
Categorical of exemplar-based: genusaanduiding bij Friestalige peuters 

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Is genusverwerving bij kinderen vooral exemplar-
based, gestuurd door individuele lemma’s, of zijn er categoriale effecten in te zien? In het 
onderzoek worden drie categorieën zelfstandige naamwoorden geanalyseerd, die 
voorafgegaan worden door een bepaald lidwoord (de of it ‘het’) of een aanwijzend 
voornaamwoord (deze/dizze, dy ‘die’, dit, dat). 

Friestalige kinderen zijn in principe tweetalig. Zelfs al leren ze Fries als eerste taal, ze worden 
altijd geconfronteerd met het Nederlands: via radio, televisie, Nederlandstalige buren en ook 
via Nederlandse interferenties in de taal van hun ouders. Het Fries is tegenwoordig moeilijk te 
scheiden van het Nederlands. Over de taalontwikkeling bij Friestalige peuters is tot nu toe niet 
veel bekend. In 2008 verscheen F-TARSP: Friese Taal Analyse Remediëring en Screening 
Procedure. Een Friese bewerking van de TARSP (Jelske Dijkstra in samenwerking met 
Mirjam Günther-van der Meij, Fryske Akademy). Het is de Friese versie van de Nederlandse 
TARSP (Schlichting, 2005), die logopedisten voorziet van informatie over het grammaticale 
ontwikkelingsniveau van Friestalige kinderen en algemene informatie over de Friese 
taalontwikkeling. De database die voor dit project opgesteld is, bestaande uit getranscribeerde 
gesprekken met 100 Friestalige peuters (verdeeld over vijf leeftijdsgroepen: 1;9-4;2 jaar), 
gebruik ik voor het project ‘genusaanduiding bij Friestalige peuters’. Zijn er vaste patronen in 
het gebruik van lidwoorden en voornaamwoorden? En kunnen de typisch Friese elementen, 
zoals het verkleinsuffix -ke, die in het ABN onbekend zijn, voor verwarring zorgen? 

De volgende categorieën zelfstandige naamwoorden worden geanalyseerd: 

1) Verkleinwoorden 
Net als in het Nederlands, zijn alle Friese verkleinwoorden onzijdig. Worden ze door 
kinderen herkend als een aparte categorie zelfstandige naamwoorden, die altijd met 
it/dit/dat gecombineerd moeten worden? En heeft het feitelijke verkleinsuffix (-je,       
-tsje, -ke) invloed op het correcte gebruik van lid- en voornaamwoorden? 

2) Meervoudsvormen 
Worden zelfstandige naamwoorden in het meervoud herkend als de-woorden? Heeft 
de meervoudsuitgang (-en of -s, waarbij de meervoudsvorming soms afwijkt van de 
Nederlandse) invloed op het correcte gebruik van lid- en voornaamwoorden? 

3) Woorden op -e 
Het Fries heeft veel zelfstandige naamwoorden die uitgaan op een schwa, bv. brêge 
‘brug’, skoalle ‘school’, tomme ‘duim’, die allemaal de-woorden zijn. Worden ze ook 
herkend als categorie? 

Bij alle drie de categorieën wordt zowel gekeken naar elk van de vijf leeftijdsgroepen 
afzonderlijk (om de taalontwikkeling te volgen) als naar alle proefpersonen bij elkaar (om 
algemene patronen te ontdekken). 

Eerste resultaten laten zien dat er verschillen zijn tussen de drie categorieën zelfstandige 
naamwoorden, waarbij het gebruik van lid- en voornaamwoorden niet altijd even correct is 



volgens de volwassenennorm. Betekent het dat de ene groep woorden herkend wordt als een 
aparte categorie en de andere niet? Of zijn er nog andere factoren die een rol spelen? In mijn 
lezing probeer ik hier een antwoord op te geven en schets ik tegelijk een algemeen beeld van 
de genusverwerving bij Friestalige peuters. 


