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Fryske gearfetting

Dizze dissertaasje is it risseltaat fan in projekt dêr’t ûndersyk yn dien waard nei 
de rol fan taalynput by twatalige Frysk-Nederlânske pjutten yn Fryslân. Frys-
lân is in twatalige regio yn it noarden fan Nederlân dêr’t de minderheidstaal 
Frysk praat wurdt neist de nasjonale taal, it Nederlânsk. It Frysk is, krekt lykas 
it Ingelsk en it Nederlânsk, in West-Germaanske taal. Der binne fjouwer haad-
dialekten dy’t benammen fonologysk en leksikaal faninoar ferskille. Nettsjin-
steande de ferskillen binne de farianten ûnderling fersteanber. Likernôch 48% 
fan ’e pjutten (leeftiid 2,5-4 jier) yn Fryslân groeit op mei it Frysk as mem-
metaal, al dan net neist in twadde thústaal. Alle folwoeksenen yn Fryslân ha it 
Nederlânsk yn ’e macht, want it ûnderwiis wurdt foar it grutste part yn dy taal 
jûn. Der binne mar in pear ûndersiken bekend dy’t harren rjochtsje op jonge 
bern yn ’e Frysk-Nederlânske kontekst: in beskriuwende ‘case’-stúdzje nei de 
twatalige ûntwikkeling fan in famke dat opgroeide yn ’e sechtiger jierren en 
in ûndersyk by beukers (leeftiid 46 jier) dêr’t út bliek dat de twadde taal (it 
Nederlânsk) fan Fryskpratende bern fierder ûntwikkele wie as de twadde taal 
(it Frysk) fan bern mei Nederlânsk as earste taal. Dy risseltaten wiisden derop 
dat jonge memmetaalsprekkers fan it Frysk ‘mear’ twatalich wienen as harren 
leeftiidsgenoatsjes mei Nederlânsk as earste taal.

Twatalige ûntwikkeling is foar it grutste part ôfhinklik fan ’e ynput dy’t 
bern krije yn elke taal. Hoe mear ynput yn in taal, hoe better de feardigens 
fan it bern yn dy taal. In ûndersyk fan Gathercole en Thomas (2009) nei de 
taalwinning fan it Ingelsk en it Welsk yn Wales liet sjen dat jonge bern dy’t 
thús opgroeiden mei it Welsk of mei sawol it Welsk as it Ingelsk in taalefterstân 
hienen yn harren Ingelske taalfeardigens ferlike mei harren leeftiidsgenoatsjes 
dy’t thús opgroeiden mei Ingelsk. Ut datselde ûndersyk die fierder bliken dat 
de bern dy’t thús Welsk of Welsk en Ingelsk praatten harren efterstân yn it 
 Ingelsk folslein ynhelle hienen oan ’e ein fan ’e basisskoalle. Dat is in ferras-
sende útkomst: men soe ferwachtsje dat se noch hieltyd achter rûnen, omdat sy 
minder oan it Ingelsk bleatsteld wurde ferlike mei harren fan-hûs-út Ingelsk-
talige leeftiidsgenoatsjes. De lêstneamde bern lieten in efterstân yn it Welsk 
sjen, trochdat sy folle minder ynput krigen yn it Welsk (Gathercole & Thomas, 
2009). Mei oare wurden, beheinde ynput fan ’e mearderheidstaal soarge foar 
in adekwate behearsking fan it Ingelsk wylst oanhâldende ynput fan ’e min-
derheidstaal nedich wie om foldwaande taalfeardigens yn it Welsk te krijen.
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Dat late ta de fraach oft dy befinings ek op oare minderheidstalen fan 
tapassing binne, bygelyks op ’e Frysk-Nederlânske kontekst. Ut earder ûnder-
syk die bliken dat de groep 4 fan ’e basisskoalle (leeftiid 7-8 jier) gelyk pres-
tearden op in Nederlânske taaltest as bern yn ’e rest fan Nederlân (van Ruijven, 
2006; de Jager e.o., 2002a, b, c). It is lykwols net bekend oft dy risseltaten ek 
jilde foar pjutten. Ut eardere ûndersiken die bliken dat taalproblemen dy’t 
op jonge leeftiid foarkomme op ’e lange doer ek ynfloed ha op feardigens 
lykas it lêzen en skriuwen en oare skoalfeardigens. It wie dêrom ynteressant 
om yn dit projekt de fokus te rjochtsjen op jongere bern, bygelyks pjutten. 
Der waard sjoen nei de rol fan taalynput op ’e ûntwikkeling fan wurdskat en 
gemiddelde sinlingte (morfosyntaksis) yn sawol it Frysk as it Nederlânsk yn 
’e leeftiids perioade 2,5-4 jier. Dêrneist waard ûndersyk dien nei de relaasje 
tusken wurdskat en gemiddelde sinlingte.

Yn trije opienfolgjende testrondes waarden 91 bern folge yn wurdskat 
en gemiddelde sinlingte yn beide talen. De bern waarden op basis fan harren 
leeftiid en thústaal selektearre op pjutteboartersplakken. De taalûndersiken 
wienen bûten it lokaal fan it pjutteboartersplak. De testassistinten testen de 
reseptive en produktive wurdskat fan elk bern en makken in lûdopname fan 
spontane taal wylst it bern mei de testassistint boarte. De seis testassistinten 
dy’t de ûndersiken dienen waarden ynstruearre om allinnich dy taal te brûken 
dy’t test waard yn dy sesje. Yn elke testronde waarden beide talen yn aparte 
sesjes teste, altyd mei in pear wiken tusken beide sesjes yn. Yn testronde 1 
waarden de bern (leeftiid 2,5-3 jier) earst yn it Frysk test en dêrnei yn it 
Nederlânsk. Yn ronde 2 (leeftiid 3-3,5 jier) waard de folchoarder fan ’e talen 
omdraaid nei Nederlânsk-Frysk om in folchoarder-effekt fan ’e talen foar te 
kommen. De taalfolchoarder yn ronde 3 (leeftiid 3,5-4 jier) wie wer Frysk-
Nederlânsk. Alden en pjutteliedsters folden yn elke testronde in fragelist yn 
oer de taalynput fan ’e bern yn ’e hûs en bûtenshûs. De bern waarden yndield 
yn twa thústaalgroepen, nammentlik Frysk wannear’t beide âlden benammen 
Frysk praten tsjin harren bern, en Nederlânsk wannear’t beide âlden benam-
men Nederlânsk praten. Bern út twatalige húshâldings dienen net mei oan it 
projekt. Neist thústaal waard binnen it projekt ek sjoen nei de ynfloed fan ’e 
taalynput bûtenshûs, oftewol de taalynput fan oare fersoargers as de âlden, 
bygelyks pjutteliedsters, pakes en beppes, meiwurkers fan it bernedeiferbliuw 
en oare fersoargers. Op basis fan ’e ynput yn beide talen waard de taalynput 
bûtenshûs yndield yn twa groepen, te witten substansjele ynput fan de oare 
taal as de thústaal en ynput fan deselde taal as thús.
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De reseptive wurdskat fan it Nederlânsk waard mjitten mei de Neder-
lânske ferzje fan ’e Peabody Picture Vocabulary Test, de produktive mei de subtest 
Woordontwikkeling fan ’e Nederlânske Schlichting Test voor Taalproductie. Omdat 
der gjin Fryske wurdskattests besteane, waarden beide standerdisearre Neder-
lânske wurdskattests oanpast oan it Frysk. Neist it testen fan ’e wurdskat is 
yn elke testsesje in lûdopname makke fan spontane taal wylst it bern mei de 
testassistint boarte. Dit barde hieltyd mei itselde boartersguod. Nei transkrip-
sje fan ’e lûdopnamen waard de gemiddelde sinlingte yn wurden en it tal 
unike wurden berekkene.

Dit projekt resultearre yn fjouwer dielûndersiken, te witten de oanpas-
sing fan ’e twa Nederlânske wurdskattests oan it Frysk, in ûndersyk nei de 
ynfloed fan kognaten binnen de fjouwer wurdskattests, in wurdskatûndersyk 
en in ûndersyk nei de gemiddelde sinlingte. Dy fjouwer dielstúdzjes wurde 
hjirûnder besprutsen. Yn ’e lêste paragraaf wurde de risseltaten en konklúzjes 
jûn.

Testadaptaasjes

Yn haadstik 4 wurdt de oanpassing fan ’e Nederlânske wurdskattests oan it 
Frysk beskreaun. De earste stap yn it adaptaasjeproses wie de oersetting fan ’e 
testitems. By de reseptive wurdskattest wie it belangryk dat de dielnimmers 
yn elk Frysk haaddialekt deselde stimulus hearre soene. Sadwaande waarden 
njoggen items ferfongen troch ien fan ’e ôflieders yn ’e Fryske reseptive wurd-
skattest. De items fan ’e produktive wurdskattest bleaunen itselde. Omdat in 
item yn dy wurdskattest meardere korrekte responsen útlokje koe, koenen 
de regionale farianten ta de korrekte responsen rekkene wurde. Beide Fryske 
adaptaasjes waarden ûndersocht yn in pilotstúdzje. Fjirtjin dielnimmers 
waarden test mei de oanpaste reseptive wurdskattest en fyftjin dielnimmers 
mei de oanpaste produktive wurdskattest. Op basis fan ’e sammele data waard 
yn beide wurdskattests ien item oanpast. De ynterne konsistinsje fan beide 
Fryske wurdskattests wie heech.
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De ynfloed fan kognaatitems yn ’e wurdskattests

Omdat der in oerlaap is yn ’e wurdskat tusken it Frysk en it Nederlânsk, hienen 
de Fryske en Nederlânske wurdskattests ek in tal kognaten mienskiplik. De yn-
floed fan dy kognaatitems wurdt yn haadstik 5 besprutsen. Kognaten binne 
wurden mei deselde betsjutting en útspraak yn sawol it Frysk as it Nederlânsk, 
bygelyks it kognaat bear en beer en it non-kognaat brêge en brug. De Fryske resep-
tive wurdskattest hat 46 (43%) kognaatitems, wylst de Nederlânske wurdskattest 
der 47 (44%) hat. It ferskil yn persintaazjes tusken beide reseptive wurdskattests 
is te ferklearjen trochdat inkelde items yn ’e Fryske adaptaasje ferfongen binne. 
Yn beide produktive wurdskattests binne 26% fan alle korrekte responsen kog-
naatitems. It persintaazje kognaatitems yn ’e produktive wurdskattests is folle 
leger ferlike mei de reseptive wurdskattests trochdat de items fan ’e produktive 
wurdskattests meardere korrekte responsen útlokje koene. It kognaat frachtauto 
en vrachtauto en de taalspesifike responsen frachtwein en vrachtwagen binne by-
gelyks fjouwer mooglike antwurden by itselde item. Dit late ta de fraach oft de 
oanwêzigens fan ’e kognaatitems yn ’e wurdskattests ynfloed ha soe op ’e ris-
seltaten wannear’t beide talen ûndersocht waarden. Yn dit ûndersyk waarden 
per wurdskattest de gemiddelden yn totaalskoares fan ’e kognaatitems en de 
non-kognaatitems mei de gemiddelde totaalskoares op ’e hiele wurdskattest 
mei-inoar ferlike. Ut ’e befinings kaam nei foarren dat de kognaatitems gjin 
signifikante ynfloed hienen op ’e risseltaten, noch by de Fryske reseptive wurd-
skattest, noch by de produktive wurdskattests fan it Frysk en it Nederlânsk. By 
de Nederlânske reseptive wurdskat wiisden de útkomsten net dúdlik út oft de 
kognaten al as net ynfloed hienen op ’e risseltaten. Dit kin ferklearre wurde 
troch it feit dat ferskillen tusken twa groepen minder belangryk wurde at de fer-
skillen yn kompetinsje lytser wurde. Dat wie ek it gefal by dizze wurdskattest.

Oer it algemien koe de fariânsje yn testskoares mar kwalik ferklearre 
wurde troch de oanwêzigens fan kognaatitems. Dêrom wurdt konkludearre 
dat de oanwêzigens fan kognaten yn wurdskattests de faliditeit fan dy tests net 
yn gefaar bringt salang’t it tal kognaten yn in wurdskattest oerienkomt mei it 
werklike tal kognaten tusken beide talen. Dit jildt benammen foar twa talen 
dy’t relatearre binne oaninoar, bygelyks yn it gefal fan it Frysk en it Neder-
lânsk. It krekte tal kognaten dat troch de twa talen dield wurdt, is ûnbekend 
en dreech út te rekkenjen. De items fan in wurdskattest hearre lykwols repre-
sentatyf te wêzen foar de wurden yn dy taal. It is in feit dat Frysk en Neder-
lânsk in oerlaap yn wurdskat ha. Dêrom soe dy oerlaap ek wjerspegele wurde 
moatte yn ’e wurdskattests fan beide talen.
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Wurdskatûndersyk

Yn it wurdskatûndersyk, dat yn haadstik 6 beskreaun stiet, waard de rol fan 
taalynput, te witten thústaal en taalynput bûtenshûs, yn ’e wurdskatwinning 
fan it Frysk en it Nederlânsk ûndersocht. It ûndersyk bestie út 91 dielnimmers, 
58 bern mei Frysk en 33 bern mei Nederlânsk as thústaal. Beide groepen 
ferskilden net signifikant faninoar oangeande geslacht of sosjaal-ekonomyske 
status. Yn ’e earste testronde waarden 43 fan ’e 58 bern mei Frysk as thústaal 
bûtenshûs benammen oan it Frysk bleatsteld en de oare 15 bern oan ’e oare 
taal, it Nederlânsk. Fierder waarden 19 fan ’e 33 dielnimmers mei Neder-
lânsk as thústaal yn dy testronde bûtenshûs benammen oan it Nederlânsk 
bleatsteld en 14 bern út dy groep hearden bûtenshûs benammen Frysk. Oer it 
generaal wiene de thústaal en de taalynput bûtenshûs fan ’e dielnimmers net 
ôfhinklik faninoar. Alle bern sieten ien oant trije moarns- of middeisskoften 
yn ’e wike op in pjutteboartersplak. Foar 42% fan ’e dielnimmers wie dit in 
pjutteboartersplak mei in Frysk of twatalich (Frysk en Nederlânsk) taalbelied. 
De oare 58% fan ’e bern besochten in pjutteboartersplak sûnder eksplisyt taal-
belied. Beide thústaalgroepen ferskilden faninoar yn ’e taalynput dy’t sy thús 
krigen by it foarlêzen of fan ’e tillevyzje. De dielnimmers mei Frysk as thústaal 
waarden bygelyks yn beide talen foarlêzen, wylst de dielnimmers mei Neder-
lânsk as thústaal benammen yn it Nederlânsk foarlêzen waarden. Fierder joe-
gen de âlden fan ’e bern mei Frysk as thústaal oan dat harren bern thús soms 
ek Nederlânsk neist it Frysk praten bygelyks ûnder it boartsjen, wylst harren 
Nederlânske leeftiidsgenoatsjes dan allinnich Nederlânsk praatten.

By de Fryske reseptive wurdskat die bliken dat thústaal en de taalyn-
put bûtenshûs signifikante faktoaren wienen. De bern mei Frysk as thústaal 
skoarden signifikant heger as de bern mei Nederlânsk as thústaal op dy wurd-
skattest. Bern dy’t bûtenshûs substansjeel oan ’e oare taal bleatsteld waarden 
skoarden heger as de bern dy’t bûtenshûs benammen oan deselde taal as thús 
bleatsteld waarden. By de Nederlânske reseptive wurdskattest die bliken dat 
allinnich de taalynput bûtenshûs belangryk wie. Op ’e nij hellen de bern dy’t 
bûtenshûs benammen oan ’e oare taal bleatsteld waarden in signifikant hegere 
skoare op dy wurdskattest as harren leeftiidsgenoatsjes dy’t bûtenshûs benam-
men oan deselde taal bleatsteld waarden as thús. Beide thústaalgroepen lieten 
gjin signifikante ferskillen sjen yn harren skoares op dy wurdskattest.

By de Fryske produktive wurdskat die bliken dat allinnich thústaal in 
belangrike faktor wie. De dielnimmers mei Frysk as thústaal hellen signifi-
kant hegere skoares op dy wurdskattest as harren fan-hûs-út Nederlânsktalige 
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leeftiidsgenoatsjes. Boppedat wie der in ynteraksje-effekt tusken thústaal en 
tiid. Dat wol sizze dat it ferskil yn skoares tusken beide thústaalgroepen grut-
ter waard al nei’t de tiid foardere. Thústaal wie ek in signifikante faktor yn 
’e Nederlânske produktive wurdskat. De bern mei Frysk as thústaal hellen 
signifikant legere skoares op dy wurdskattest as harren leeftiidsgenoatsjes mei 
Nederlânsk as thústaal. By dy wurdskattest waard gjin ynteraksje-effekt fûn; 
dat betsjut dat it taalwinningstempo fan ’e bern mei Frysk as thústaal gelyk 
wie oan dat fan ’e bern mei Nederlânsk as thústaal.

De data fan in seleksje besteande út 20 dielnimmers fan ’e mjittings mei 
’e wurdskattests waarden brûkt om te analysearjen op in tredde leksikale taal-
maat, nammentlik it tal unike wurden. Dy dielnimmers hiene allegear trije 
taalsamples mei spontane taal yn it Frysk en trije yn it Nederlânsk dy’t elk 
langer as alve minuten duorren. De bern wienen matcht op thústaal, geslacht 
en non-ferbale yntelliginsje. Fan elk sample waarden de earste 100 berne-
uterings útskreaun en analysearre op it tal unike wurden en de gemiddelde 
sinlingte yn wurden. De risseltaten foar gemiddelde sinlingte wurde yn ’e 
folgjende paragraaf behannele.

Der waard in thústaaleffekt fûn by it tal unike wurden yn it Frysk, mar 
net by it Nederlânsk. De taal bûtenshûs wie net wichtich by dy taalmaat, net 
yn it Frysk en ek net yn it Nederlânsk. Der waarden ek gjin ynteraksje-effekten 
fûn. Dat betsjut dat de bern mei Frysk as thústaal yn it Frysk signifikant mear 
unike wurden brûkten dan de bern mei Nederlânsk as thústaal. Yn it Neder-
lânsk lieten beide groepen gjin ferskil sjen.

De data fan in subgroep besteande út in seleksje fan 20 dielnimmers 
út ’e mjittings mei de wurdskattests waard brûkt om te analysearjen op in 
tredde leksikale taalmaat, nammentlik it tal unike wurden. Dy dielnimmers 
hiene allegear trije taalsamples mei spontane taal yn it Frysk en trije yn it 
Nederlânsk dy’t elk langer as alve minuten duorden. De bern wiene matcht 
op thústaal, geslacht en non-ferbale yntelliginsje. Fan elk sample waarden de 
earste hûndert berne-uterings útskreaun en analysearre op it tal unike wurden 
en de gemiddelde sinlingte. De risseltaten foar gemiddelde sinlingte wurde yn 
’e folgjende paragraaf behannele.

Der waard in thústaaleffekt fûn by it tal unike wurden yn it Frysk, mar 
net by it Nederlânsk. De taal bûtenshûs wie net wichtich by dizze taalmaat, net 
yn it Frysk en net yn it Nederlânsk. Der waarden ek gjin ynteraskje-effekten 
fûn. Dat betsjut dat de bern mei Frysk as thústaal yn it Frysk signifikant mear 
unike wurden brûkten as de bern mei Nederlânsk as thústaal. Yn it Nederlânsk 
lieten beide groepen gjin ferskil sjen.
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Korrelaasje-analyze fan alle wurdskatskoares liet in sterke relaasje sjen 
tusken it tal unike wurden en produktive wurdskat. Beide ekspressive taal-
maten korrelearden minder sterk mei reseptive wurdskat, benammen by it 
Frysk.

Morfosyntaktysk ûndersyk

Yn it morfosyntaktysk ûndersyk, dat beskreaun stiet yn haadstik 7, waard 
de rol fan taalynput, te witten thústaal en taalynput bûtenshûs, yn ’e morfo-
syntaktyske ûntwikkeling fan it Frysk en it Nederlânsk ûndersocht. Dêrneist 
waard sjoen nei de relaasje tusken morfosyntaksis en wurdskat binnen en 
tusken de beide talen. It ûndersyk waard útfierd by de subgroep besteande 
út 20 dielnimmers fan it wurdskatûndersyk (sjoch de foarige paragraaf). 
Hûndert berne-uterings fan elk sample waarden transkribearre en hjir waard 
de gemid delde sinslingte yn wurden út berekkene.

Ut ’e risseltaten die bliken dat by de Fryske gemiddelde sinlingte thústaal 
belangryk wie, wylst dy faktor gjin rol spile by de Nederlânske gemiddelde 
sinlingte. Boppedat waard der in ynteraksje-effekt tusken thústaal en tiid by 
de Fryske gemiddelde sinlingte fûn. Dit betsjut dat de foarsprong fan ’e diel-
nimmers mei Frysk as thústaal ferlike mei dy fan ’e fan-hûs-út Nederlânsk-
talige dielnimmers mei de tiid grutter waard. De taalynput bûtenshûs wie 
gjin belangrike faktor by de gemiddelde sinlingte, noch by it Frysk, noch by 
it Nederlânsk.

Dêrneist waarden signifikante relaasjes fûn tusken de gemiddelde sin-
lingte, it tal unike wurden en de reseptive en produktive wurdskatskoares 
binnen elke taal. Dy relaasjes lieken lykwols sterker te wêzen tusken de gemid-
delde sinlingte en de produktive wurdskat en tusken de gemiddelde sinlingte 
en it tal unike wurden, ferlike mei de relaasje tusken de gemiddelde sin-
lingte en de reseptive wurdskat. Der waarden gjin relaasjes tusken beide talen 
fûn oangeande morfosyntaksis en wurdskat, op in negative relaasje tusken de 
Fryske gemiddelde sinlingte en it Nederlânske tal unike wurden yn ’e tredde 
testronde nei.
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Rol fan taalynput: thústaal en taalynput bûtenshûs

Thústaal wie in belangrike faktor by de Fryske reseptive en produktive wurd-
skat, it tal unike wurden yn it Frysk, de gemiddelde sinlingte yn it Frysk, en 
by de Nederlânske produktive wurdskat. It spile lykwols gjin belangrike rol by 
de Nederlânske reseptive wurdskat, it tal unike wurden yn it Nederlânsk en de 
gemiddelde sinlingte yn it Nederlânsk. Dat betsjut dat by de Fryske wurdskat 
en morfosyntaksis de dielnimmers mei Frysk as thústaal signifikant hegere 
skoares hellen as harren leeftiidsgenoatsjes mei Nederlânsk as thústaal. It fer-
skil yn skoares tusken beide thústaalgroepen yn ’e Fryske produktive wurdskat 
en de gemiddelde sinlingte yn it Frysk waard boppedat mei de tiid substan-
sjeel grutter. De ôfwêzigens fan in ynteraksje-effekt by de Fryske reseptive 
wurdskat en it tal unike wurden yn it Frysk wiist derop dat, hoewol’t de bern 
mei Nederlânsk as thústaal in efterstân fertoanden op dy twa taalmaten, it 
taalwinningstempo fan dy bern yn dy taalmaten gelyk wie oan dy fan harren 
Frysktalige leeftiidsgenoatsjes. Wat it Nederlânsk oanbelanget skoarden beide 
thústaalgroepen gelyk op ’e reseptive wurdskattest, it tal unike wurden en 
morfosyntaksis. By de Nederlânske produktive wurdskat hellen de dielnim-
mers mei Nederlânsk as thústaal signifikant hegere skoares as harren Frysk-
talige leeftiidsgenoatsjes. Der waard gjin ynteraksje-effekt fûn tusken thústaal 
en tiid, dat wol sizze dat de bern mei Frysk as thústaal de Nederlânske produk-
tive wurdskat like fluch winne as harren leeftiidsgenoatsjes mei Nederlânsk 
as thústaal.

It relatyf lytse tal dielnimmers yn ’e subgroep (N=20) ferlike mei dy 
fan ’e wurdskattests (N=91) kin ferklearje wêrom’t thústaal essinsjeel wie by 
de Nederlânske produktive wurdskat, mar net by de Nederlânske morfosyn-
taksis en it tal unike wurden yn it Nederlânsk. Boppedat bestie de subgroep 
allinnich út bern mei seis taalsamples dy’t elk langer as alve minuten duor-
ren; dit kin betsjutte dat de selektearre dielnimmers minder lêst fan spanning 
hienen, mear praatsk wienen en miskien ek fierder yn harren taalûntwikke-
ling wienen as de net-selektearre dielnimmers.

In ferrassende útkomst wie dat de taalynput bûtenshûs net wichtich wie 
yn ’e ekspressive taalmaten. Dit kin ferklearre wurde troch de kwantifikaasje 
fan dy fariabele. Foar de kwantifikaasje fan ’e taalynput bûtenshûs is allinnich 
de ynput fan fersoargers meinommen. De risseltaten soene miskien oars wêze 
at wy ek de ynput fan leeftiidsgenoatsjes, tillevyzje of foarlêzen meinommen 
hiene. De taalynput bûtenshûs wie no allinnich in belangrike faktor by de re-
septive wurdskat yn beide talen. Dat betsjut dat dielnimmers mei fersoargers 
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dy’t de oare taal sprutsen as de thústaal hegere risseltaten yn reseptive wurd-
skat yn beide talen hiene as harren leeftiidsgenoatsjes dy’t benammen oan ien 
en deselde taal bleatsteld waarden troch sawol de âlden as de oare fersoargers.

De diskrepânsje yn taalfeardigens yn ’e oare taal as de thústaal kin fer-
klearre wurde troch it ferskil yn ynput dat de dielnimmers thús yn ’e oare taal 
krigen. De âlden fan ’e dielnimmers mei Frysk as thústaal liezen bygelyks yn 
beide talen oan harren bern foar, wylst de âlden fan bern mei Nederlânsk as 
thústaal benammen yn it Nederlânsk foarliezen. Sjoen it feit dat Nederlânsk 
de nasjonale taal is, moat al rekken holden wurden mei de hegere status en it 
folle gruttere tal Nederlânsktalige berneboeken en media, bygelyks tillevyzje-
programma’s, ferlike mei it Frysk. Fierder praten de fan-hûs-út Frysktalige 
bern neist Frysk ek Nederlânsk ûnder it (solo)boartsjen, yn tsjinstelling ta 
de bern mei Nederlânsk as thústaal dy’t dan allinnich Nederlânsk praten. It 
liket derop dat de bern mei Frysk as thústaal harren twadde taal (Nederlânsk) 
mear brûke as de bern mei Nederlânsk as thústaal it Frysk. De twadde taal 
prate, oftewol de output yn ’e twadde taal, kin dêrom ek ferklearje wêrom’t de 
T2-ûntwikkeling fierder foardere is by de iene thústaalgroep as de oare. Bop-
pedat hoege de dielnimmers mei Nederlânsk as thústaal net perfoarst Frysk 
te praten want alle Frysktalige folwoeksenen ha it Nederlânsk yn ’e macht. De 
Nederlânsktalige folwoeksenen kinne lykwols net altyd Frysk prate, dus de 
bern mei Frysk as thústaal moatte harren soms ferbrekke nei it Nederlânsk om 
harsels fersteanber te meitsjen. Dy lêste ferklearring wurdt jûn troch Paradis 
en Nicoladis (2007) yn in Kanadeesk ûndersyk nei taaldominânsje en taalkar 
yn it Frânsk en it Ingelsk.

De útkomsten litte sjen dat de dielnimmers mei Frysk as thústaal gjin 
signifikante ferskillen sjen litte mei harren fan-hûs-út Nederlânsktalige leef-
tiidsgenoatsjes yn Nederlânske reseptive wurdskat, it tal unike wurden yn it 
Nederlânsk en de gemiddelde sinlingte yn it Nederlânsk. Dat betsjut dat de 
pjutten mei Frysk as thústaal dwaande binne mei in ynhelslach yn it Neder-
lânsk ferlike mei de pjutten mei Nederlânsk as thústaal. It falt te ferwachtsjen 
dat sy nei in pear jier op ’e basisskoalle yn it Nederlânsk op itselde nivo pres-
tearje sille as harren Nederlânsktalige leeftiidsgenoatsjes (van Ruijven, 2006; 
de Jager e.o., 2002a, b, c). Yn ’e Welsk-Ingelske taalkontekst sjogge wy dat de 
bern mei Welsk as memmetaal en dy mei Welsk en Ingelsk de efterstân yn ’e 
nasjonale taal, it Ingelsk, ynrinne by in leeftiid fan njoggen jier. It liket derop 
dat yn ’e Frysk-Nederlânske kontekst dy ynhelslach (krekt wat) earder plak 
fynt. Dit kin ferklearre wurde troch it feit dat it Frysk en it Nederlânsk twa 
nau relatearre talen binne, wylst it Welsk en it Ingelsk folle  minder  oaninoar 
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relatearre binne. Frysk en Nederlânsk ha bygelyks in oerlaap yn wurdskat en 
morfosyntaksis, wêrtroch it foar de bern mei Frysk as thústaal miskien mak-
liker is om in ynhelslach te fasilitearjen.

Non-ferbale yntelliginsje wie, krekt as by oare stúdzjes, in wichtige fari-
abele yn ’e iere taalûntwikkeling fan it Frysk en it Nederlânsk. Testdata yn 
taalûndersyk soe dêrom altyd korrigearre wurde moatte foar yntelligensje. In 
oar risseltaat fan ’e dielstúdzjes binnen it projekt wie dat de groei yn ’e Fryske 
taalskoares it grutst wie tusken testronde 1 en 2 ferlike mei testronde 2 en 3. 
Dat wie net it gefal by de Nederlânske mjittings. Dat risseltaat wurdt wierskyn-
lik feroarsake troch it ‘earste kear’-effekt, sjoen it feit dat Frysk as earste metten 
is yn ’e earste testronde. Hoewol’t alle muoite nommen wie om gefoelens fan 
spanning tsjin te gean, kin de nije testsitewaasje en it feit dat it bern mei in 
frjemdling (de testassistint) bûten de feiligens fan ’e pjuttegroep wie mooglik 
stress feroarsake ha by de dielnimmers. Tsjin ’e tiid dat se yn it Nederlânsk test 
waarden, wisten de bern wat se ferwachtsje koenen en fielden se harren wier-
skynlik mear op harren gemak. Dêrom moatte de risseltaten fan ’e Fryske mjit-
tings yn ’e earste testronde beskôge wurde as in ûnderwurdearring fan harren 
feardigens. Efternei sjoen hie it better west om yn elke testronde de iene helt 
fan ’e dielnimmers earst yn it Frysk en dêrnei yn it Nederlânsk te testen en de 
oare helte earst yn it Nederlânsk en dan yn it Frysk. Troch tiidsplanning en 
finansjele redenen wie dat net mooglik binnen dit projekt.

Der waard binnen elke taal, oerienkomstich mei oare ûndersiken, in 
sterke relaasje fûn tusken de gemiddelde sinlingte, it tal unike wurden en de 
reseptive en produktive wurdskatskoares. Mei oare wurden, morfosyntaksis 
en wurdskat beynfloedzje inoar yn it Frysk en yn it Nederlânsk. De relaasje 
tusken de ekspressive taalmaten (de gemiddelde sinlingte, it tal unike wurden 
en produktive wurdskat) is sterker as tusken de gemiddelde sinlingte en de 
reseptive wurdskat. It tal unike wurden en de produktive wurdskatskoares 
lieten ek in minder sterke relaasje sjen mei reseptive wurdskat, wylst dy beide 
wol sterk mei-inoar korrelearden. Dit wiist derop dat, oars as by reseptive taal-
feardigens, by produktive taalfeardigens bykommende feardigens wierskyn-
lik ek in rol spylje, bygelyks oraalmotoryske feardigens, lykas DeThorne e.o. 
(2005) al suggerearden. Fierder ûndersyk is lykwols nedich om dy hypoteze 
te befêstigjen.

De korrelaasjes tusken beide talen lieten gjin substansjele relaasjes tusken 
de Fryske gemiddelde sinlingte en de Nederlânske wurdskat of de Nederlânske 
gemiddelde sinlingte en de Fryske wurdskat sjen, op in negative korrelaasje 
yn ’e tredde ronde tusken de skoares yn it Frysk op gemiddelde sinlingte en 
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it tal unike wurden yn it Nederlânsk nei. Dy útkomst kin ferklearre wurde 
troch tafal want it kaam mar ien kear foar. Mei oare wurden, de korrelaasjes 
tusken talen befêstigje de interdependence hypoteze net tusken talen; der is 
gjin ûnderlinge ôfhinklikheid tusken it Frysk en it Nederlânsk. Sjoen it feit dat 
de subgroep mar in lyts tal dielnimmers hie, is fierder ûndersyk nedich nei it 
gebrek oan bewiis foar de ûnderlinge ôfhinklikheid tusken beide talen.

Krekt as by Gathercole en Thomas (2009) kin oer it algemien konklu-
dearre wurde dat de taalwinning fan it Frysk de taalwinning fan ’e mearder-
heidstaal, it Nederlânsk, net yn ’e wei stiet. Dy útkomst is belangryk foar âlden 
dy’t harren soargen meitsje dat harren bern op ’e basisskoalle mei in grutte 
efterstân yn it Nederlânsk begjinne at sy harren bern yn it Frysk grutbringe. 
De risseltaten litte fierder sjen dat de taalûntwikkeling fan it Nederlânsk by 
bern mei Nederlânsk as thústaal gewoan trochgiet, wylst se it Frysk ek winne. 
(alhoewol’t de taalwinning fan it Frysk benammen op reseptyf mêd plak fynt 
yn dy groep).

Doe’t de dielnimmers mei Frysk as thústaal op ’e basisskoalle begûnen, 
sieten se noch midden yn it proses fan taalwinning fan it Nederlânsk. Earder 
ûndersyk hat útwiisd dat bern likernôch fiif oant sân jier nedich ha om op 
in goede wize de twadde taal te ûntwikkeljen. It is dêrom net realistysk om 
te ferwachtsjen dat bern mei Frysk as thústaal it Nederlânsk al folslein yn ’e 
macht ha tsjin de tiid dat sy nei de basisskoalle geane. Op basis fan earder 
ûndersyk (van Ruijven, 2006; de Jager e.o., 2002a, b, c) wurdt ferwachtte dat 
se harren efterstân yn it Nederlânsk folslein ynrinne yn ’e earste jierren op ’e 
basisskoalle.

Dit projekt is ien fan ’e earste ûndersiken nei wurdskat en morfosyntaksis 
by twatalige pjutten yn Fryslân. It is dêrom belangryk om de risseltaten fan ’e 
dielûndersiken yn dit projekt te befêstigjen. Om dy reden is in longitudinaal 
ûndersyk nedich dat sjen lit hoe’t beide talen har fierder ûntwikkelje yn ’e 
earste jierren fan ’e basisskoalle.


