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Ynhâld

• Ynlieding

• regels stavering /u(:)/ 1879-1945

• regels en praktyk 1945-2015

• 2015: wurdlist en staveringsregels

• beslút
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1879
Stavering fêststeld troch 
Selskip foar Fryske Taal-
en Skriftekennisse

Doel: ienheid bringe yn it oant 
dan ta besteande grut 
ferskaat fan skriuwwizen fan it 
Frysk



dianûmer

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.

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. ... en den binammen ek by de skriuwers fen ús 
tiid. 

3. ... as 3e rigel oannomd: dat min de ôflieding het to folgjen as 
de útspraek dat talit.
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Basiswetten foar de Fryske stavering
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Regels foar stavering /u/ 1879

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.
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1. twa tekens foar ien lûd, foar de koarte en lange fariant

2. regels liede ta ferskillende útkomsten

3. kennis fan Stedfrysk en Nederlânsk ferûndersteld

beswieren
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Regels liede ta ferskillende útkomsten

Nederlânsk Stedfrysk Frysk

vogel feugel foegel/fûgel?

boter butter boeter/bûter?

guichelen guechele goechelje/gûchelje?

goochelen goechele

8



dianûmer 9

‘the spelling of the sounds 
u, u:, u.ə, ŭo is a muddle’ 

Dr. P. Sipma (1913):
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Dr. P. Sipma (foarsitter, ek FA-foarsitter)
Dr. Y. Poortinga (skriuwer)
Dr. J.H. Brouwer (kaam net op de gearkomsten)
J.K. Dykstra
E.B. Folkertsma
J.J. Hof

1945: staveringskommisje Fryske Akademy
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• ferienfâldiging fan de Fryske stavering
• net fierder gean as nedich is
• elk fan de leden moat de hiele ferienfâldiging

foarstean
• de Ried fan de Fryske Beweging moat de foarstellen

oernimme

Doel kommisje
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Regels foar stavering /u(:)/ 1945

‘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.’

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.’
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Regel tapast NF52 en/of FN56
kûkeloere koekeloere
kûpel koepel
lûbes loebes
pûp poep
pûdel poedel
pûs poes
spûk spoek
smûl smoel
trûf troef

Staveringsferienfâldiging nei 1945: wurdboeken
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Nederlânsk Regel 45 NF52 FN56
poedelen pûdelje poedelje pûdelje
smoesje smûsje smûsje smoesje, smûsje
katje pûske pûske poeske

stuurs stûf stoef stoef
bars stoef, stûf
stug stoef

Staveringsferienfâldiging nei 1945: wurdboeken
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Staveringsferienfâldiging nei 1945: learboeken

D. Nieuwenuis en E. Wyga, Net twisken mar tusken. (Neisjoen fan J.J. 
Hof) (1945).
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P. Sipma, Ta it Frysk I (1948): 

tûk, bûk, slûch, fûl, stûf

‘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.’

droech, hoep, boek, doek

‘yn wurden, dêr't meast de û op in lange o
tobekgiet; faek fo kennen oan Nederlânsk oo
of oe; ek hjir wer meast op it onthâld ôf to 
learen’
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H. Twerda, Koart en Klear, Frysk staveringsboekje (1948):

‘de ou stiet allinne foar de n. Oars û of oe’, ... ‘Hjir is 
gjin rigel foar to jaen’. ... gâns wurden mei û hawwe
yn it Hollânsk ui of uu en ek gâns wurden mei in oe 
hawwe yn it Hollânsk ek in oe.
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D. Kalma, Frysk Staveringsboekje (1950)

‘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 ús hjirby
helpe (droech - droog, rûch - ruig ...). Mar it kaem
net altyd út: bûter; fûgel.’
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Steatestavering 1976 (ynfierd 1980)

Amendemint /u(:)/ tenei altyd û wurdt fersmiten

Gjin nije regeling foar /u(:)/ útsein:
ou/ow foar n: û (mocht al sûnt 1945)

jown = jûn
joun = jûn
groun = grûn

û foar r: oe
ûre = oere
sûr = soer
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J. Boersma, De Fryske Stavering (1976, 19782):

Mei û: as yn oare talen of dialekten de oerienkomstige 
wurden ui, eu, u of ú hawwe.

foar in n

As it û-lûd tebek giet op in lange oo, dan staverje wy in 
oe. 

Soms te sjen oan oare talen, lykas it Ingelsk of it 
Nederlânsk.

As yn it Nederlânsk in oe skreaun wurdt, dan dogge wy 
dat yn it Frysk ornaris ek.
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Werjefte regel nei 1976 (1)
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Drs. F.B. Dijkstra, Stavering (1993, 20035):

wannear oe:
1. as itselde wurd yn Nederlânsk foarkomt en dêr mei oe of oo stavere 

wurdt
2. doetiid sterke tiidwurden, útsein as nei û/oe-lûd in n folget
3. soms nei Germaanske talen sjen. ‘Sa wurdt bûter mei û stavere en 

net mei oe, om’t it yn it Ingelsk ‘butter’ en yn it Dútsk ‘Butter’ is.

Wannear û:
1. as itselde wurd yn it Nederlânsk foarkomt en dêr mei ui of eu stavere 

wurdt
2. as itselde wurd yn it Nederlânsk net foarkomt
3. foar –n
4. yn alle frjemde wurden, dêr’t in û/oe-lûd yn foarkomt en dy’t yn it 

Nederlânsk nèt mei oe stavere wurde.
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Opdracht Provinsje Fryslân 2012

• Meitsje wurdlist dy’t foar elkenien dúdlikheid oer
de stavering fan it Frysk jout.

• Nedich: beskriuwing stavering fan it Frysk
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Fraach: wat te dwaan mei stavering /u(:)/

1. de besteande 1945-regels oanhâlde? 
• de stavering fan gâns wurden wiziget (poes - pûs, smoesje

-smûsje);
• besteande wurdboeken en it lesmateriaal wurde fierhinne 

ûnbrûkber;
• grutte ûnrêst by it ûnderwiis, media, skriuwers en 

útjouwers.

2. besteande praktyk yn nije regel(s) opnimme:
• staveringswiziging nedich, en dus in beslút fan Provinsjale 

Steaten;
• de wurdboeken, it lesmateriaal hoege minder oanpast te 

wurden;
• minder ûnrêst.
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Oplossing 2015:

Haadregel 1945 hanthavenje: 
• it koarte en lange /u/-lûd wurdt stavere as û

• útsûndering Aldfryske lange o = oe út de regel helje.

• útsûnderingen tafoegje:
a) as it oerienkomstige Standertnederlânske wurd in 
oe hat, dan hat it Fryske wurd dy ek
b) de bûging fan in beheind tal ûnregelmjittige 
tiidwurden hat yn de ûnfolsleine en folsleine doetiid 
foar it koarte of lange  /u/-lûd de stavering oe of û.
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Beheind tal wurden kriget oare stavering:

Foarbylden:
• û = oe

wûpsty = woepsty
kalmûs = kalmoes

• oe = û
droech = drûch
noegje = nûgje 
spoek = spûk
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Beslút

• foar 1945: ‘muddle’

• 1945: regels foar stavering /u(:)/-lûd fêststeld. 
Regels lykje helder … 

• nei 1945: wurdboeken passe regels net altyd ta, 
learboeken jouwe oare of ûndúdlike regels. It bliuwt
in ‘muddle’.

• 2015: regels en praktyk oaninoar ferbûn. 
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Tige tank foar jimme oandacht.

‘Taalkundigen meitsje in tizeboel fan de 
stavering.’


