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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 hoogbejaard 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 gesprekspartner. 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 grammatica, 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
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1.1 Beknopte grammatica
z zHet

lidwoord

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.
z zHet

z elfstandig naamwoord

Beknopte grammatica

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 sommige 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. Naamvalsonderscheidingen 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 verkleiningsuitgangen -je, -ke, -sje, -tsje. Voorbeelden zijn: fûgels (vogels),
biezems (bezems), beakens (bakens), fervers (ververs), neperts (vrekken),
kapsters (kapsters), jonkjes (jongetjes), famkes (meisjes), ljochtsjes (lichtjes), pantsjes (pannetjes). Woorden op -ing kunnen zowel -en als -s krijgen: 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).

Handig om te weten...
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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)

Handig om te weten...

z zHet

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 (grootgroter-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).
z zVoegwoorden

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: grutter as, heger as.

Beknopte grammatica

z zHet
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bijvoeglijk naamwoord

werkwoo rd

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 Germaanse talen zijn er sterke en zwakke werkwoorden. De sterke werkwoorden 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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3.1 Algemeen
z zDank

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

Ontmoetingen

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

Algemeen
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3 Ontmoetingen

z zPardon

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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4.1 De weg vragen
Pardon, mag ik u iets vragen?

Nim my net kwea ôf, mei ik jo wat freegje?
nim mij net kweeə ô, mai ik joo wòt freegje?

Ik ben de weg kwijt

Ik bin it paad bjuster
ik bin ət paad bjuster

Weet u een ... in de buurt?

Is der in ... yn ’e buert?
is dər een ... iene buurt?

Is dit de weg naar ...?

Is dit de wei nei ...?
is dit de wai nai ...?

Onderweg

Kunt u me zeggen hoe ik naar ... moet lopen/fietsen?

Kinne jo my sizze hoe’t ik nei ... rinne/fytse moat?
kinne joo mij sizze hoet ik nai ... rinne/fietse mat?

Hoe kom ik daar het snelst met de auto?

Hoe kom ik dêr it fluchst mei de auto?
hoe kom ik dêr ət flugst mai de auto?

Hoe kom ik het snelst in ...?

Hoe kom ik it fluchst yn ...?
hoe kom ik ət flugst ien ...?

Hoeveel kilometer is het nog naar ...?

Hoefolle kilometer is it noch nei ...?
hoefolle kilometer is ət nog nai ...?

Kunt u het op de kaart aanwijzen?

Kinne jo it op ’e kaart oanwize?
kinne joo ət oppe kaat ooənwiize?

Mijn navigatiesysteem is kapot, kunt u me vertellen hoe ik in ... kom?

Myn navigaasjsysteem is stikken, kinne jo my fertelle hoe’t ik yn ... kom?
mien naviĝaasje-systeem is stik’n, kinne joo mij fetelle hoet ik ien ... kom?

De weg vragen
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4 Onderweg

z zWaar?

hier/daar

hjir/dêr
jir/dêr

08-02-16 16:45

Fries.indd 193

pedaal 4.4, 4.8 pedaal pedaal
pedicure pedikuere pedikure
peer par par
pen 3.12 pinne pinne
penis penis penəs
pensioen pensioen pensjoeən
pension kosthûs, pensjon kòsthoes, pənsjon
peper 8.2 piper piiper
permanent (haar) permanint permanint
permanenten permanintsje permanintsje
perron 4.10 perron perron
persoon 4.10, 5.2, 5.3, 5.4 persoan persooən
persoonlijk persoanlik persooənlək
piano piano piano
picknick piknik piknik
pier pier pier
piercing piercing piercing
pijl 4.1 pylk pielk
pijn 9.2 pine piene
pijnstiller pynstiller pienstiller
pijp piip piip
pijptabak pyptabak pieptabak
pikant 8.2 pikant, krûdich piekònt, kroedəg
pil (anticonceptie–) 9.2 pil pil
pincet pinset pinset
pincode 7.5 pinkoade pin-kooəde
pinda’s apenuten apenuut’n
pinnen 2.1, 5.2, 7.5 pinne pinne
pizza pizza pietsa
plaats 1.5, 4.10, 5.2, 5.3, 5.5, 8.1 plak plak
plaatselijk pleatslik pleeətslək
plakband plakbân plakbôn
plakken (band) 4.5, 4.6, 5.3 plakke plakke
plan 6.1 fan doel wêze fòn doeəl wêze
plant plant plònt
plastic plestik plestik
plattegrond (stads–) 4.9, 6.1 plattegrûn plòttegroen
platteland plattelân plòttelôn
plein plein plain
pleister pleister plaister
plezier nocht, wille nocht, wille
poedermelk molkpoeier mòlkpoeier
poes kat kòt
politie 10.1, 10.2 polysje pliesje
politiebureau 10.1 polysjeburo pliesjeburo
pols 9.2 pols pols
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pond (500 g) pûn poen
pont pont pont
pony (kapsel) 7.4 pony ponnie
pop poppe poppe
popconcert popkonsert pòpkonsert
port (wijn) port port
portefeuille portefúlje portefuulje
portemonnee 10.4 portemonnee portemonnee
portie 8.2 poarsje poeasje
portier (auto) 4.4 doar door
portier (man) 4.4 portier pòrtier
porto porto porto
post 2.2, 5.2, 5.6, 6.4 post pòst
postcode 1.5 postkoade pòskooəde
postkantoor postkantoar pòskantoor
postpakket postpakket pòspakket
postpapier postpapier pòspapier
postzegel postsegel pòssegel
potlood potlead pòtleeəd
praatpaal 4.5 praatpeal praatpeeəl
prachtig prachtich prachtəg
praten 3.3, 3.4, 10.2 prate praate
prei prei prei
prepaidkaart prepaidkaart priepeedkaat
pretpark pretpark pretpark
prijs 4.7, 5.4, 8.4 priis priis
prijslijst priislist priislist
probleem 3.11 probleem probleem
proces-verbaal proses (ferbaal) proses (febaal)
proeven priuwe prjuwe
programma 8.6 program proĝram
proost 8.2 proast!, tsjoch! prooəst!, tsjog!
protestant 3.3 protestant protestònt
provisorisch provisoarysk provisoarysk
pruim prûm proem
puur klear, suver kleer, suuver
pyjama piama piejama
r

raam 4.10, 5.5, 8.1 finster feenster
radiateur (auto) 4.4 radiateur radiateur
radiator (cv) radiator radiator
radio 5.5 radio radio
rat rôt rôt
rauw rauw rauw
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