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Koen Zondag

It wurdt in hiele toer

Freedtemiddei, de lêste lesoere: in les oer de skiednis fan it twatalich ûnderwiis,
yn it Frysk, sûnder plaatsjes. De klasse is tige heterogeen. It wurdt in hiele toer.

Yn de jierren dat wy as meiwurkers fan it Paedagogysk Advysbureau ús domisily
hiene op de Fryske Akademy, fertelde de adjunkt-direkteur fan dat ynstitút,
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Wintermoarn

.
Bleek ljocht tynt oer it sliepend gea,
De dage gluorret, giel en rea,
Dan riist allinken mear en mear
De sinne, grut en klear.
De earste lûden fan de dei
Dy brekke út ’e stilte wei;
De hoannen kraaie ’t fier yn ’t rûn:
De dei is wer begûn.
.
It stille fjild leit wyt berypt,
De frisse moarnsloft priket, knypt;
Sa driuwt natoer ta tins en die
Elts dy’t yn dreamen wie.
In nije dei! En nije moed
Tynt yn it hert, ferdriuwt de noed;
Hoe feestlik strielt it wazich swurk;
No bliid oan ’t wurk!

Pyt van der Burg

Gjin Krysttiidfers. Dêr riede oaren foar. Dit fers is út in nij útkommen bonde-
ling fan Pyt van der Burg (1893-1922), soan fan de Heitelân-dichter Jan Linses,
skreaun fan 1918-’21. Yn ’34 waard in part fan de Fryske Bibleteek útjûn, fyf-
tsjin bleauwen lizzen. Dy gyngen oer syn leafde foar frou Meike Steenstra en
waarden te eigen achte om út te jaan. Des. 1957 waarden se doch publisearre.
Omkesizzer Jan R. van der Burg út Ljouwert hat fan ’t jier it wurk nochris útjûn,
yn ien kear. De fersen binne almeast beskriuwend en geane oer de natoer;
dêryn komt er ta poëtyske en treffende taal. Dochs mijt de dichter ek it persoan-
like net en jout er inerlike en yntime uterings. Net ûnmooglik dat mannichien
yn it wurk wat fan himsels fynt, fral yn dizze tiid fan it jier.

Troch it royale oanbod (!) oan kopij diz’ kear in nûmer fan tweintich siden.
Mei û.o. in tasein besprek fan nij wurk fan Aggie van der Meer, in reisferhaal
fan Gj. Zondergeld nei in Noard-Frysk eilân, in skets fan de skiednis fan it
ûnderwiis yn it Frysk en fansels ús oanfiter-rubryk sec. Net yn de foarm fan
snipers, mar yn dat fan in bydrage fan Pier Schuurstra: it Frysk is net in re-
gionale taal as it Saksysk, it Brabânsk en, mei alle respekt, it Stellingwerfsk. It
is, hoe ek yn it neigean rekke, in taal mei in groep minsken dy’t de taal der net
by hawwe, mar deryn sykhelje en libje. De direkteur fan Omrop Fryslân hie it
der ek oer op Warns: de taal hat in eigen, spesifyk plak as rykstaal en fertsjinnet
in dêrneffens plak, mei ek spesifyk jild fan de provinsje. As dy it, as it griene
hout, al sitte lit, wat kin men ferwachtsje fan it toarre?

De einredakteur



(Ferfolch fan side 48)

de bekende skriuwer Ype Poortinga, yn it kofjeskoft in kear oer it ûntstean en it
skriuwen fan syn roman Duveldei op Grienlân. It boek hie him sa yn ’e besnijing
dat er thús ûnder it iten mear tocht oan de ytgewoanten fan de Eskimo’s as oan
it miel dat syn frou klearmakke hie.

Poortinga ûndergie de ‘historische sensatie’, ‘een direct, en haast zintuigelijk con-
tact met het verleden’. Ik sitearje dy wurden út De vreugden van Houssaye, in yn
1992 ferskynd boekje fan de Flaamske histoarisy Tollebeek en Verschaffel. It
giet oer bygelyks de wearde fan de poëzij en de filosofy. Koart sein; alles wat
boppe it gewoane, it deistige nut út stiget. Mar it giet ek om en oer de geur en
kleur fan argyfstikken.

Ik haw my by myn lange syktocht yn argiven nea ôffrege wat it nut fan myn
boek wêze kinne soe. Ik belibbe de wille by it finen fan ûnbekende óf al wer
fergetten stikken en it ûntdekken fan patroanen. Ik neam in foarbyld.

Yn 1937 naam de folksfertsjintwurdiging op útstel fan minister Slotemaker
de Bruı̈ne in wetsfoarstel oan dat it mooglik makke om ûnder ‘lezen en Neder-
lands’ omtinken te besteegjen oan in streektaal. In hoedene formulearring. It
mei namme en tanamme neamen fan it Frysk soe politike en finansjele konse-
kwinsjes hawwe kinne. Yn in by gelegenheid fan dat feit ferskynd nûmer fan
it blêd It Heitelân skreau de minister dat dy bepaling bedoeld wie ‘om de mo-
gelijkheid te openen, dat ook de lagere school dienstbaar kan worden gemaakt
aan het aanleeren van het Friesch, een oude schoone taal’.

By it sykjen en neigean fan de boarnen hie ik in tal fragen foar eagen: wa die wat,
wannear en wêrom? Letter koe ik de fragen skerper definiearje. Sa kaam ik byge-
lyks op it begryp pleitkoälysjes, groepen dy’t it Frysk op skoalle befoarderen
of opkearden. In oar aspekt wie it ferrin yn de tiid. Nei in soad ynspannings
slagge it om it Frysk yn it ûnderwiis in plak te jaan, mar der hoegde mar in
haad fan in skoalle te ferdwinen of alles feroare wer, meastal yn negative sin.
Yndied: Lange oanrin, koarte sprong.

Twatalich ûnderwiis is in yngewikkeld fenomeen. Ik meitsje in ferliking mei it
keatsen. De spilers rinne, sa’t it liket mar wat trochelkoar, sa no en dan hâlde se
efkes op om te sjen hoe’t in beslissende slach fan in oar partoer ôfrint. Skieds-
rjochters nimme soms net nei te kommen beslissings, it publyk bemuoit him
mei de gong fan saken en men hat der gjin aan fan hoelang’t in wedstriid duor-
ret.

Keatsen is de lêste jierren yn it neigean. Der wurde beliedsplannen ûntwikkele
en saneamde ‘clinics’ moatte it spul, sa’t dat hjoed-de-dei hyt, wer op de kaart
sette. Is it keatsen te rêden mei sokke aksjes? Ik haw myn twivels.

Ik wol fan ’e middei in priuwke jaan fan de ynhâld fan it boek. Oan ’e ein fan
myn bydrage sjoch ik efkes foarút.
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Ik neamde de pleitkoälysjes: de ynspeksje fan it ûnderwiis is dêr in dúdlik
foarbyld fan. It dwaan en litten fan de ynspekteurs is oan te jaan mei de folg-
jende wurden: opkearders, bekearlingen, regisseurs en registrearders.

Yn de 19de ieu hiene de skoalopsjenners it oer de ‘mooie, oude Friese taal’.
Mar yn it ûnderwiis moast it Hollânsk de fier- en ynstruksjetaal wêze. Mei
it Hollânsk kamen de bern fierder as mei it ‘vriesch boersch’. It Frysk wie in
skopstien, in stroffelstien om it Hollânsk goed yn ’e macht te krijen. Dat argumint
wurdt noch altyd brûkt. Ferline jier sette in meiwurker fan it ûndersyksburo
Sardes yn Ljouwert dy âlde, skurve plaat noch in kear op.

Fan de bekearlingen neam ik de yn Nes berne Luitjen Freerk Kleiterp, haadyn-
spekteur foar it leger ûnderwiis. Doe’t er nei de Twadde Wrâldoarloch yn dy
funksje beneamd waard, hiene guon twivels oangeande syn Fryskens en syn
hâlding foar it twatalich ûnderwiis oer. De sjoernaliste en dichteres Tiny Mul-
der fertelde dat se mei oaren op Skiermuontseach foar syn ‘bekearing’ soarge
hie.

It wie foar it oare al sa dat in haadynspekteur it him yn de earste jierren
nei 1945, doe’t de Fryske beweging o sa libbe, ek net permittearje koe om him
tsjin it Frysk op skoalle te kearen. Der kaam noch wat by. Doe’t Kleiterp frege
waard om it kongres fan 1948 yn it Frysk te iepenjen, wied er idel genôch om
dy útnoeging en útdaging oan te nimmen.

Ta syn eare moat sein wurde dat er fierder hiel loyaal meiwurke hat oan it
twatalich ûnderwiis. Twatalich wol sizze: de skoallen dy’t nei 1950 yn de earste
twa klassen it Frysk as fiertaal brûkten.

Frysktalige bern learden yn dy skoallen lêzen, skriuwen en rekkenjen yn
har eigen taal. Mei-elkoar hawwe der 94 fan sokke skoallen west. Ik haw fan
alle skoallen dy’t fan twatalich wer ientalich waarden, de oantekens fan de
gemeente- en skoalbestjoeren neigien. Yn party gefallen bestie de freze dat
omtinken foar it Frysk neidielich wêze soe foar it Hollânsk.

Ynspekteur Sipkens waard dat gewaar op in âlderjûn fan in kristlike skoalle.
Hy bepleite it belang fan twatalich ûnderwiis. Oan de ein fan de jûn sei in mem
dat de ynspekteur dochs ek wol wist dat men mei it Frysk net fierder kaam as
Wolvegea. Sipkens wie daliks beret. Hy sei: “Ik bin hjir op in kristlike skoalle,
as it my net mist moatte jimme mei it Frysk oan de himel ta.”

Yn de fyftiger en sechtiger jierren fan de foarige ieu wiene de ynspekteurs - ik
neam de nammen fan Boelens, Elzinga en Sipkens mei grut respekt - foarstan-
ner fan twatalich ûnderwiis. It wiene regisseurs. In foarbyld dêrfan is te finen
yn de oantekens fan it bestjoer fan de kristlike skoalle yn Feanwâlden.

Op de bestjoersgearkomste fan 6 juny 1956 sei in lid ‘dat wij niet in alles achter-
aan moeten komen’. Hy doelde op it feit dat de iepenbiere skoalle yn dat doarp
twatalich wurden wie. It haad krige fan it bestjoer de opdracht om ynljochtings
yn te winnen. Nei it hoartsje kaam syn antwurd. Net sa’t men ferwachtsje soe,
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in pedagogysk-didaktysk ferhaal, mar de meidieling dat de gemeente Dantu-
madiel meiwurking jaan woe ‘voor het aanschaffen van leermiddelen inzake
het Fries’.

It ferhaal krige in ferfolch yn juny en july 1958. Ynspekteur Krine Boelens
prate doe yn in bestjoersgearkomste oer it twatalich ûnderwiis. Yn de notulen
stiet: “[...] hij is geen propagandist [...] voor het Friesch op school. Maar dat hij
het wel noodzakelijk acht in het belang van het kind en dan niet in klas 5 en 6,
maar in de klassen 1 en 2.”

De ynspekteur stelde út om in gearkomste mei de âlden te belizzen. As it
bestjoer sa’n gearkomste útskriuwe soe, woed er ‘gaarne een uitnodiging [...]
ontvangen’. De âlderjûn, yn bywêzigens fan de ynspekteur, fûn plak op 10 july
1958. Mei yngong fan it kursusjier 1958-1959 wie de skoalle twatalich. No is dy
skoalle, lykas de iepenbiere skoalle yn Feanwâlden, trijetalich.

De argumintaasje dy’t Boelens brûkte, wurdt yn de literatuer oanjûn as de stap-
stien, de minderheidstaal as brêge nei de nasjonale taal. Der is noch in tredde
útgongspunt: de hoekstien. Yn dat model wurde beide talen as fak en fiertaal
brûkt en hawwe de eigen regio, de lieten yn de streektaal en de skiednis in yn-
tegraal plak yn it ûnderwiislearproses. Yn de troch my ûndersochte perioade
haw ik gjin foarbylden fine kinnen fan skoallen yn Fryslân dy’t neffens dat
model wurken.

De hâlding fan de tsjintwurdige ynspeksje foar it Frysk oer soe ik oanjaan wolle
mei it wurd registrearje. De ynspekteurs observearje wat der yn de skoallen bart
en lizze har befinings, mei help fan fjouwerpuntsskalen, yn rapporten fêst. Hja
hawwe ynfloed. Mar soene se it Frysk op skoalle út in yntrinsike motivaasje,
út it hert wei, bepleitsje?

Yn it yn 2010 ferskynde rapport fan de ryksynspeksje stiet dat de resultaten
oangeande it Frysk ûnder de mjitte binne.

Wêrom falt it alle kearen wer ôf? Doge de materialen net? Hawwe de
learkrêften net genôch kennis fan it Frysk? Meitsje de âlden beswieren? Spoeket
it foaroardiel dat omtinken foar it Frysk skealik is foar it Hollânsk, noch altyd
in rol? Of sit De Haach ús noch altyd dwers? Of hawwe Friezen, sa’t it rapport
seit, in tekoart oan ‘taaltrots’.

By it ynfieren fan it twatalich ûnderwiis, 1950 en fierder, spilen de haden fan
skoallen in krúsjale rol. Ik haw harren posysje neigien. Hja wiene net allinne
skoalmaster, hja sieten yn de tsjerkeried, wiene foarsitter fan de ôfdieling fan
in politike partij, skriuwer fan it Griene Krús, spilen yn it korps of op it oargel.
It wiene minsken mei gesach dy’t net allinne op skoalle foar master opsloe-
gen. Tsjintwurdich hawwe wy direkteuren, meastentiids wenjend yn in oar plak.
Harren ynfloed en rol is folslein oars.

De haden fan skoallen wiene faak behelle yn de Fryske beweging. Dat lêste
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hie syn foar en tsjin. As sa’n haad foar twatalich ûnderwiis pleite, krige er
te hearren dat er sa foar it Frysk wie. Syn miening wie, fûnen de oaren, te
ideologysk. As it him slagge om de ientalige skoalle te feroarjen yn in twatalige
skoalle; ûndergiene oaren dat as druk. Yn Jiskenhuzen sei in juf dat it twatalich
ûnderwiis der yndertiid troch inkelde topfigueren trochdrukt wie.

Yn de ynnovaasjeteoryen komt alle kearen nei foaren dat it slagjen fan feroa-
rings yn it foarste plak bûn is oan minsken en yn it twadde plak dat feroarings
har beslach krije moatte yn dizze skoalle, krekter sein yn dizze groep. De skied-
nis fan it twatalich ûnderwiis yn Fryslân is in dúdlike yllustraasje fan sokke
teoryen.

It ynfieren fan fernijings ferrint yn in tal stadia, It begjint mei de inisjaasje, it
ûntwikkeljen fan plannen en it buorkundich meitsje dêrfan. Yn de folgjende
faze folget de ymplemintaasje yn de praktyk. As alles slagget, kriget de fernijing
in plak yn de hollen en herten fan minsken. Yn de literatuer wurdt it wurd
‘borgen’ brûkt.

Nei it bestudearjen fan de skiednis fan it Frysk op skoalle, moat ik konstatearje
dat it by de earste faze bleaun is en oer it generaal net fierder kommen is as de
leechste groepen. In fernijingsproses is o sa kompleks. En as der dan, lykas by
it Frysk, ek noch in emosjonele kant meispilet, is it twa kear sa dreech.

By it keatsen is it fan grut belang dat de gersmatte der kreas by leit. Ik bedoel
mei dy matte, de taalkaart: it tal minsken dat Frysk praat en, noch wichtiger,
hoe’t se mei har taal omgeane. Op grûn fan in ûndersyk út 2007, in saneamde
fluchhifking, sizze guon dat it tal praters fan it Frysk net mear tebekrint. Dat
is lykwols de fraach. Wy witte dat by sa’n ‘quick scan’ de minsken dy’t foar
binne, earder ree binne om it formulier werom te stjoeren as de tsjinstanners.
De foarstanners binne faak oerfertsjintwurdige.

It ûndersyk dat Jehannes Wynstra en ik yn 2007 diene nei it brûken fan it
Frysk troch bern fan de basisskoallen, lit sjen dat der yn dy âldensgroep in
geweldige eroazje plakfynt. It soe fan grut belang wêze om by bern fan dy
jierren in yngeand ûndersyk te dwaan. Wat is de thústaal fan de bern, hokfoar
taal brûke se mei de kammeraatskes en maten en sa fierder?

Yn 1956 ferskynde De taal van het schoolkind in Friesland, in taalkaart oangean-
de de thústaal fan de bern, de learkrêften en it Frysk as fak yn hiele Fryslân. It
gie om goed 64.000 bern, 1961 learkrêften en 540 skoallen; 215 skoallen joegen
oan 6.017 bern Fryske les. Dat is goed 9%. Ik wol jimme de konklúzje fan de
auteurs fan dy taalkaart net ûnthâlde. Hja sizze:

“Aandachtige beschouwing van de gegevens zal trouwens de con-
clusie wettigen, dat noch de taalverhoudingen noch de daarmee samen-
hangende onderwijskundige problemen tot op heden bepalend zijn
geweest voor de omvang van het onderwijs in het Fries.”
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Soene wy, nei it troch my bepleite ûndersyk, wer ta sa’n konklúzje komme?

Der moat ek wat sein wurde oer de kwaliteit fan it Frysk. Withoefaak fûn ik
publikaasjes dêr’t yn sein waard dat de skoalle in bydrage leverje moatte soe
oan it ferbetterjen fan de kwaliteit fan it Frysk. Douwe Tamminga hie it oer
wanskepen taal en ferkattemalke Frysk. Syn hope op ferbettering wie de twatalige
skoalle. Hy moat slim teloarsteld west hawwe oer it resultaat.

Oan it begjin fan myn boek stiet in fers fan Jan Jelles Hof út 1901 oer it Frysk op
skoalle. It lêste kûplet giet sa:

It Frysk op skoalle ...’k Woe wol dat wy ’t hiene
En inkelde Friezen sa’n tsjinwar net diene.
Mar ’t driuwt sa slim net as ’t Frysk yn ’e hûs:
De skoalle jowt krûmkes, ’t giet thús by de rûs.

No’t it Frysk in swakke faluta wurdt, sille de skoallen it hieltyd dreger krije.
De kearnfraach is oft de skoalle de tebekgong fan it Frysk keare kin. Mei de
taalsosjolooch Fishman bin ik fan betinken dat soks amper it gefal wêze kin.

Fjouwer wike lyn waard yn dizze romte it 25ste en lêste diel fan it Wurdboek fan
de Fryske Taal oanbean. Ien fan de sprekkers wie prof. Van Sterkenburg. Oan
de ein fan syn taspraak sei er dat it Wurdboek no kompleet wie, mar net ôf. Sa
belibje ik it ek. Lange oanrin, koarte sprong hat jierrenlang myn reisgenoat west,
mar it lit my net los.

Fan ’e wike haw ik noch ik kear de yn 1947 ferskynde bondel De yogi en de
volkscommisaris fan de essayist Arthur Koestler lêzen. Ik helje de earste rigels
oan:

“Ik mag me graag een instrument voorstellen, dat het mogelijk zou
maken de voorbeelden van het sociaal gedrag te ontbinden, zoals de
natuurkundige een bundel stralen ontbindt. De hele warboel [van
alle menselijke levenshoudingen] zou ordelijk, helder en begrijpelijk
worden.”

Lit ús dat ynstrumint ris op Fryslân rjochtsje. Ik kies in doarp, ik neam it Wyn-
terp. Om 1950 hinne wie it doarp homogeen Frysktalich, op inkelde notabelen
nei, prate elkenien Frysk. Yn de santiger jierren ûntstie troch de tanommen
wolfeart it forinsisme. Stedslju setten har ta wenjen yn Wynterp. De taal fan de
ynkommelingen, it Hollânsk, waard de noarm, ek op it skoalplein. De twata-
lige skoalle fan Wynterp bestiet al lang net mear en de yn 1980 ynfierde fer-
plichting wurdt ‘vederlicht’ útfierd.

Wat moat der dien wurde om dy ‘kromwoeksen realiteit’ te feroarjen? ‘It is sim-
pel’, seit de kommissaris, ‘alle kwalen moatte genêzen wurde troch feroaring
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Geart Vledder (lofts) en prof. dr. Reinier Salverda (rjochts)

fan bûten. Byneed mei twang!’ De yogy redenearret folslein oars: ynfloed en
twang helpe net, it giet om de ynderlike feroaring fan minsken. Koestler fynt
beide opfettings iensidich: de werklike útwei bliuwt ‘tussen de fundamentele
opvattingen van Verandering van Buiten-af en Verandering van Binnen-uit’.

As ik Koestler tapas op twa- en trijetalich ûnderwiis yn Fryslân, dan is myn
konklúzje dat it net sûnder de kommissaris kin. Wy hawwe ferlet fan byge-
lyks beliedsplannen en it hifkjen fan de resultaten. It leannet de muoite om oan te
hâlden as storein. ‘Allinne troch druk op ‘e molke’, seit de Spreukedichter,
‘komt der bûter’. Wy moatte ús lykwols realisearje dat beliedsplannen en
kontrôle net mear wêze kinne as helpstikken, protezen dy’t nea alhiel passe
en maklik skrine kinne.

It liket wol oft de yogy yn ús tiid ôfwêzich is. Soene wy him én it bern mei it
ûnderwiiskundige waskwetter fuortsmiten hawwe? Bepleitsje wy twa- of trije-
talich ûnderwiis net te folle mei taalkundige, taalpolitike en ûnderwiiskundige
arguminten? Mei redenearjen en abstrahearjen. Soene wy, hjir ek, net de beide
helten fan ús brein brûke moatte?

Boppedat is it goed om te betinken dat it om basisûnderwiis giet. Dat ferûnder-
stelt in brede foarming, wêryn’t it muzysk-kreative aspekt in wêzentlike rol
spylje moat. Ik bedoel ûnder mear ferhalen, gedichten en lieten. It is net
om ’e nocht dat hjir fan ’e middei songen wurdt, in fjouwertalich programma
mei berneferskes, folksaardige lieten, mar ek parten út oratoaria en as lêste in
jûnsliet oer in moanne dy’t aloan heger komt.

Oan de ein fan myn boek pleitsje ik der foar om ús argumintaasje foar it Frysk
op skoalle te ferbreedzjen en te ferdjipjen mei help fan dichters, romanskriu-
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wers en wiisgearen. Hja kinne ús helpe om fierder te kommen as it deistige en
it gewoane. As foarbyld neam ik it troch de mystisy ynspirearre gedicht ‘Aan
het Reitdiep’ fan C.O. Jellema. It is in prachtige ferdigening fan it lokale.

Ta beslút. It ynfieren fan it Frysk op skoalle wie dreech, der wiene altyd in soad
stroffelstiennen. De situaasje fan hjoed-de-dei, tink oan de taalkaart, makket
it net maklik om fierder te kommen. It wurdt in hiele toer. Mar dat is gjin
reden om moed farre te litten! Libbene fisken, sa sei de kultuer-filosoof Han
Fortmann, swimme yn de stream op. Lit ús dat mar dwaan. Wa wit belibje wy
it dan noch dat der in frije, Fryske skoalle komt.

Literatuer
- Han Fortmann (19718), Wat is er met de mens gebeurd? Bilthoven: Amboboeken
- Arthur Koestler (1947), De yogi en de volkscommisaris, Amsterdam: De Bezige Bij
- Koen Zondag (2011), Lange oanrin, koarte sprong, Ljouwert: Fryske Akademy

Boppesteande ynlieding hat Koen Zondag op in sympoasium útsprutsen
dat op 9 desimber 2011 op de Fryske Akademy holden waard ta gelegen-
heid fan it ferskinen fan syn boek Lange oanrin, koarte sprong. Twatalich
ûnderwiis yn Fryslân tusken 1800 en 1980 (Ljouwert, 2011). Zondag is
âld-beliedsmeiwurker twataligens fan it eardere skoalbegeliedingsynstitút
GCO/MSU Fryslân (hjoed-de-dei it Cedin mei syn Taalsintrum Frysk). It boek
is opdroegen oan Geart Vledder (âld-direkteur fan it Pedagogysk Advysburo
fan de Fryske Akademy). De earste eksimplaren binne oanbean oan Geart
Vledder en oan dr. Geart Benedictus (âld-lid fan Provinsjale Steaten en
Earste Keamerlid foar it CDA).

Sytze T. Hiemstra Us eigen taal (11)

Frisofoby

Under it kopke ‘Frysofoby of frysismen yn it Frysk’ hat de frisiste Tony
Feitsma (1928-2009) goed tweintich jier lyn yn har it tydskrift Fryx1 in
artikeltsje skreaun oer de ynfloed fan de Hollânske noarm op Frysk, like-
folle oft men dêr sels weet fan hat of net. Dy ynfloed liedt by guon maklik
ta it oardiel dat de taal fan Fryske teksten âldfrinzich, te Frysk of te geef is en
ta it kiezen fan alternativen dy’t it tichtste by it Hollânsk lizze.2 Hja jout
dêr in rychje foarbylden fan. Lofts steane de net-Fryske of minder geve

1Fryx, jrg. 11/12, 1990/1991, nû. 2, s. 114-115.
2In berucht foarbyld is Jetske Bilker (grif ûnwil en ûnkunde), mar Joke Corporaal kin der bytiden

ek wat fan (grif gjı́n ûnwil, mar ûnkunde). Sjoch dêr guon eardere artikels fan mines oer yn Lyts Frisia
(‘Us eigen taal’) en Swingel:
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Fryske wurden en útdrukkings (se binne net allegearre ‘ferkeard’), dy’t
winliken mijd wurde moatte. Rjochts steane de geve Fryske wjergaders.
As men dat geve Frysk systematysk út ’e wei giet (en dat is frisofoby), dan
ferliest it Frysk hurd syn eigen kleur en toan. Dêr soene Fryske skriuwers
har folle bewuster fan wêze moatte.

As âld-learling fan Feitsma wol ik har artikel twa desennia letter jitris
yn it omtinken bringe. Har oardiel en har listke hawwe jitte neat oan
wearde en aktualiteit ferlern. De fonologyske Feitsma-stavering haw ik
oanpast oan de offisjele, har list wat fierder útwurke en útwreide en hjir
en dêr wat wurdsjes skean printe.

bolletylt - bollebou
feetylt - feehâlderij of feefokkerij
feehâlder - greidboer
ikkerbouwer - bouboer
mest - dong
gesin - húshâlding
geskink - presint
leeftyd - jierren/âldens
oerhimd - boesgroen
pauze - skoft
fermaak - ferdivedaasje/fertier
plezier - wille/nocht
be(u)zich wêze - dwaande wêze
belachlik - healwiis; bespotlik
ferskriklik - ôfgryslik
leauweardich - betrouber, oannimlik
ûnhandich - knoffelich
tal fan - in (hiel) soad; in (hiele)

protte/bulte; party/gâns
rom fyftich - goed fyftich
foarige wike - ferline wike
folgjende wike - nije/takom(me)/oare wike
ik bin der sa wer - ik bin der dalik(s) wer
pas - krekt
in pear wike lyn - okkerwyks
nei binnen - deryn, yn ’e hûs
oeral - rûnom
fêst - grif
(1) it behyplike taalgebrûk yn de LC-kritiken (oer fiksje fan Fryske skriuwers) fan Jetske Bilker: Lyts

Frisia (2009), nrs. 1/2, 3; en Swingel (2008), nrs. 21 en 22;
(2) de Frysktalige LC-kollums fan Joke Corporaal: Lyts Frisia (2011), nrs. 2 en 3.

Alle artikels binne ek oan te klikken op it webstek fan de Feriening Frysk Underwiis: www.ffu-frl.eu
ûnder Publikaasjes.
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yndied - dat is sa; dat bin ik mei jo iens;
dêr hawwe jo gelyk oan; seker; wier

it klopt/kloppet - it komt goed út; it is goed;
sa is it; dat is sa; (ja) krekt

do dochst dat even, wolste? - do dochst dat wol efkes/even, no?
wolsto dat efkes/even dwaan?

gjin sin hawwe - der gjin sin/nocht oan hawwe
ien meie - ien lije meie
ik haatsje bier - ik mei perfoarst gjin bier;

ik haw in (ôf)griis fan bier;
ik griis fan bier;
ik haw in wearze/tsjinnichheid yn bier

it goed mei-inoar fine kinne - goed mei-inoar kinne
de gearkomste fynt plak - [...] is om fiif oere
om fiif oere
der wurdt te hurd riden - [...] te hurd jage
ferbergje - ferside bringe
ferlieze - weitôgje/weibringe/weislepe
hearre - harkje
jin besinne - jin beriede
jin ergerje - argewaasje hawwe
klean útlûke - klean útdwaan
oerjaan - spuie/koarje
opromje - oprêde
opsjitte - oanmeitsje; ave(n)searje
pakke - krije
ynskinke - ynjitte
wy dogge as hiene wy - wy beare dat wy [...] hawwe
[wy hiene] krigen (mulw.) - [hiene] krige
[wy] stean/gean (meartal - steane geane

notiid)
siet hy/hja; om’t hy/hja - siet er/se; om’t er/se

Om frou Feitsma by ’t einsluten ris letterlik yn har eigen stavering oan te
heljen: “It soe un goed ding wêze ot wy ris by ússels teriede gean soene,
hû’t wy ús eigen fryske fwarrie oan wurden, ydyoom, en kónstruksjes
wat óp peil hôde en ferbetterje koene. Der binne bûkken genôg oer Frysk
ydyoom en taalgebrûk, dêr hûgt it net oan te lizzen.”
Sa is ’t mar krekt ...
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Frije Fryske Grûn: Fryske rjochten binne minskerjochten

Wat tinke en wolle wy? De wrâld is fan alle minsken. Dy minsken wenje
yn mienskippen dy’t folken neamd wurde kinne. De Frije Fryske Grûn sjocht it
as in grut ûnrjocht dat net alle folken deselde rjochten hawwe. Dat de Friezen
net deselde rjochten as hiel wat oare folken hawwe, is likegoed in grut ûnrjocht.
De FFG besiket op in aktivistyske wize tsjin dat ûnrjocht te striden.

Pier Schuurstra

Unrjocht by de Friezen is it
oplizzen fan in frjemde identiteit en
it ûntbrekken fan in gearwurkjend
demokratysk bestjoer fan alle Fryske
lannen. Mei de Fryske lannen binne
de lannen oan de súdlike en east-
like igge fan de Noardsee (de sa-
neamde Mare Frisicum) bedoeld. It
Fryske folk stiet op himsels. Dat
wurdt sa field troch in grut part
fan de Fryske mienskip en soks is
ek formeel fêstlein. De skiednis fan
dat folk giet hiel fier werom yn ’e
tiid. Dy mienskip hat syn eigen
bestjoer ferlern en moat him no
al hûnderten jierren deljaan ûnder
frjemde reginten. De Fryske taal is
al ieuwenlang ûndergeskikt oan in
net-autochtoane, ynfierde en op-
twongen taal.

Wy moatte sels de macht hawwe
oer de takomst fan it Fryske folk.
Dat wie yn 2008 de ynstek by it op-
rjochtsjen fan de Frije Fryske Grûn
(ôfkoarte: FFG). It doel fan de
FFG is om sjen te litten dat der
Friezen binne dy’t har wól bekroad-
zje om de takomst fan it Fryske folk.
De Friezen hawwe lykas alle oare
folken it rjocht om in eigen bestjoer
te hawwen. Mar dan wol ien mei
gâns sizzenskip! Dan kinne wy as
Fryske mienskip op sawol sosjaal-
kultureel as ekonomysk mêd séls de
wichtige besluten nimme. Dêrmei

wolle wy itselde as wat de Frânsen
mei Frankryk wolle en de Finnen
mei Finlân.

Wy wolle in eigen hûs op
de wrâld, dêr’t wy ús al-
legearre thús fiele kinne. En gjin
‘útfanhûzersplak’, wêryn’t wy fer-
antwurding oan bûtensteanders
ôflizze moatte. Dy opleine plicht
ta ferantwurding liedt derta dat
wy ús eigen bestean ferdigenje
moatte. Sa moatte wy bygelyks
yn ús eigen lân knibbelje om ús
eigen bern ús eigen taal by te brin-
gen. Fryslân leit der hjoed-de-
dei twatalich hinne, mar it Frysk
bliuwt yn fierwei it grutste gebiet
wol de oarspronklike eigen taal! Nu-
ver dat it Hollânsk/Nederlânsk (of
Dútsk) sa’n grut plak ynnimt yn
de Fryske mienskip. Frjemd dat
wy as âld hannelsfolk neat mear
te sizzen hawwe oer ús eigen eko-
nomy. Raar dat wy yn it bûtenlân
útlizze moatte dat ‘Friezen’ gjin
‘Nederlanners’ binne en ek gjin
‘Hollanners’. Us taal, ekonomy
en identiteit wiene ieuwenlang
fanselssprekkende saken. Wy hiene
sizzenskip oer it Fryske lân, no
binne wy útfanhûzers.

Aktiviteiten en aksjes
De FFG is in groep fan jonge ak-
tivisten. Dy hawwe al ûnderskate
aksjes ûndernommen. De aksjes
binne werom te finen op ús web-
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stek: www.frijefryskegrun.tk (klik
it ris oan!). Wy hawwe in soad
positive reaksjes krige fan minsken
dy’t (ek) fan harren heitelân hâlde.
Troch dy aksjes koe de FFG grut-
ter wurde. De FFG hat sawol bin-
nen as bûten de provinsje Fryslân al
wiidweidich omtinken yn ’e media
krige. Soks hat hiel goed west foar
de groei fan de FFG. Nei eltse aksje
kamen der ommers wer nije aktivis-
ten by de klup. Allegearre minsken
dy’t stride wolle foar Fryslân en der
ek foar steane! Soks docht hieltiten
wer bliken út de aksjes fan de FFG.

De FFG docht net oan partijpoli-
tyk en is ek gjin stifting of ferien-

ing. De FFG hat likemin in ‘aparte’
ideology. Elts dy’t wiis is mei
Fryslân, kin meidwaan. Minsken
dy’t yn in ekstreme politike hoeke
sitte, binne lykwols nét wolkom. De
FFG stribbet nei likense rjochten foar
alle folken. Us pro-Fryske doel-
stelling past absolút net by ideolo-
gyen dy’t in ienheidswoarst meitsje
wolle fan alle folken en ek net by
ideologyen dy’t it iene folk boppe
it oare folk ferheffe. Wy wolle in
folk ûnder oare folken wêze, as frije
minsken mei oare frije minsken. Dêr
komt de jongerein fan de FFG foar
yn aksje!

MOAIE TYPEARRINGS, LIBBEN PROAZA

Aggie van der Meer: In moaie dei yn ’e hjerst/Wa rêdt Cesilia Tan (twa
novellen; Elikser/Frysk en Frij, 2012)

Aggie van der Meer (Boalsert 1927) hat it nedige publisearre. Begûn yn
1964 mei It kemiel fan omke Romke, rûnom bekend troch E.S. de Jong silger,
pas yn 2002 fuortset mei romans, gedichten en toanielteksten.

Yn it earste ferhaal sjocht in frou op jierren de dagen fan earder oer en
net minder dy fan no. Se hat net troud west, hat gjin bern, mar dat let
neat en ‘frijt’ op har âlde dei wat mei de buorman, widner. Dramatysk
wurdt it allegear net, soms ris in oanwizing dat it wat wurde kinnen hie,
mar dêr bliuwt it by. Ferhaal sit der net rjocht yn. It wurdt oerhelle en
goedmakke troch de nochal lichte toan dêr’t yn ferteld wurdt. Mei gauris
in ferrassende, ferdjipjende opmerking en moaie typearrings. Sadat de
lêzer by de les bliuwt. Gau safolle as by it faak hastich opskreaune keale,
flakke proaza dat gauris foar master opslacht en eins kwalik proaza hjitte
mei. De skriuwster toant har ek bekend mei oare kultueren en auteurs,
mei wat beskreaun en dêr’t oer neitocht wurdt, dat perspektyf jout en it
eachweid ferrommet. It ferhaal ferfalt net yn banaliteiten, de skriuwster
hâldt de figueren yn it ferhaal yn ’e macht. Der skûlet miskien in soarte
fan tragyk yn, doch wol de skriuwster der, gelokkich, net yn fersilje. Dus
gjin yn âlde tiden hingjen bleaune a-sosjale typen of as helden en grutte
ljochten delsetten uterst simpele sielen, mar in beskate frissens en fleur.

It rommer taalgebrûk kin gau ta minder suverens liede, mear hollânis-
men, of bygelyks ta âlderwetsk stimpele taal. De taal kin neffens my by
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dizze skriuwster sprekken lije, alhoewol’t (of krekt: omdat?) sy de holle
bûcht foar wurden as weareld, leeftyd, gebeure; sa’t ik it, fan komôf út ’e
buert fan Boalsert, thús nea oars heard haw. Gefang leit moai tusken it nei
it Hollânsk skaaiende gefangenis en it doch wol âlderwetske finzenis yn.

It twadde ferhaal, ‘Wa rêdt Cesilia Tan’, beskriuwt in suver wat feeëryk
fanke dat yn in stedsje delstrykt. Se hat in geheim en mannich man yn it
stedsje, it kin samar Boalsert wêze, wurdt breinroer. De amtner fan it
Grienbehear, de âldfeint, de foarsitter fan de pleatslike ûndernimmers-
feriening, de kapelaan net te ferjitten, en betink mar wa’t yn it stedsje mei
sa’n nuveraardich frommeske, bedoeld of net, te krijen hat. Allegear út
har dwaan. It ferhaal begjint mei de ôfrin, folget dan it
frjemde wyfke en har affearen. Yn it begjin is der in driging, dan in hiel
skoft net en krekt as men tinkt, de skriuwster wol it licht hâlde, dan komt
de op ’e earste side oankundige klap. Wat dat oangiet, is it ferhaal wat
wankant, ûnlykwichtich. Hjir ek gjin fêst yn ’e hân holden ferhaal. Der
komt in ynkringer by har yn ’e hús, der is miskien wat krimineels oan de
gong en mannichien bemuoit him/har dermei, faak op ’en komysksten
beskreaun, mar gjin ferhaalline wurdt beetholden. It tinken fan de per-
soan wurdt yndirekt, net as seine tekst beskreaun, soms fan mear as ien
fuort nei elkoar. Dan hat de beskriuwing wei fan ’e toanielfoarm (dêr’t
Aggie van der Meer har ek oan weage hat). Hjir mijt de skriuwster it
tragyske en tryste ek, mear noch as by it foarige ferhaal, en kriget it fer-
haal soms by alle tinken humor. Foaral sa’t se de kapelaan delset, sûnder
mei guodkeape krityk of spot in karikatuer fan de man te meitsjen.

G. Abma

Welkimen üüb Feer!

Lang om let is it him dan wurden: wy hawwe yn Nuurdfresklun west. It
wie in âlde dream fan my, ienkear út-fan-hús yn it noarden fan Grut-Fryslân. Doe’t ik
lang lyn mei myn boek oer de Fryske Beweging dwaande wie, hie ik al wurdboeken yn
ûnderskate Noard-Fryske tongslaggen oantúgd en my ek noch abonnearre op ‘Fering-
Öömram Breipot’, in tydskriftke yn it Fering, de taal fan Föhr (Feer). Feer wie doe yn
myn eagen it nijsgjirrichste eilân, om’t dêre de taal noch it meast brûkt wurde soe. En
de reis wie perfoarst gjin ôffaller.

Gjalt Zondergeld

It lânskip moai, krekt as yn in grut
part fan it eigen heitelân. De pleat-
sen yn de âlde styl mei reidtekken, de
machtige grêfheuvels út ’e Brûnstiid,

de Borig (flechtboarch út ’e Noar-
mannetiid) en fan Ridder Lembeck
út ‘Ein Fest auf Haderslevs Huus’
fan Theodor Storm, it wie der al-
legearre en it wie prachtich. Mar it
gong my om de taal. Op reis der-
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hinne seagen wy al út de trein wei
ta ús foldwaning de dûbeltalige plak-
nammebuorden: Husum/Hüsem,
Bredstedt/Braı̈st, Niebühl/Naibel,
Dagebühl/Doogebel. Mar op ’e boat
nei Feer begûn de ober te laitsjen, doe’t
ik him frege: “Snaake jam Friisk?”

“Ik kom út Saksen, hearre jim
dat net?” wie it antwurd. Mar
ienkear fan ’e boat ôf stie oan ’e haven
op in grut boerd: “Welkimen üüb
Feer” en dat makke in protte goed.
Alle lytse doarpen op it eilân hiene
dûbeltalige plaknambuorden: Mid-
lum/Madlem, Borgsum/Borigsem,
Süderende/Söleraanj. De strjitnam-
men meastentiids ientalich Frysk,
mar dan wol yn ’e twa ferskillende
tongslaggen fan Feer, it Aasdring en
it Weesdring. De Tarepswai (Doarps-
wei) yn it easten en Tarepswoi yn it
westen.

Mar dat wie de bûtekant, tige wichtich
foar it oansjen fan de taal, mar hoe
stiet it mei it brûken dêrfan? Eltsenien,
alteast de toeristen, groetsje mei in
fleurich ‘Moin!’ oft it no moarn is,
middei of jûn. Dat ‘moin’ allinnich
‘moarn’ betsjut, liket nimmen te wit-
ten. Yn it earst is it allegearre Dútsk
dat men heart op ’e dyk. Mar dat
wie dan ek yn it toeristestedsje Wyk, it
havenplak. Yn de trije grutte boekhan-
nels wiene in protte Fryske boeken
te krijen, mar Frysk prate, dat diene
de ferkeapers spitigernôch net, wol
Plattdütsk. Dat wie oars yn it
prachtige Friesenmuseum, dat al fan
foar de Earste Wrâldkriich datearret,
mar dat hiel goed modernisearre is.
Dêr wie it allegear Frysk: lûdbannen,
films, ûnderskriften, alles yn it Fe-
ring en yn it Dútsk. De dame oan ’e
baalje prate wol Fering en fûn it o sa

aardich, dat ik it besocht om dat in
bytsje te praten. En sa wie it ek yn
’e bus op ’e doarpen. De lju praten
Fering mei de bestjoerder en mei-
inoar. Yn ’e lytse iissalon yn Borigsem
wie de iisferkeapster alhiel optein, dat
wy Fering begûnen te praten. ‘Oma’
waard der sels byhelle om ien en oar
te ferdúdlikjen. De iisfrou koe net
op it Feringwurd foar ‘Sahne’ komme.
Oma kaam mei ‘fliatang’. En dat wie
it, seach ik letter yn myn ‘Wurden-
buk för Feer an Oomram’. Tichtebij
Söleraanj nêst de moaie Sint Laurentii-
tsjerke seagen wy in grut nij earefjild
foar de mear as hûndert sneuvele sol-
daten fan Feer yn Wrâldkriich II mei
alle opskriften dûbeltalich.

Yn it nije museum ‘Kunst der
Westküste’ yn it lytse Alkersem wie
net folle mear te sjen nei de grutte brân
fan febrewaris 2012. Lokkich wiene
krekt de lêste moannen de wichtichste
skilderijen tentoansteld yn it Singer
te Laren. Mar de tentoanstelling fan
Larense keunstners dy’t ôfpraat wie,
koe net mear trochgean. De stimming
yn dit persoanlike museum wie fan-
sels net bêst. Frysk prate diene de
lju dêr net en dat foel wol ôf, want
de oprjochter Friedrich Paulsen (1846–
1908) wie in aktive strider foar it Fe-
ring. Dêrom mar troch de mieden nei
Oevenum/Ööwenem. Dêr soe krekt
in nij lânboumuseum stifte wêze. Mar
dat wie it him ek net. Troch spul mei
de buorman wie it museum al wer op-
doekt. En de buorman, dy’t der al fjir-
tich jier wenne, koe gjin wurd Frysk.

Dan mar in boattripke nei Hallig
Hooge (Di Huuge). Prachtich fan-
sels, wat in rêst, wat in rûmte, wat
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in fûgels (tongerguozzen)! Mar
Frau Bendix, de hâldster fan it mu-
seum, de Koningspesel, koe allinnich
mar Platt, gjin Frysk. En buor-
frou/restauranthâldster kaam út
Poalen. In bytsje Platt, dat gong noch
wol, mar Frysk ...

Hoe stiet it dan mei it Frysk
ûnderrjocht? Neffens in stik yn
it Nordfriesisches Jahrbuch fan 2011
stiet it net sa min mei it Fering en
it Mooringer Frysk op it fêstelân,
mar de oare tongslaggen geane hurd
efterút. Yn 2007/08 keazen 1022 lear-
lingen op ’e legere skoalle fan 20.808
learlingen yn de hiele Kreis Nord-
friesland foar Fryske lessen. Tritich
learkrêften wiene der mei dwaande
op 23 skoallen, meastal op Feer en yn

de Bökingharde/Böökinghiird (Naibel
en omkriten). It ûnderwiis is allinnich
mar fakultatyf. Op de middelskoallen
kin Frysk keazen wurde as Fremd-
sprache yn it plak fan Frânsk of Latyn.
Dat is fansels wol wat, mar ek wer net
altefolle. Ik soe sizze, minsken gean
derhinne, praat dêr mar Frysk sa faken
as dat kin, dat jout in bytsje geastlike
stipe. En keapje de nije Fryske boeken,
it is maklik te lêzen. Ik haw dêr in
bondel ‘krimiis’ kocht mei de swier-
settige titel: ‘Raun uun Frees’ (‘Rêst yn
Frede’). Dat it net sa fier komme sil
mei dat moaie Frysk yn it Noarden.

Dr. G.R. Zondergeld is histoarikus en pro-
movearre op De Friese Beweging in het tijd-
vak der beide wereldoorlogen, Leeuwarden:
De Tille, 1978.

KAFEE ’ROM SICHT’ (23)

Eltse lêste freedtejûn fan ’e moanne giet Fetse Friesema nei kafee ’Rom Sicht’
om mei de maten Geart Gelyk, Minne Modern en Watse Wetich de tastân yn
’e wrâld yn it algemien en yn Fryslân yn ’t bysûnder troch te nimmen.

Rommert Tjeerdsma

‘Ferstiesto goed Frysk?’, freget
Fetse oan Watse , as in elts te stoel

en te bank is. Watse sjocht Fetse oan
as soe dy him krekt frege hawwe oft
Bijke de hûn hast oan in nij keunst-
gebyt ta is.
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‘Wat is dat no foar domme
fraach,’ batst er deryn, mei eagen
as teepantsjes, ‘hoe soe ik no gjin
Frysk ferstean?’

‘Moai,’ seit Fetse, ‘dan wit ik in
moai baantsje foar dy.’

‘In baantsje?’ Watse, dy’t al moai
aardich op wei is nei Drees, skuort
de eagen noch wider iepen.

‘Ja,’ gnysket Fetse, ‘dan kinst
moai de tillefoan oannimme by de
alaarmsintrale yn Drachten. No
komt it noch foar dat heale doarpen
ôfbaarne foardat de brânwacht
komt, omdat de tillefonist sa’t it hjit
gjin Frysk ferstiet. Dan skeelt it al
gau in pear miljoen oan skea, asto
dêr sitst.’

Watse, dy’t oars nea om wurden
ferlegen is, moat dat earst eefkes yn
him omgean litte en sit wakker mei
syn romer te tyspeljen.

‘In tillefonist dy’t gjin Frysk fer-
stiet,’ spytgnysket Minne, ‘dat soe
dochs twa jier lyn, doe’t dy hiele
boel feroare is, ommers al regele
wêze? Teminsten dat hawwe de
pommeranten ús doe tasein.’

‘As it oer it Frysk giet, binne
de tasizzings fan de autoriteiten en
in stoer meielkoar krekt fiif sinten
wurdich’, foeget Geart oan it petear
ta.

‘Bûtendat, Drachtsters dy’t gjin
Frysk ferstean kinne, soks docht my
ek gjin nij.’

‘My ek net’, gobbet Geart, nei’t
er mei ferdrach de lêste sûker út de
romer slynd hat.

‘Minsken dy’t earst in pear
miljoen útjouwe om in stjonkfeart
ticht te smiten en dan letter wer

miljoenen spandearje om him op
’en nij iepen te wrotten, nee, dêr
kinne jo net fan ferwachtsje dat se
in pear simpele Fryske wurden be-
gripe kinne, dan leit de latte fierste
heech.’

Boate bringt nije konsumpsjes en
heint de lêste wurden fan Geart. Hy
bliuwt in amerij stilstean mei it blêd
noch yn ’e hân, as soe him ynienen
wat yn ’t sin komme.

‘Dat fan dy feart docht my tin-
ken oan de tiid dy’t ik yn it leger fan
de majesteit trochbringe moast,’ seit
er, ‘as militêr om samar te sizzen.
Wy hiene in majoar of in kaptein,
hoe’t sa’n fint krekt hjitte, wit ik net
mear. It nukt my trouwens ek neat.
Mar goed, dy fint joech ús opdracht,
of eins hjit soks in befel, om in gat
te graven mei sa’n lyts rotskepke
dêr’t jo net iens mei goed fatsoen in
hûnekeutel mei fuortskeppe kinne.
It hie hast like hurd mei in iters-
leppel kinnen. Mar om in lang
ferhaal koart te meitsjen, wy mar
dolle en nochris dolle, wy wrotten
ús yn ’t swit om dat gat op djipte
te krijen. En dy fint stie dêr mar by
te flokken en te razen mei de han-
nen op ’e rêch. Ik wie op ’t lêst
yn de wille en helje him dat skepke
in kear as wat oer de snút, mar ik
koe my bedimje. Op ’t lêst wie it
gat him dochs blykber djip genôch
en leine wy lûklam yn ’e berm om
út te pûsten. Mar net lang, want
doe rôp de majoar dat wy it gat
wol wer tichtsmite koene. No, doe
waard my it bloed sûpe, dat kinne
jimme begripe. Mei fjouwer man
hawwe myn maten my beethâlden,
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oars hie ’k dy keardel yn itselde gat
mitere en dêr in mannich skeppen
sân efteroan smiten.’

It oansittend laach is suver stil
fan dy histoarje en lit dy eefkes yn
harren omgean.

‘Do hast dêr hiel wat meimakke,
sa te hearren,’ ferbrekt Fetse de

stilte, ‘en as wâldman moatte jo
josels dan op ’e tosken bite om de
Herder yn ’e bûse te hâlden.’

‘Dat kinne jo wol sizze,’ antwur-
det Boate, dy’t wylst syn taken wer
opnommen hat. Hy skinkt noch in
kear de romers fol en kundiget tage-
lyk oan dat it no de heechste tiid is.

Peinzeradiel

Al yn de fjirtsjinde ieu bestiene it doarp Woldens en de dêrnei neamde gritenij
‘Woldenzeradeel’. Sûnt de weryndieling fan 1984 wiene de beide nammen Wûns en
Wûnzeradiel. Datselde jiers fan 1984 waard fan Baarderadeel en Hennaarderadeel
ien nije gemeente makke. De Skillaarder Tsjerk Jehannees de Jong stelde, wizende
op de beide doarpkes Easter- en Westerlittens, de nije gemeenterie de namme Litten-
zeradiel út. Fiif gemeenten yn de súdwesthoeke woene har okkerjiers ferienje. Mei
it boppesteande foar eagen sloech de Easterwierrumer Jan Schotanus de nije gemeente-
namme Warnzerediel foar, ôflaat fan Warns, in doarp yn it doe noch besteande Nijefurd.
It is Súdwest-Fryslân wurden, in deade, fantasyleaze namme. Men moat der net oan
tinke, dat it lân meikoarten bestiet út gemeenten Súdwest-Fryslân en Súdeast-Fryslân
en Noardeast-Fryslân en Noardwest-Fryslân en dêrtuskenyn Mid(den)-Fryslân. Wat
in earmoed.

Bertus J. Postma

Aldert Cuperus woe fan dat
Noardwest-Fryslân ek net it measte
witte, wol ik leauwe: ‘Noordwesthoek
sil it weze! At ’t maar niet Noord-
west Fryslân wort.’ (Bildtse Post, 8
febrewaris) Mar oars as Cuperus soe
ik wolle as Tsjerk Jehannes de Jong en
Jan Schotanus. Wy hawwe yn ús kon-
treien twa doarpen, Peins en it helte
lytsere Sweins. Beide nammen geane
op –ns út. Dat makket de gemeen-
tenamme Peinzeradiel mooglik. Sa
bliuwt de âlde oantsjutting fan in
gritenij, -dela (letter -deel en de lêste
tiden al gauris -diel), bewarre. Wat dy
útgong -ns oangiet, soe Harnzeradiel
ek skoan kinne, mar de stêd leit te
fier út it swiertepunt fan de gemeente;

boppedat soene de ouwe seunen der
gjin nacht mear fan sliepe kinne, fij dat
se fan alle Frysk binne.

Oer in pear jier sil der op ’e kaart
fan ús lân noch mar ien oerbleaun
wêze fan alle -delen en -dielen dy’t wy
nó noch yn guon gemeentenammen
hawwe: -diel yn Peinzeradiel. Mei Cu-
perus syn Noordwesthoek is alle bi-
ning mei it ferline tebrutsen.

Alleman is fertroud mei it siske
‘twa miggen yn ien flap’. Foar dy
iene, takomstige, gemeente yn de
noardwesthoeke betocht it Menamer
kolleezje syn ’twa talen yn ien
namme’: Noordwest-Fryslân. B. en w.
yn it trijetalige Bilt kamen net fierder
as it ientalige Noordwest Friesland.

Yn de Menamer riedsgearkom-
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ste fan 5 july stie de weryndieling
op ’e wurklist. Skiteldeftich wie
it fan ‘Lokaal-bestuurlijke inrichting
Noordwest-Fryslân’. Ik mocht ek
in sint yn ’t ponkje dwaan en op-
merke, dat wy yn in tiid libben dêr’t
de Hollânske beneamings yn ôfskaft
waarden, de nammen fan lân, wet-
terskip, wetters, gemeenten, stêden,
doarpen, strjitten, en sa mear. Beide

b. en w.-kolleezjes wiene der wis-
beret tsjinyn gien, se woene Fries en
Bilker provosearje en in stik taalstriid
útlokje. Troch in frage fan GrienLofts
koe ik myn Peinzeradiel noch kwyt.
En Frysk-Nasjonaal? De FNP hold
him deastil.

PS Foar in part hat it boppesteande yn de
Bildtse Post fan 28 maart stien.

Nei Grut-Peinzeradiel

D e noardwesthoeke moast en soe op heech bestel gemeentlik weryndield wurde. It
sizzen fan ‘twa rêgen út ien baarch snije’ yn betinken nommen, hie ’k tocht, dat de
machthawwers twa gemeenten út ien noardwesthoeke snije soene, de iene besteande út
Menaam, Stannebuurt en Stiens, de oarde út Frjentsjer en Harns. It kredo ‘bestjoer en
bestjoerden tichte byinoar’ soe elk fan dy beide helte better passe as Grut-Peinzeradiel,
is ’t net sa?

Bertus J. Postma

De Menamer, Stannebuurtster en
Stienzer boargemasters mei har acht
wethâlders hiene har ek al beret op
in mooglike, mienskiplike takomst
foar har gemeenten. Se hiene der sels
net it measte sicht op: yn de oplie-
ding ta de foarname amten hiene se
gjin weryndielingskolleezjes hân en
likemin hiene se út eardere gemeen-
ten in stik weryndielingsûnderfining
meinommen – oars as de Balkster en
Snitser boargemasters. Sadwaande
fregen se oaren – faaks wól weryndie-
lingskundigen – om goerie. Dy pakte
alhiel ferkeard út: in fúzje fan de trije
soe net folle kâns fan slagjen hawwe,
mar gie it al oan, dan wie de nije
Middelseegemeente gjin lang libben
beskern (dat oardiel stie yn it gemeen-
tebledsje ‘Ynformaasje’ fan 26 maart).
Wa’t de riedslju wiene en hoe’t dy har

fûnis ferantwurde hiene? It bleau foar
alleman ferburgen. Ik hie oars graach
de sifers en de tallen en de tabellen en
de grafiken sjen wollen.

Om oan ’e weet te kommen, hoe’t
de boargerij oer de Wende prakke-
searre, hold ús Menamer kolleezje
fiif gearkomsten foar alleman mei
wat belangstelling foar de saak.
Syn eigen, foarnaamste stelling wie,
‘de gemeente moat de fúzje mei
Noordwest-Fryslân ûndersykje’. Fan
de Marsumer gearkomste fan 15 maaie
binne b. en w. net folle wizer wurden.
It folk akkoarte, willich en willens, mei
de stelling. Wat koe it oars ek? De
gemeente Middelsee wie ommers gjin
alternatyf mear.

My tinkt, in bestjoer soe syn boar-
gers goed fan ien en oar op ’e hichte
hâlde en it alle romte jaan foar tsjin-
war. It soe tsjinspraak tige telle, ja,
syn folk der suver ta noegje. Mar it
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kolleezje spile it weryndielingsspultsje
op syn wize. It hie mei syn stelling de
lju ûngemurken beynfloede en ‘wes-
tern’ stjoerd – it ‘wordbook’ hat dêr it
tiidwurd manipulearje foar, dat neffens
Van Dale itselde is as ferrifelje.

Yn de lêste ieu foar Kristus libbe
yn it âlde Rome in Cicero, grut reed-
ner en skriuwer. Hy wie de man
dy’t de Wet fan Cicero útfûn hie,
‘minskene wolwêzen is de heechste

wet’. Us b. en w.’s, sa earm sûnder
kunde oan Cicero, sûnder omtinken
foar taal, kultuer, wolwêzen, lever-
je it willige en willeaze Menamer
en Stannebuurtster folk rücksichtslos
oer oan de machthawwers fan Grut-
Peinzeradiel.3 De klokkedievjende
Frjentsjerters en tobbedûnsjende
Harnzers sille net folle moederaasje
mei de Friezen en Bilkerts hawwe.

Romte foar Omrop Fryslân!

Tekenje de petysje op: http://www.romtefoaromropfryslan.nl/

Yn de Twadde Keamer wurdt dizze wiken de nije mediawet behannele. As de plan-
nen oannommen wurde dan sjocht it der min út foar Omrop Fryslân. Ferline jier is
troch de ministers Donner en Bijleveldt tasein dat Omrop Fryslân in “status aparte”
krije soe en net koarten wurde soe op it lanlike budzjet yn de mediawet. It Ryk hat yn
de bestjoersôfspraak erkend dat it Frysk as twadde rykstaal in folsleine en alsidige
programmearring ha moat. Fan beide is yn de ûntwerpwet gjin sprake.

Wy kinne net trochgean sûnder jo kopij.
Dat kinne bydragen wêze op it mêd fan
Fryske striid, Fryske literatuer, Fryske
skiednis, Frysk ûnderwiis, fersen en fer-
halen. Foar it maartnûmer moat dy

ynstjoerd wurde foar 1 febrewaris nei:
Redaksje ’Lyts Frisia’, Plantage Dok-
laan 13 1018 CM AMSTERDAM, E-post:
abma.g@upcmail.nl

3My kaam ‘De fanger fan Hameln’ yn it sin, in mearke fan de bruorren Grimm. Fluitspyljende lokke
dy alle rotten efter him oan de stêd út om se oarekant de stedspoarte yn de Wezer te fersûpen. En doe’t
de autoriteiten him der net foar leanje woene, fluite er de nacht dêroan alle bern fan ’t bêd ôf efter him
oan om se bûten de stedspoarte te ferdjerren.
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