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Woord vooraf

Al ruim 90 jaar kun je je met Wat & Hoe Taalgidsen verstaanbaar 
maken in vele talen. Dat betekent niet dat de gidsen inmiddels hoog-
bejaard zijn. Met de huidige generatie gidsen kun je vragen naar de 
beschikbaarheid van wifi, plekken om je telefoon op te laden of waar je 
geheugenkaartjes kunt kopen voor je camera. Ook zijn vele taalgidsen 
inmiddels als app beschikbaar voor Android en iOS. Sommige apps 
bevatten beluisterbare uitspraak die je kunt laten horen aan je gespreks-
partner. En er zelf mee oefenen kan natuurlijk ook!

De Wat & Hoe Taalgidsen staan bekend om de vele handige zinnetjes 
die je kunt gebruiken in een hotel, restaurant of gewoon op straat. Bij 
alle zinnen zie je meteen hoe je ze moet uitspreken. Er zijn praktische 
tekeningen waarop je ook kunt aanwijzen wat je nodig hebt. Achterin 
staan woordenlijsten in beide richtingen die van pas kunnen komen om 
snel even een woord op te zoeken. Wil je meer weten over de gramma-
tica, dan kun je voorin daarover een beknopte praktische uitleg vinden. 
De gidsen zijn in samenwerking met Van Dale tot stand gekomen. 

Wat & Hoe-taalgidsen zijn er in de volgende talen: 

Afrikaans
Arabisch
Braziliaans
Bulgaars
Catalaans
Chinees Mandarijn
Deens
Duits
Engels
Fins
Frans

Fries
Grieks
Hebreeuws
Hongaars
Indonesisch
Italiaans
Japans
Kroatisch
Noors
Pools
Portugees

Roemeens
Russisch
Slowaaks
Spaans
Thai
Tsjechisch
Turks
Vietnamees
Zweeds

Deze Wat & Hoe-taalgidsen zijn ook als app verkrijgbaar:

Duits
Engels

Frans
Italiaans

Spaans

Fries.indd   6 08-02-16   16:45



B
eknopte gram

m
atica

H
andig om

 te w
eten...

71 Handig om te weten...

1.1 Beknopte grammatica
zz Het l idwoord

De lidwoorden van bepaaldheid zijn de en it in het enkelvoud; de in het 
meervoud. Het lidwoord van onbepaaldheid is in. Lidwoorden blijven 
in het algemeen onverbogen, behalve in enkele vaste uitdrukkingen. 
In combinatie met voorzetzels zoals fan, oan, op enz. kunnen de en it 
gereduceerd worden tot ’e en ’t : fan ’e, op ’e, út ’e, yn ’e, oan ’t, fan ’t, 
op ’t enz. 

zz Het zelfstandig naamwoord

Net als in het Nederlands verdelen de zelfstandige naamwoorden zich 
naar het lidwoord in twee groepen, één groep met het lidwoord de en 
één met it. In de meeste gevallen loopt het gebruik van het lidwoord bij 
het zelfstandig naamwoord parallel met het Nederlands, doch bij som-
mige woorden is er verschil: het bos (woud) - de bosk, het eind (slot) - de 
ein, het hek - de hikke, het meer - de mar, het uur - de oere, de borst - it 
boarst, de baard - it burd, de vensterbank - it finsterbank. Naamvalson-
derscheidingen komen slechts in een beperkt aantal vaste verbindingen 
voor. De tweede naamval wordt meestal omschreven: Pake syn klok (de 
klok van opa), mem har stoel (de stoel van moeder). 
Het meervoud wordt gevormd door -en of -s toe te voegen. De uitgang 
-en komt meer voor dan in het Nederlands. Woorden op -e krijgen -n. 
De uitgang -s wordt gebruikt na -el, -em,-en, -er, -ert, -ster en na de ver-
kleiningsuitgangen -je, -ke, -sje, -tsje. Voorbeelden zijn: fûgels (vogels), 
biezems (bezems), beakens (bakens), fervers (ververs), neperts (vrekken), 
kapsters (kapsters), jonkjes (jongetjes), famkes (meisjes), ljochtsjes (licht-
jes), pantsjes (pannetjes). Woorden op -ing kunnen zowel -en als -s krij-
gen: ferieningen/ferienings (verenigingen). 
De korte klinker blijft in het meervoud kort: skippen (schepen), fetten 
(vaten), slotten (sloten), dakken (daken), oarloggen (oorlogen). 
De verkleiningsuitgangen zijn -ke, -(t)sje en -je. Na een klinker, een 
tweeklank of een woordeinde op m, p, f, s en r wordt -ke gebruikt: 
koke (koetje), strieke (strootje), kamke (kammetje), kopke (kopje), drafke 
(drafje), meske (mesje), bearke (beertje). De uitgang -(t)sje verschijnt 
na l, n, d en t: staltsje (stalletje), pantsje (pannetje), krûdsje (kruidje), 
lietsje (liedje). Na -k, -ch en -nk volgt -je: hoekje (hoekje), eachje (oogje), 
bankje (bankje). 
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8 Afwijkend van het Nederlands is ook dat het Fries bij het verwijzen 
naar zelfstandige naamwoorden veel gebruik maakt van de mannelijke 
voornaamwoorden: de kat syn jongen, de provinsje syn auto’s. (Zie ook 
Het voornaamwoord) 

zz Het bi jvoegli jk naamwoord

Het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord is in vele gevallen gelijk aan 
het Nederlands: het bijvoeglijk naamwoord krijgt een -e in enkel- en 
meervoud: Achte hear (geachte heer), hege beammen (hoge bomen), de 
wide marren (de wijde meren). De vergrotende en overtreffende trap 
worden gevormd door -er en -st toe te voegen: grut-grutter-grutst (groot-
groter-grootst), heech-heger-heechst (hoog-hoger-hoogst). Wanneer de 
stam op l, n of r eindigt, wordt soms een d ingevoegd: mâlder (maller), 
minder (minder), djoerder (duurder). 

zz Voegwoorden

Het gebruik van nevenschikkende voegwoorden zoals en, mar, of wijkt 
niet veel af van het gebruik in het Nederlands. Of wordt vaak vervangen 
door as, vooral in gesproken taal. 
De onderschikkende voegwoorden zijn met name dat (dat) en oft (of). 
Ze vormen van voorzetsels en bijwoorden voegwoorden, waarbij ze 
vaak verzwakken tot ’t: foar’t (voordat), mei’t (terwijl), nei’t (nadat), 
hoe’t (hoe), doe’t (toen), ear’t (voordat), dêr’t (waar), wêr’t (waar), om’t 
(omdat), alhoewol’t (alhoewel) en nog vele andere. 
Na een vergrotende trap wordt in het Fries gewoonlijk as gebruikt: grut-
ter as, heger as. 

zz Het werkwoord

Werkwoorden eindigen in het Fries op -je of -e, met uitzondering van 
de eenlettergrepige werkwoorden: dwaan (doen), jaan (geven), slaan 
(slaan), sjen (zien), gean (gaan) en stean (staan). Zoals in de andere Ger-
maanse talen zijn er sterke en zwakke werkwoorden. De sterke werk-
woorden hebben klinkerwisseling en een verleden deelwoord op -(e)n: 
(nimme-naam-nommen). De zwakke werkwoorden vormen de verleden 
tijd door -de, -te of -e achter de stam te voegen; het verleden deelwoord 
eindigt op d, t of e. Door wederzijdse invloed komen mengvormen voor, 
de onregelmatige werkwoorden. Als voorbeeld van een vervoeging het 
sterke werkwoord nimme (nemen): (t.t.) ik nim, do nimst, hy/hja nimt, 
jo nimme, wy/jim/hja nimme; (v.t.) ik naam, do naamst, hy/hja naam, jo 
namen, wy/jim/hja nimme; ik ha nommen. 
Het zwakke werkwoord stappe (stappen): (t.t) ik stap, do stapst, hy/hja 
stapt, jo stappe, wy/jim/hja stappe; (v.t.) ik stapte, do staptest, hy/hja stapte, 
jo stapten, wy/jim/hja stapten; ik ha stapt. 
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2 Praktische zaken

2.1 Bank
Waar is hier ergens een bank?

Is hjir earne in bank?
is jir eeəne een bank?

Kan ik hier pinnen?
Kin ik hjir pinne?
kin ik jir pinne?

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?
Kin ik hjir mei in kredytkaart jild opnimme?
kin ik jir mai een kredietkaat jild opnimme?

Hoeveel provisie moet ik betalen?
Hoefolle provyzje moat ik betelje?
hoefolle proviezje mat ik betelje?

Waar moet ik tekenen?
Wêr moat ik tekenje?
wêr mat ik tekenje?

Kan ik kleinere biljetten krijgen?
Ha jo ek lytser briefkes?
ha joo ek lietser brjifkes?

Ik zoek een geldautomaat
Ik sykje om in jildautomaat
ik siekje om een jild-automaat

Wat is het minimum/maximum?
Wat is it minimum/maksimum?
wòt is ət minimum/maksimum?

Mag ik ook minder opnemen?
Kin ik ek minder opnimme?
kin ik ek minder opnimme?

Dit is mijn bankrekeningnummer
Dit is myn bankrekkennûmer
dit is mien bankrekken-noemer

Kunt u me ook wat kleingeld geven?
Ha jo ek wat lytsjild foar my?
ha joo ek wòt lietsjild foear mij?

Dit klopt niet
Dit kloppet net
dit klòppet net
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Hjir graach tekenje U moet hier tekenen
Dit graach ynfolje U moet dit invullen
Mei ik jo paspoart efkes sjen? Mag ik uw paspoort zien?
Mei ik jo idintiteitsbewiis efkes sjen? Mag ik uw identiteitsbewijs zien?
Mei ik jo giropas efkes sjen? Mag ik uw giropasje zien?
Mei ik jo bankpaske efkes sjen? Mag ik uw bankpasje zien?

2.2 Post
Waar is –?

Wêr is –?
wêr is –?

Ik ben op zoek naar een postagentschap
Ik sykje om in postagintskip
ik siekje om een pòst-aĝintskip

Is hier ergens een brievenbus in de buurt?
Is hjir earne in brievebus yn ’e buert?
is jir eeəne een brieəvebus iene buurt?

Bij welk loket kan ik geld wisselen?
By hokker loket kin ik jild wikselje?
bij hokker loket kin ik jild wikselje?

Moet ik hier zijn voor een telefonische overboeking?
Moat ik hjir wêze foar telefoanysk oermeitsjen?
mat ik jir wêze foear tillefoanies oermaitsjen?

Poste restante
Poste restante
pòste restante

Is er post voor mij? Mijn naam is ...
Is der post foear mij? Myn namme is ...
idder pòst foear mij? mien namme is ...

Hoeveel moet er op een ... naar ...?
Hoefolle moat der op in ... nei ...?
hoe folle mat dər op een ... nai ...?

Zit er genoeg aan postzegels op?
Sitte der genôch postsegels op?
sitte dər ĝenôg pòssegels op?

Ik wil graag ... postzegels van ...
Ik wol graach ... postsegels fan ...
ik wol ĝraag ... pòssegels fòn ...

Ik wil dit pakket per expresse versturen
Ik wol dit pakje mei eksprespost ferstjoere
ik wol dit pakje mai eksprespòst festjoere

Fries.indd   29 08-02-16   16:45



A
lgem

een
O

ntm
oetingen

413 Ontmoetingen

3.1 Algemeen
zz Dank u wel

Bedankt/dank u wel
Betanke/tankjewol
betanke/tankjewol

Geen dank/graag gedaan
Neat te tankjen/graach dien
neeət tə tankjen/ĝraag dieən

Heel hartelijk dank
Tige tank
tiigə tank

Erg vriendelijk van u
Tige freonlik fan jo
tiigə freuənlək fòn joo

Het was me een waar genoegen
It wie tige nei ’t sin
ət wieə tiigə nait sin

Dank u voor de moeite
Tige tank foar de muoite
tiigə tank foear de moeoite

Dat had u niet moeten doen
Dat hie net hoegd
dòt hieə net hoegd

Dat zit wel goed, hoor
It is wol goed hear
ət is wol ĝoed jer

zz Pardon

Pardon
Pardon
pardon

Sorry!
Sorry!
sorrie!

Sorry, ik wist niet dat ...
Sorry, ik wist net dat ...
sorrie, ik wist net dat ...
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42 Neemt u me niet kwalijk
Nim my net kwea ôf
nim mij net kweeə ô

Het spijt me
It spyt my
ət spiet mij

Ik deed het niet expres, het ging per ongeluk
Ik die it net mei sin, it gie by ûngelok
ik dieə ət net mai sin, ət gieə bij oenĝəlok

Dat geeft niet, hoor
Hindert neat, hear
hindert neeət, jer

Laat maar zitten
Lit mar sitte
lit mar sitte

Dat kan iedereen overkomen
Dat kin elk oerkomme
dòt kin elk oerkomme

zz Feliciteren en condoleren

Gefeliciteerd met uw verjaardag
Lokwinske mei jo jierdei
lokweenske mai joo jiddie

(Nog) de beste wensen
(Noch) de bêste winsken
(nog) de bêste weensken

Gecondoleerd
Kondolearre
kondoljerre

Ik vind het heel erg voor u
Ik fyn it hiel slim foar jo
ik fien ət hieəl slim foear joo

3.2 Iemand aanspreken
Dag meneer Smid

Goeie(dei) Smid
ĝoeie(dai) smid

Dag mevrouw Pietersma
Goeie(dei) frou Pietersma
ĝoeie(dai) frou pietersma

Hallo, Pieter
Hallo, Pieter
hallo pieter
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