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1. Ynlieding
Yn har bydrage oan The Handbook of Sciolinguistics skriuwt de Amerikaanske sosjolinguiste en
spesjaliste op it mêd fan code-switching Carol Myers-Scotton dat yn in macht oan twatalige
mienskippen, twataligen gauris fan taalkoade switche troch farianten út harren ûnderskate
repertwaars te brûken.  Under code-switching wurdt koart sein ferstien dat in taalbrûker, bewust1

of ûnbewust, eleminten fan syn iene taal yn syn oare taal bringt en dêrmei fan taalkoade switcht.
Code-switching kin ferskillende funksjes hawwe. Sa kin de taalbrûker code-switching brûke om
syn tekoart oan kennis fan ien fan syn talen wat wei te moffeljen. In oare funksje is om te
switchen fan ynformele situaasjes, ornaris bûn oan de earste taal, nei formele situaasjes troch
taaleleminten út de twadde taal te brûken.  Ald-heechlearaar Frysk Bo Sjölin hat yn syn stúdzje2

‘Min Frysk’ fan 1976 ûndersyk dien net it ûntstean fan code-switching yn sprutsen Frysk en it
neikommende foarbyld fan code-switching ûntlien ik dêroan: ‘Myn man is doopsgesind en dêr
bigjint de skiednis al’.3

Yn myn ferhaal sil ik koart neier yngean op kode-switching en ynterferinsjes yn it algemien
en ynterferinsjes yn it Frysk yn it bysûnder. Dêrnei wol ik yngean om de beneaming fan
lichemsdielen yn it Frysk, hieltyd mei fokus op de ynterferinsjeproblematyk. Ta beslút sil ik
konklúzjes lûke en wat fragen stellen.

2. Kodeswitching en ynterferinsjes
Fryslân is by útstek in taalgebied dêr’t stúdzje yn makke wurde kin nei gâns aspekten fan
twataligens. Ommers, omtrint alle Fryskpraters fan hjoeddedei binne minstens like feardich yn
harren twadde taal it Nederlânsk as yn harren earste taal it Frysk. Friezen binne harren der faak
wol fan bewust dat se Nederlânske eleminten yn harren Fryske memmetaal opnimme. Ik lit
jimme in lûdsfragmint hearre.

[fragmint FRY 12:8.28-8.53]

Te hearren wie dat de sprekker wit dat er om Fryske beneamingen siket mei it doel om it goed te
dwaan. Dizze opname is in fragmint út 23 grutte opnamen dy’t ik fan ’t simmer makke haw yn it
ramt fan in grut ûndersyk nei semantyske of betsjuttingsaspekten fan taal. Op it krekte hoe en het
fan it ûndersyk kom ik yn de rin fan myn ferhaal werom. It is no al wol dúdlik dat de Fryskprater
ynformaasje jûn hat oer de beneaming fan lichemsdielen. Gâns Friezen beneame alle
lichemsdielen net mear yn it Frysk en it ferlies fan ‘eigen’ beneamingen foar begripen is in foarm
fan leksikaal ferlies. Dat in taal nammers feroaret, is neat net frjemd. De sosjolinguisten James
Milroy en Lesley Milroy sizze dêr bygelyks oer ‘Sometimes change is rapid and sometimes it is
slow, but there is no reason to believe that there can ever be a time when a spoken language is
completely stable.’  It Frysk is in taal dy’t benammen de lêste tiid wakker hurd feroaret,4

 Myers-Scotton (1997:217):  ‘In many of the world’s bilingual communities, fluent bilinguals sometimes1

engage in code-switching by producing discourses which, in the same conversational turn or in a consecutive terms

[...] from two or more of the varieties in their linguistic repertoire.’

 2 http://grammar.about.com/od/c/g/codeswitchingterm.htm.

 Sjölin (1976:16(13)).3

 Milroy and Milroy (1997:52).4
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benammen trochdat der gâns ynterferinjes út it Nederlânsk wei yn komme. De term ynterferinsje
is yn 1968 yntrodusearre troch Uriel Weinreich, linguist oan de Colombia University. Hy ferstiet
dêr ûnder in ôfwiking fan de noarms fan hokker taal dan ek dy’t him oppenearret yn de taal fan
in twa- of meartalige. Ynterferinsjes binne resultaat fan de bekendheid fan mear as ien taal, dat
wol dus sizze in resultaat fan taalkontakt.  Ynterferinsjes kinne op ferskillende nivo’s yn in taal5

ferskine. Neffens Gillian Sankoff, taalkundige fan de universiteit fan Pensylvania, binne der
fjouwer wichtige ynterferinsjedomeinen by taalkontakt te ûnderskieden . Dat binne ynterferinsjes6

op it nivo fan de fonology, it leksikon, de syntaksis en de morfology. Under fonology wurdt de
lûdefoarrie fan in taal ferstien en it leksikon is de wurdfoarrie. Under de syntaksis falle de
sinstruktueren, en de lear fan de morfology beskriuwt de lytst mooglike selsstannige ienheden mei
in eigen betsjutting, lykas it morfeem ‘finger’ en it morfeem ‘-ke’ dat sokssawat betsjut as ‘lyts
eksimplaar fan’. Neffens har binne de nivo’s fan de fonology en it leksikon de beide wichtichste
ynterferinsjedomeinen. Sy sjocht dy beide nivo’s as de poarte nei alle oare aspekten fan
taalferoaringen troch taalkontakt. Yn in taal soe neffens har, basearre op gâns ûndersyk, de
morfology, en dan benammen de bûne-morfemen, dat wol sizze morfemen of basisienheden mei
in eigen betsjutting dy’t net selsstannich funksjonearje kinne, it meast stabyl yn taal wêze.
Foarbylden fan sokke bûne-morfemen binne de ferlytsingsútgongen fan haadwurden dy’t yn
dizze redenearring lang sa gau net as lûden (de fonology) en wurden (it leksikon) út in oare taal
wei oernaam wurde. Mei in foarbyld kin dit foar it Frysk maklik taljochte wurde. Gâns Friezen
sizze hiel maklik ‘neus’ foar ‘noas’, mar de ferlytsingsfoarmen bliuwe wol ‘neuske’ en ‘noaske’,
alteast, ik haw ‘neusje’ nea heard.

2. Ynterferinsjes yn it Frysk
Mei de oergong fan ‘noas’ nei ‘neus’ bedarje wy alhiel by it Frysk. Niis murk ik al op dat Fryslân
in hiel gaadlik taalgebiet is om ûndersyk te dwaan nei taalferoaringen, krekt omdat Frysktaligen 
neist harren memmetaal yn alle gefallen it Nederlânsk poerbêst behearskje. Net earder as tsjin de
krystdagen fan 1962 krigen wy thús in radio, dy’t nammers net folle mear oan stie as op de fêste
tiden fan de Mededelingen voor Land- en Tuinbouw, dat doe’t ik oardel jier letter nei de legere
skoalle slagge, hie ik net folle Nederlânsk heard. Hollânsktaligen wennen gewoanwei net by ús yn
it doarp. Ik wie ek net by steat om Nederlânsk te praten, mar echt nedich wie dat ek net, want
myn legere skoalle wie ien fan de 96 twatalige skoallen mei allinnich mar Frysk yn de earste twa
learjierren.  Sa’n situaasje kin men jin net mear yntinke. Oeral heart men Nederlânsk en it7

ûnderwiis, dat sûnt it begjin fan de njoggentjinde ieu feitliken al Nederlânsk-oriïntearre wie  smyt8

him der mei syn hiele lea op om de bern it Nederlânsk, taal neame se dat yn
ûnderwiisfermiddens, by te bringen. En it resultaat mei der wêze. Frysktaligen kinne harren, yn
alle gefallen skriftlik, meastentiids better mei it Nederlânsk as mei it Frysk rêde.

Troch dy situaasje ferrint it taalkontakt tusken it Frysk en it Nederlânsk neffens âld-
heechlearaar Frysk Germen de Haan oars as algemien oannaam wurdt by ynterferinsje by
taalkontakt.  Der soenen twa typen te ûnderskieden wêze: ynfloed fan in twadde taal op in earste9

taal èn ynfloed fan in earste taal op in twadde taal. Omdat neffens De Haan yn Fryslân praat
wurde kin fan in folsleine memmetaal-twataligens, yntrodusearret er it tredde type fan
ynterferinsje by folsleine twataligens. Hy ferstiet dêrûnder ynfloed fan in earste taal op in twadde
earste taal.

 Sankoff (2001:638).5

 Sankoff (2001:643).6

 Zondag (2011:99-102?).7

 Hoekstra et al (2010:278).8

 Hoekstra et al (2010:279).9
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[fragmint FRY 19:26-26.07]

As ik nei dit fragmint harkje, mar net allinnich dan, begjin ik my dochs wol ôf te freegjen oft,
lykas Germen de Haan ornearret, foar de measte Friezen wol praat wurde kin fan in folsleine
twataligens fan de memmetaalprater. Wat hearden wy? Wy hearden in jonge Friezinne stilfallen
en twiveljen en dêrnei rûgele der in Nederlânske beneaming út. As sy folslein twatalich Frysk-
Nederlânsk wêze soe, hie, faaks wol nei wat skytskoarjen, der wol in goede Fryske beneaming fan
de ‘foet’ útrûgele. Wy wurde trakearre op in leksikale ynterferinsje út it Nederlânsk wei. As wy
neist it Frysk en it Nederlânsk hjir lykwols ek noch in oare taalfariant oannimme, it
Ynterferinsjefrysk, dan hoecht men hjir net mear fan in ynterferinsje te praten, dan is it gewoan in
lekseem út it taalsysteem fan dat Ynterferinsjefrysk, in taal mei in eigen leksikon en in eigen
grammatikaal systeem. Yn dat Ynferferinsjefrysk binne neffens De Haan de uteringen fan de
brûkers folslein akseptabel.  Is de utering by de brûker yn it fragmint akseptabel? Soe de utering10

foar har akseptabel wêze moatte? Mei dy beide fragen binne wy oankaam by myn eardere
tasizzing dat ik fan ’e middei mear sizze sil oer de beide lûdsfragminten dy’t ik hearre litten haw.

3. Beneaming fan lichemsdielen
By it Max Plankynstitút foar psycholinguistyk yn Nimwegen wurdt ûndersyk dien nei de
psychologyske, sosjale en biologyske fûneminten fan taal. It giet der dêrby om om der achter te
kommen hoe’t ferstân en harsens taal produsearje, hoe’t taal de ynteraksje oangiet mei oare
aspekten fan ferstân, en hoe’t wy talen fan ferskillende typen oanleare kinne. Sûnt begjin dit jier
wurdt dêr it projekt Evolution of Semantic Systems útfierd. It doel fan dat ûndersyk is om te
ûndersykjen hoe’t betsjuttingen fariearje oer rûmte en tiid. Dêrby wurde bygelyks fragen steld as
‘hoe fariabel binne semantyske kategoryen yn ferskillende talen’. It aksint by it ûndersyk wurdt
lein op ien aspekt fan betsjutting, nammentlik hoe gelyk of hoe ferskillend binne de
betsjuttingsgrinzen tusken wurden yn ferskillende talen. Dekt de beneaming ‘gelb’ yn it Dútsk
bygelyks deselde kleurtinten as de Fryske beneaming ‘giel’? It ynnovearjende fan it ûndersyk is,
dat net sjoen wurdt nei de betsjuttingsferoaring fan yndividuele wurden, mar ûndersocht wurdt
hoe’t wurden brûkt wurde om objekten fan in ferskaat oan soarten te kategorisearjen. It ûndersyk
wurdt dien troch 50 talen fan de Yndo-Europeeske taalfamylje te bestudearjen. Foar de Fryske
Akademy haw ik it Fryske oanpart foar rekken naam.

Ien fan de kategoryen fan beneaming dy’t ûndersocht wurde, binne lichemsdielen. Dêrta
haw ik oan 23 studinten út it hbû, te witten ien fan de Fryske Pabû’s, meielkoar 90 plaatsjes mei
alle kearen in reade stip earne op it minsklik lichem fan top ta teil foarlein mei de fraach wêr’t de
man in stip op syn lichem hat.

[plaatsje http://www.mpi.nl/research/research-consortia/eoss/project-description]

De antwurden fan de tsien manlju en de trettrjin froulju haw ik digitaal opnaam, dêrnei kodearre
en yn in database opslein. Alle meidoggers oan it ûndersyk moasten - fansels soe ik hast sizze -
fan-hûs-út it Frysk as earste taal hawwe. By it hiele ûndersyk wurdt per taal in likenôch homogene
ûndersykpopulaasje gearstald: twintich hbû-studinten fan om ’e tweintich jier.

It ûndersyksmateriaal wurdt fansels foarearst brûkt om de relaasjes tusken semantyske
konsepten yn de ûnderskate talen te beskriuwen, mar it materiaal kin likegoed foar oare doelen
brûkt wurde. De Fryske data kinne bygelyks prachtich brûkt wurde om te sjen nei taalferoaring
yn it Frysk as gefolch fan taalkontakt mei it Nederlânsk. Wat docht de folsleine twataligens fan de

 Hoekstra et al (2010:279).10

Side 3 fan  7



Friezen dy’t Germen de Haan oannimt mei de beneaming fan lichemsdielen troch jonge Friezen?
Lit ús dêrta de data besjen.

Fan de 90 plaatsjes dy’t ik oan de studinten foarlein haw, stie de stip noait op presys it selde
plak. Yn prinsipe hie elke studint dus 90 ferskillende beneamingen fan lichemsdielen jaan kinnen.
Nimmen hat dat lykwols dien, om de deaienfâldige reden dat al dy ferskillende lichemsplakjes
mooglik gjin eigen beneaming yn it Frysk hawwe. In foarbyld dêrfan is it lichemspart tusken de
noas en de boppelippe. Hoe beneame wy Friezen dat? Jimme moatte dêr noch mar ris in nacht
oer sliepe en graach rop ik jimme op om my dan jimme antwurd troch te dwaan. Al de
beneamingen dy’t opjûn binne, haw ik werombrocht ta basisbeneamingen. Op dy wize binne
beneamingen as ‘boppeskouder’ en ‘foarearm’ skrast en binne der 42 oerbleaun.

De studinten fûnen it by tiden ek dreech om krekt oan te jaan om hokker lichemsdiel oft it
gie, of better sein, gean koe. In stip hiel leech op it kût, is dat noch it kût, of is dat al it ankel. Dy
stip stie dêr fansels net om ’e nocht, want troch yn alle fyftich talen dit plaatsje sjen te litten, soe
opsmite kinne, dat yn guon talen dat plak tusken it kût en it ankel wol in eigen beneaming hat.

De studinten moasten harren antwurd yn it Frysk jaan. Hjirfoar haw ik jimme in fragmint
hearre litten dêr’t yn dúdlik wurdt dat de dielnimmer oan it ûndersyk it dreech fynt om it goede
Fryske wurd te finen. Hy wie net de iennichste. Der wienen mear dy’t gauris neitinke moasten om
op de yn har eagen goede Fryske foarm te kommen. Likegoed kaam it foar dat ynformanten
sûnder ek mar in momint yn bestân te stean in Ynterferinsjefryske beneaming joegen.

Ik haw út de database mei antwurden in oersjoch makke fan alle geef-Fryske en alle
Ynterferinsjefryske beneamingen om neigean te kinnen hokker lichemsdielen oft ‘goed’ of
‘ferkeard’ beneamd waarden.  Fan en ta is it skied tusken geef en ynterferinsje nammers net sa
maklik te lûken. By it fêststellen fan de grins haw ik my benammen liede litten troch de
ynformaasje dy’t it Wurdboek fan de Fryske taal/Woordenboek der Friese taal  biedt. 11

De neikommende ynterferinsjebeneamingen haw ik oantroffen. bovenbeen, been,
boppelip, borst, bovenlip, dijbeen, ellebooch, enkel, handpalm, hierskeiding, hyl, jukbeen,
knibbelholte, knyholte, kruin, lip, middel, middenfoetsbeentje, navel, nek, neus, onderlip, skeen,
skeenbeen, sleutelbeen, ûnderlip, wenkbrau en wreef. Oan de data is te sjen dat it sawol om
fonologyske as om leksikale ynterferinsjes giet. Nammers, omdat it om beneamingen fan
grûnwurden giet, wie ek te ferwachtsjen dat morfologyske ynterferinsjes amper, en syntaktyske
hielendal net ferwachte wurde koenen.

Geef binne: achterholle, agillispees, ankel, bil, boarst, búk, each, eachlid, ear, earlel, earm,
earmtakke, earskelp, finger, foarholle, foet, gesicht, hakke, hals, hân, hert, hier, hokse, holle, iris,
kaak, kiel, kin, knibbel, kont, krop, krún, kût, lippe, mûle, nâle, nekke, noas, pols, pupil, rêch,
skynbonke, skine, skouder, skouderblêd, snor, spierbal, sturtbonkje, tean, wang en wimper.

In oantal fan dy Fryske beneamingen fan lichemsdielen giet net oer nei in ynterferinsje,
gewoanwei omdat se hielendal of sawat hielendal mei de Nederlânske oerienkomme. ‘kin’, ‘finger’
en ‘kaak’ bygelyks, kinne gewoan net meidwaan yn it neistelkoarsetten fan geef-Fryske en
Ynterferinsjefryske foarmen. No ja, ‘kaak’ soe fansels ‘tsjeak’ wêze moatte, mar dy foarm moatte
wy foar it gemak mar eefkes foar ferlern beskôgje. De beneamingen dy’t net as ynterferinsjes
foarkomme, binnen: achterholle, agillispees, bil, earm, gesicht, hals, hân, hert, hier, holle, iris,
kaak, kiel, kin, knibbel, kont, kût, mûle, pols, pupil, rêch, skouder, skouderblêd, snor, spierbal,
sturtbonkje, tean, wang en wimper.

Dan bliuwt der jit in rûfeltsje beneamingen oer dy’t sawol yn de geve as yn de net-geve
foarm yn myn database foarkomme. Ik neam se hjir yn pearen: ankel - enkel, boarst - borst,

 Wurdboek fan de Fryske taal/Woordenboek der Friese taal. Leeuwarden/Ljouwert: De Tille, Fryske Akademy,11

Afûk. 1984-2011.
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earmtakke - ellebooch, foet - been, hakke - hyl, krop - wreef, krún - kruin, lippe - lip, nâle - navel,
nek - nekke, noas - neus, skine - skeen en skynbonke - skeenbeen.

In nijsgjirrige fraach hjirby is, wêrom’t guon lichemsdielen wol, en guont net harren Fryske
beneaming ferlieze of al ferlern hawwe. Wêrom komt ‘ellebooch’ wol, mar ‘kny’ as grûnwurd net
foar? Om dêr wat sicht op te krijen, haw ik sawol de geve as de net-geve beneamingen allegearre
yn in minsklik stal tekene, en dan kin men sjen dat oer de hiele lea geef-Fryske beneamingen
steane, mar likegoed net-geve, dat it plak fan de beneaming liket gjin ynfloed te hawwen. Sjoch
mar nei in pear hiel ticht byelkoar lizzende lichemsdielen: de noas en it each. Op suver itselde
plak op de holle treft men it geve-net-geve pear ‘noas’-‘neus’ èn de geve beneamingen ‘each’ en
‘mûle’ oan. ‘ooch’ en ‘mond’ haw ik net oantroffen. Ik kin my yntinke dat in foarm as ‘mûle’
minder maklik omgiet as ‘noas’, omdat it ferskil tusken it Fryske ‘mûle’ en it Nederlânske ‘mond’
grutter liket te wêzen as tusken ‘noas’ en ‘neus’. Mar dêrmei is net ferklearre dat ‘each’ en ‘ear’ as
Fryske beneamingen as grûnwurd tige stabyl binne. It liket der yn alle gefallen op dat ûnder
ynfloed fan de Nederlânske [eu] yn ‘neus’ de [oa] fan ‘noas’ ferfong wurde kin, of is it net in
fonologyske oanpassing, mar gewoan in leksikale ynterferinsje? It is yn it Frysk yn alle gefallen
gjin regel dat de [oa] oergiet nei [eu]. Ommers, wurden as ‘hoas’, ‘doaze’, ‘roas’ en ‘toarst’ wurde
hielendal gjin farianten mei in [eu], mar it Nederlânsk hat dy wjergaders fansels ek net. Mar, ‘neus’
stiet no ek wer net allinnich. ‘boal’ is yn it Frysk linkendewei frjemder as ‘beul’, en fierders is der
noch wol in rûfeltsje wurden te neamen dy’t de Nederlânske [eu] foar in geef-Fryske klank
ferruile hawwe.  Stiet de [oa] as klank swakker as de [ea], wurdt er as platter, ûnfatsoenliker12

sjoen? Of wurdt ‘neus’ foar kar naam omdat ‘noas’ assosjearre wurdt mei fizichheid? De
Nederlânske foarm wurdt dan foar kar naam om’t it frjemde elemint troch syn frjemd-wêzen
fierder fan de smoargens ôf stiet. Of soe it wat mei frekwinsje te krijen hawwe? De taaldatabank
fan de Fryske Akademy jout frekwinsjes fan wurden, mar fan de heechfrekwinte wurden as
‘each’, ‘ear’, ‘noas’ en ‘mûle’ makket de frekwinsje net echt in soad út. Op dit stuit kin ik hjir gjin
fierder útslútsel oer jaan.

Hoe leit it der hinne by de yndividuele studinten? Ik lit jimme wer in fragmint hearre.

[fragmint 18: 30:40-30:57 sawol ellebooch as earmtakke]

Sy is net in útsûndering. It kaam faker foar dat ien en deselde studint geandewei it ûndersyk
ôfwiksele tusken geve en net-geve farianten. It sil grif sa wêze dat se ûnder it ûndersyk besochten
om sa goed mooglik Fryske foarmen te jaan, want se wienen harren der fan bewust dat it
ûndersyk op de iene of oare wize wat mei it Frysk te meitsjen hawwe moast.

Yn de sosjolinguistyk wurdt ornaris ek rekken holden mei ferskillen tusken manlju en
froulju. Yn gâns ûndersiken is nei foaren kaam dat taalferoaring ûnder froulju hurder giet as
ûnder manlju. It giet fansels mar om lytse oantallen, mar ik haw it dochs weage om it tal
ynterferinsjes ûnder de manlike studinten te ferlykjen mei dy ûnder de froulike. De útkomst fan it
ferlyk is, dat der amper of gjin ferskil te merkbiten is. De manlike studinten neame trochelkoar
8,4 ynterferinsjes, de froulike 8,3.

Fan alle studinten haw ik ek in opjefte krigen fan it tal jierren dat se ûnderwiis yn it Frysk
hân hawwe. Net ien fan harren hat gjint hân, ommers it binne studinten fan in Fryske Pabû en
dêr wurdt mear as yn oare hbû-stúdzjerjochtingen omtinken oan it Frysk jûn. Guont fan harren
hawwe sels modulen yn de trijetalige Pabû folge. Foar de Pabû hawwe de measten net folle mear
Fryske les hân as de ferplichting yn it basisûnderwiis en it earste jier yn it fuortset ûnderwiis. Op

 Ferlykje Tamminga (1995:138).12
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basis fan myn data kin konkludearre wurde dat der in lichte positive korrelaasje is tusken it tal
ûnderwiisjierren Frysk en brûken fan geef Frysk by it beneamen fan de lichemsdielen.13

4. Beslút
Hie ik yndertiid mar opnimmersapparatuer by my hân doe’t ik mei ús mem by in ortopedysk
sjirurch yn Grins wie. Dan hie ik jimme de suvere werjefte fan it neikommende dialoochje ek
hearre litte kinnen.

Frou: Dokter, ik heb erg last van mijn hokse.
Spesjalist: U zegt ‘hokse’?
Frou: Ja, de hokse is mij zo stijf.
Spesjalist: Ik weet echt nog niet waar ik u moet onderzoeken.

Germen de Haan hâldt yn it earder oanhelle artikel út dat it him as taalkundige net it meast
útmakket wat de foarm fan it Frysk is. Syn stelling is ‘Today’s Interference Frisian is tomorrow’s
Modern Frisian’.  Koen Zondag hat him dêr sûnt 1958 yn syn skoalmasters- en14

skoalbegeliedersbestean net by dellizze wollen. Hy hat in wichtige bydrage levere oan ferbettering
fan it ûnderwiis yn it Frysk.  Mar, as ik nei myn data sjoch, dan hawwe alle ynspanningen net te15

foaren komme kinnen dat ‘hokse’ mar by twa fan de 23 studinten bekend liket te wêzen. Ik
hoopje fansels dat nimmen fan harren ea mei knibbelproblemen by in ortopedisch sjirurch komt,
mar mocht dat al barre, dat hoecht dy der net oer yn te sitten dat de folgjende pasjint om
taalproblemen wat langer yn ’e wachtkeamer sitte moat. Benammen de lêste jierren liket my it
ferlies fan Fryske beneamingen foar lichemsdielen hurd te gean, sûnder ferbetteringen yn it Frysk
ûnderwiis wie dat grif noch hurder gien. Dat Friezen it al wat langer oer in ‘neus’ hawwe, wie my
bekend. Yn 1985 al wiist âld-leksikograaf by de Fryske Akademy Douwe Tamminga op dizze
ynterferinsje.  Mar dat jonge Friezen it oer ‘been’ ynstee fan ‘foet’ hawwe, wie nij foar my. 16

Ik kom noch ien kear werom op Germen de Haan syn earder oanhelle artikel oer
taalferoaring yn it Frysk  troch taalkontakt. Hy makket dêrby ûnderskie tusken data-oriïntearre en
grammatika-oriïntearre.  Dit wol sizze dat it Frysk net it grammatikale systeem fan it Nederlânsk17

oernimme soe, mar dat de ynterferinsjes earder losse data út it Nederlânsk wei wêze soenen. As
wy dit trochlûke nei de beneaming fan lichemsdielen, dan is ek te sjen dat net it folsleine systeem
fan beneamingen fan de lichemsdielen út it Nederlânsk oernaam wurdt, mar dat rûnom op it
lichem ynferinsjes brûkt wurde kinne, mar dat tagelyk op deselde plakken de geve foarm bestean
bliuwe kin.

Ik beslút. Myn ynformanten wienen studinten dy’t oer in pear jier yn it Fryske
basisûnderwiis lesjaan meie. It is dêrom fan belang dat sy, as men jin der noch net by dellizze wol
dat it Ynterferinsjefrysk fan hjoed it moderne Frysk fan moarn wêze sil, it Frysk treflik
behearskje. Wa wyt kinne jonge gereraasjes fan Friezen de sprong noch weagje sûnder it ankel te
ferkloffen. As it Frysk ûnderwiis mar goed is, bin ik hoopfol, want as ik nei de 23 studinten
harkje, fernim ik reewilligens om it sûnder enkelbantsjes dwaan te wollen.

 Korr = 0,181463. Mei tank oan statistikus Edwin Klinkenberg (Fryske Akademy).13

 Hoekstra et al (2010:279).14

 Zondag (2010:67?)15

 Tamminga (1985:138).16

 Hoekstra et al (2010:290).17
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