriuwings as >gâns 
wurden yn it Hollânsk= of >gauris kin it Hollânsk ...=. Dy ferwizings nei it Hollânsk begjinne har eigen 
libben te lieden, ek yn de lettere staveringsboekjes. Ferwizings nei it Aldfrysk, dé reden om in <oe> 
te staverjen, komme net foar. 
 
 
 



Nei 1976 
Yn 1976 besleaten Provinsjale Steaten fan Fryslân ta in staveringswizing, dy't yn 1980 yngien is. De 
wiziging hâlde wat de [u] en [u.] oangiet twa feroarings yn: <ou> foar <n> waard <û>, en <û> 
foar <r> waard <oe>. By de behanneling yn de Steaten waard in amendemint yntsjinne om it lange 
en koarte [u]-lûd tenei mei <û> te staverjen. In nije kâns om alles ûnder ien dak te krijen, mar it 
foarstel waard nei diskusje fersmiten mei 39 tsjin 9 stimmen (De Jong 1976: 32-34). 
Nei in staveringswiziging is it wer tiid foar nije staveringsboekjes. Jehannes Boersma keppelet yn 
1976, yn De Fryske stavering, de <û> oan >oare talen of dialekten dy't in ui, eu, u of ú hawwe.= De âlde 
regel dus, dy't sûnt 1945 net mear bestiet. Hy neamt wol dat as it û-lûd tebek giet op in lange oo, dat 
dan oe stavere wurdt. Dat it om in Aldfryske lange oo giet seit er net. Hy wol de minsken dy't net sa 
thús binne yn de ôfliedkunde helpe mei de opmerking >soms is dat te sjen oan oare talen, lykas it 
Ingelsk en it Nederlânsk. As yn it Nederlânsk hjir in oe skreaun wurdt, dan dogge wy dat yn it Frysk 
ornaris ek=. Wêr't yn it Ingelsk nei sjoen wurde moat, makket er lykwols net dúdlik. (Boersma 19802: 
20-23). 
Fedde Dykstra nimt yn syn learboekje Stavering (Dykstra 19911, 20035: 31-35) benammen de 
Nederlânske (Hollânske) kognaten as liedend foar it beskieden fan de stavering fan it [u]-lûd. Om syn 
ferhaal slutend te krijen brûkt er helpregels en tips dy't ek net it measte mei de oarspronklike regel 
fan 1945 te krijen hawwe. Foar it fêststellen fan de stavering fan bygelyks bûter docht er in berop op 
it Ingelsk en Dútsk. Yn dy talen is it Butter en butter, en dêrom skriuwe wy bûter mei in <û>, ornearret 
er, mar it tsjernet altyd gjin bûter ...  
 
Dilemma 2012 
It is hiel apart dat de regel dat it [û]-lûd altyd mei <û> skreaun wurdt, útsein as it tebekgiet op in 
Aldfryske lange o, daliks al út it sicht rekke is. Wie dy nije regel ûnwurkber? Levere it tefolle 
ôfwikende wurdbylden op? Oant no ta haw ik dêr noch gjin dúdlik byld fan. It gegeven feroarsaket 
foar wurdboekmakkers en opstellers fan standertwurdlisten al in dilemma. Dy lju hawwe te rekkenjen 
mei de regels fan 1879, 1945, 1980, én mei de ûntstiene praktyk. Der binne twa opsjes: 

1. de besteande, mar hast firtuele 1945-regel oanhâlde? Dêrby moat betocht wurde dat dan: 
$ de stavering fan gâns wurden wiziget (poes-pûs, smoesje-smûsje); 
$ besteande wurdboeken en it lesmateriaal fierhinne ûnbrûkber wurde; 
$ der ûnrest by it ûnderwiis, media, skriuwers en útjouwers ûntstiet. 

2. besykje om de besteande praktyk yn in nije regel op te nimmen: 
$ dêrfoar is in staveringswiziging nedich, en dus in beslút fan Provinsjale Steaten; 
$ de wurdboeken, it lesmateriaal hoege minder oanpast te wurden; 
$ der ûntstiet minder ûnrêst. 

Op it stuit leit alles noch iepen en as projektgroep >standertwurdlist= binne wy yn oerlis mei de 
provinsje oer de bêste oplossing. 
 
Beslút 
67 jier lyn sieten seis Fryske taalbazen oer de Fryske stavering te kedizen. Men soe winskje dat de 
simmer fan '45 yn dit stik like fruchtber west hie as dat er op oare mêden west hat en dat se doe alles 
ûnder ien dak brocht hienen en dat elk him dêrnei ûnder dat iene dak nei wenjen set hie. Dan hienen 
wy no yn 2012 minder tûkel-/toekelteammen hân. 
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