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Iirsen Düüren, Tralenwining 
en om’t Hüs en Posten gair, 
sa biwaaret uur em iining,
dat em’n Staat nin Ārig dēr. 

Jens Mungard (1885-1940)     
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Byskriften:
 
1: Greve Edzard Circksena (1461-
1528) stried foar in Fryske naasje.
2: Gjalt Zondergeld: ‘Hiemstra hat in 
ferkeard skiednisbyld ...’.
3: Betinking ‘Slach by 
Hartwarden’ (1514) op 19-01-2020.
4: Karel Roarda (1530/1531-1601) woe 
in frij Fryslân en fertsjinnet in 
stânbyld! 
5: Fedde Dykstra is de iennichste tolk/
fertaler Frysk yn it ‘Register’ (Rbtv).
6: Willem Loadewyk (1560-1620) 
wurdt almeast net al te kritysk 
bejubele as ‘ús heit’. 
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Op 14 sept. 2020 haw ik mei in brief 
oan de Fryske Akademy en de Pro‐

vinsje Fryslân foar de safolste kear besocht 
om in skriuwwizer foar it Frysk te ynte-
grearjen op it Taalweb Frysk. Hjirûnder 
myn skriuwen1:

Oan: de Fryske Akademy en de Provinsje 
Fryslân

Drachten, 14 sept. 2020

Ûnderwerp: yntegraasje fan ‘Mei freonlike 
groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb 
Frysk

Achte direksje, meiwurkers en ried fan ta‐
fersjoch fan de Fryske Akademy, 
achte leden fan Deputearre en Provinsjale 
Steaten fan Fryslân,

Yn de LC fan 9 sept. 2020 (s. 27) stie in 
stikje oer taalweb.frl. Dat sil ‘oanpast 
wurde oan dizze tiid’ (dep. S. Poepjes). Dêr 
stiet aardich wat op dat web, mar in echte 
skriuwwizer mei stekwurden en foarbyl‐
den mist noch. In tige wichtich boekje op 
dat mêd is troch Rienk de Haan gearstald 
en yn 1995 troch it Taalburo Fryske 
Akademy publisearre ûnder de titel ‘Mei 
freonlike groetnis. Skriuwwizer mei stek- 
wurden en foarbylden’. Yn dat boekje, dat 
al lang net mear te krijen is, wurde hiel wat 
taalfragen beändere op it mêd fan sinbou, 
wurdkar, ynterpunksje, lêsberens en styl 
dy’t yn it fyftjinjierrich bestean fan it taal‐
buro ynkommen wienen. It bestiet út in 
alfabetysk en in brievepart en jout tre ik 
omtinken oan faak makke aters en
skriuwproblemen yn it Frysk. It brievepart 

Ús eigen Taal (36)
Sytze T. Hiemstra

Yntegraasje fan in Fryske skriuwwizer op it Taalweb Frysk

1  Myn brief hat op 21 sept. 2020 ek op ‘It Nijs’ 
stien: https://www.itnijs.frl/2020/09/mei-freon 
like-groetnis-skriuwwizer-frysk-op-it-taalweb-
frl/?fbclid=IwAR3rW2jk1i-A8ZmUFGjcTYdl9 
axJtkJk9XMdin-VHWtACCUhIPOYJuJibhs 

    Sytze T. Hiemstra

[ferfolch begjint op side 5]

bestiet út in espel foarbylden fan ‘saaklike 
en priveekorrespondinsje’. It stribbet itsel‐
de nei as wat de ûnmisbere ‘Schrijfwijzer’ 
fan Jan Renkema docht foar it Hollânsk. 

‘Mei freonlike groetnis’ wie en is foar it 
goed skriuwe kinnen fan it Frysk likegoed 
in ûnmisber neislachboekje en learmiddel 
(bgl. foar myn eardere kursisten foar it
Afûk-ûnderwiisfoech). Ik haw dêr yn 1996 
in tige wurdearjende resinsje oer skreaun 
foar It Beaken (http://www. u-frl.eu/PDF/
Meifreonl.groetnis.1996.pdf) en dêryn ek 
noch suggestjes dien foar ferbettering.

De lêste if jier haw ik de Fryske Akademy 
(direksje en guon meiwurkers) by ûnder‐
skate gelegenheden mûnling en skriftlik 
frege om dat boekje by de tiid te bringen 
(bgl. op it mêd fan de stavering en wat oare 
saken), te digitalisearjen en te ynte-
grearjen yn en op it Taalweb. De reaksjes 
wienen allegearre posityf, mar it siet ne ens 
dr. Hans Van de Velde (projektlieder Taal‐
kunde FA; e-post d.d. 19-01-2018) benam‐
men fêst op de nânsjes.

It feit dat it provinsjale taalbelied derop 
rjochte is dat de Friezen harren eigen taal ek 
goed leare te skriuwen en dat der no jild 
beskikber steld wurdt (€ 170.000) om 
taalweb.frl de kommende if jier út te bou‐



LXX-1-4

Kolofon

Wy binne wiis mei jo kopij. Dat kinne bydragen wê‐
ze op it mêd fan Fryske striid, Fryske literatuer, 

Fryske skiednis, Frysk ûnderwiis, fersen en ferhalen. Foar 
it folgjende nûmer moat dy ynstjoerd wurde foar 1 juny 
2021. Samler: foar kopij op papier, drs. Piter Dykstra, 
Balthasar Bekkerstrjitte 7, 9123 JV  MITSELWIER; digi‐
tale kopij: piter@dykstra.frl 

Fêste meiwurkers
drs. Piter Dykstra, drs. Sytze T. Hiemstra, Ed Knotter en 
dr. Bertus Jans Postma. Korreksje: S.T. Hiemstra e.
E. Knotter. Opmeitsjen en technyske fersoarging:
P. Dykstra. 

Meiwurkers oan dit nûmer 
drs. Sytze T. Hiemstra, Sander Hoekstra, drs. Kerst 
Huisman, Wolter Jetten, Hans Rudolf Mengers, Aant 
Mulder, dr. Bertus J. Postma, Jaap Slager en dr. Gjalt 
Zondergeld.

Postadres
Jongfryske Mienskip,
Postbus 719,
8440 AS  IT HEARRENFEAN

Webstek
www.jongfryskemienskip.frl

E-postadres
jongfryskemienskip@gmail.com

Bankrekken  
NL92 INGB 0001 0695 35
op namme fan:           
Jongfryske Mienskip, IT HEARRENFEAN 

Bestjoer  
Sjoerd Groenhof, Chris van Hes (foarsitter), Sander 
Hoekstra, Wolter Jetten (skriuwer/skathâlder), Frâns Ko‐
ning en Jos de Boer. 

Fan de redaksje

It foarste nûmer fan dit jier is tsjokker as ornaris om’t 
wy njonken de wenstige rubriken lykas dy fan Bertus 

Postma, Sytze Hiemstra en Jaap Slager no twa ûnderwer‐
pen by de ein hawwe dy’t wy tagelyk opnimme wolle. 

Gjalt Zondergeld hat in artikel ynstjoerd mei kritysk 
kommentaar op Sytze Hiemstra syn beide artikels oer 
‘Fryslân foarst en it Frysk keninginne’ (sjoch Nij Frisia, 
nrs. 2 en 3, 2020) en dêr hat Kerst Huisman wer in wiid‐
weidige reaksje op jûn. Gjalt Zondergeld besiket de his- 
toaryske ‘feiten’ op himsels te besjen en te skieden fan ús 
yllúzjes. Mar de  ‘wittenskiplike’ skiednisbeöefening yn 
Nederlân is ek net objektyf, seit Kerst Huisman. Dy 
wurdt skreaun as in ferhaal dat net oars as by de Neder‐
lânske ienheidssteat útkomme koe. Yn ús skiednisboekjes 
joegen bygelyks alle kaartsjes de hjoeddeistige grinzen fan 
Nederlân oan. Ynspiraasje of yllúzje, dat is in nijsgjirrige 
fraach. Om my mei men ynspiraasje oeral wei helje: út 
skiednis, myte of religy. As men der mar mei-inoar oer yn 
petear bliuwt. Dêrom binne wy der tige wiis mei dat Nij 
Frisia it poadium wêze mei foar dit debat.

De betinking fan de Slach by Hartwarden is sa’n 
ynspirearjend barren. En ek it libben fan Jens Emil Mun‐
gard. De betinking fan dy slach is op 19 jannewaris 2020 
troch in espeltsje Jongfriezen bywenne. Sander Hoekstra 
hat in reisferslach skreaun mei in prozayske beskriuwing 
fan de slach. Sytze Hiemstra jout in foaropwurd by de fol‐
sleine taspraak fan Hans-Rudolf Mengers, dy’t Mengers  
by de betinking holden hat. Wy binne der ek wiis mei dat 
wy sadwaande in tal siden yn it Oostfreesk hawwe. Dat 
kin men grif noch sûnder oersetting neikomme, oars as 
mei it Sölring Friisk fan Mungard.

De literêre aspiraasjes fan Nij Frisia wurde wiermakke 
troch Wolter Wybren Jetten. Hy jout in beskriuwing fan 
it libben en it wurk fan de Noard-Fries Jens Emil Mun‐
gard. Prachtige fersen hat dy man skreaun. Dy fersen bin‐
ne grif ek tige motivearjend materiaal by de stúdzje fan it 
Sölring Friisk. En oer it dramatysk ferrûne libben fan 
Mungard soe wol in lm makke wurde kinne. 

Fierders yn dit nûmer in pleit fan Sytze Hiemstra foar 
in hege kwaliteit fan de tolken Frysk en in oprop ta in ‘ju‐
ridysk front’. Jaap Slager syn teksten kinne ek brûkt wur‐
de foar in taalles, sa geef! Diskear nimt er it, tusken de 
rigels troch, op foar it Frysk ûnderwiis. Dêr giet it mei 
Aant Mulder syn tocht troch Súd-Tirol ek op ta. It strib- 
jen nei autonomy dêre kinne wy ek noch wat fan leare. 
Der is dus mear, neist skiednis, dat ús moed jaan kin. 

In soad lêsnocht tawinske.
Piter Dykstra

By de foarside

In portret fan Jens Mungard skildere troch Peter 
Klint.  
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[ferfolch fan s. 3]

wen en te ûnderhâlden, jout my oanlieding om myn fer‐
syk jitris yn it sin te bringen, mei de winsk dat it nó wol 
‘oppakt’ wurde kin en sil. Ik soe fan de kant fan de poli‐
tyk/it belied (Provinsje) en de wittenskip (FA) graach 
fernimme wat de mooglikheden binne.

Mei rju achtinge en freonlike groetnisse,

drs. Sytze T. Hiemstra, 
âld-Afûk-foarsitter, Afûk-lesjouwer en korrektor Frysk 
& Hollânsk,
âld-skriuwer fan de Ried fan de Fryske Beweging,
skriuwer Feriening Frysk Underwiis (FFU),
foarsitter stifting ‘Sis Tsiis’

Adres: Gerben Sondermanstrjitte 29
9203 PT  DRACHTEN
0512-518927
sthiemstra@gmail.com en upost@hotmail.com    

Reaksjes op it brief
Op 14 sept. 2020 kaam der in ûntfangstbefêstiging fan 
de provinsje Fryslân mei de meidieling: ‘Dit berjocht, 
mei  as ûnderwerp  “Foar: de Provinsje Fryslân en de 
Fryske Akademy: yntegraasje fan ‘Mei freonlike groet‐
nis’ op it Taalweb Frysk”, is yntern trochstjoerd.’ Desel‐
de deis skreau de Fryske Akademy my: ‘Tige tank foar jo 

berjocht. Ik ha jo mail  binnen de Fryske Akademy

trochstjoerd oan de belanghawwenden.’ Fan deputearre 
Poepjes kaam ek op 14 sept. 2020 it e-post-berjocht: 
‘Tank foar it dielen fan jo idee. Ik kin my yntinke dat der 

ferlet is fan sa’n skriuwhelp. Miskien falt it yn te passen 

yn de fernijingsslach dy’t de Fryske Akademy mei Taal-

web ynset. Ik bin benijd nei de gedachten fan de Fryske 

Akademy hjir omtrint2 en sil der by harren nei fernim-

me.’ 

En no mar wer ôfwachtsje …

Easken foar tolk Frysk
Twa dagen letter haw ik in kritysk stik skreaun (sjoch 
hjirûnder) oer it de plannen fan de provinsje Fryslân om 
de easken foar tolk Frysk te ferleegjen. Ik haw dat op 16 
sept. 2020 op it Provinsjehûs oerlange oan Kommissaris 
fan de Kening drs. A.A.M. Brok en deputearre Sander 
de Rouwe (dy’t it trochjaan soe oan de ferantwurdlike 
deputearre mr. Sietske A.E. Poepjes).3

Sûnder tolkeksamen ‘tolk Frysk’? Nee, dat kin net!

Deputearre en Provinsjale Steaten fan Fryslân wolle 
mear tolken Frysk yn de rjochtspraak troch in ‘taal‐
toets’ ôf te nimmen, mar se hawwe it blykber net al te 
heech op mei de status fan it Frysk en de kwaliteit fan it 
fak. Mei op dit stuit mar ien by justysje o sjeel regi-
strearre tolk Frysk is it te begripen dat se graach wat 
mear tolken yn ‘it register’ hawwe wolle. Se wolle dat sá 
graach, dat se it buro beëdige tolken en oersetters fan it 
ministearje fan justysje en feiligens blykber oerhelle 
hawwe om de easken om yn it register te kommen allin‐
nich foar de Fryske taal nei ûnderen ta by te stellen. Dat 
is ferbjusterjend en tige skealik foar it oansjen fan ús taal 
en fan it fak. 

Rienk de Haan, Mei freonlike groetnis – 
Skriuwwizer mei stekwurden en foarbylden 
(Ljouwert: Fryske Akademy, 1995; 181 siden). 

2  ‘Omtrint’ is yn it Frysk: likernôch, hast; Holl.: bijna (hjir in 
hollanisme/ynterferinsje). Bedoeld is grif ‘hjiroer’, ‘yn ferbân 
hjirmei’ (Holl.: ‘hieromtrent’). 
3 It artikel hat û.o. woansdei 16 sept. 2020 stien op ‘In 
Nijs’ (Ried fan de Fryske Beweging). 
(https://www.itnijs.frl/2020/09/sunder-tolkeksamen-tolk-
frysk-nee-dat-kin-net/?
fbclid=IwAR3OppKAySqkee6mmSvJlBgr17e_Qk7jAHDase0
_11lxFG0bmTMMGtyCpkg) en yn it Friesch Dagblad op 
sneon 19 sept. 2020 (https://frieschdagblad.nl/2020/9/20/
opinie-sunder-tolkeksamen-in-tolk-frysk-nee-dat-kin-net). De 
Ljouwerter Krante hat it net opnommen. Blykber wie it net 
wichtich genôch foar de redaksje fan dy krante. Goed dat der 
noch oare wegen binne ...
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As earder kommisjelid fan tolkeksamens Frysk wit ik 
wat der fan in ‘échte’ tolk easke wurdt om yn it register 
te kommen. It eksamen bestiet út if ûnderdielen: lê‐
zend oersette yn beide taalrjochtings, ien minút konse‐
kutyf tolkje yn beide taalrjochtings en in rollespul mei 
in fertochte dy’t allinnich mar Frysk prate en ferstean 
kin. It part konsekutyf tolkjen is it dreechste, mar it 
tolkjen nei it Frysk sûnder ynterferinsjes (almeast ‘holla‐
nismen’) falt foar de measten allikemin ta. It kin dochs 
net sa wêze dat de tolk Frysk it Frysk op in leger nivo 
hoecht te behearskjen as de tolken yn oare talen har taal? 
Om josels tolk neame te meien, moatte jo op in eksa‐
men bewize dat jo de taal sûnder ynterferinsjes prate 
kinne en de juridyske terminology behearskje. It brûken 
fan in wurdboek by it tolke-eksamen wurdt net tastien. 
Oft men it Frysk al of net goed staverje kin, is foar it 
tolkjen net fan belang.

Alle tolken moatte yn Nederlân bewize dat se konseku- 
tyf tolkje kinne. Op it eksamen wurdt oan harren in 
tekst fan sa likernôch ien side A4 foarlêzen, dy’t dêrnei 
suver letterlik (!) yn de oare taal werjûn wurde moat. En 
dat yn beide taalrjochtings. Yn 2014 binne alle seis kan‐
didaten foar de tolktoets Frysk sakke. Wêrom? De kan‐
didaten dy’t it Frysk poerbêst behearsken, hiene nea in 
tolke-oplieding hân en wisten net wat harren te wacht‐
sjen stie. De kandidaten dy’t al tolk yn in oare taal wie‐
ne, behearsken it Frysk net goed genôch en harren is 

Mr. drs. Fedde B. Dykstra is linguïst, 
beëdige tolk/fertaler Frysk en Dútsk, 
eigener fan fertaalburo ‘It 
Ljocht’ (Wurdum) en stiet 
registrearre yn it ‘Register beëdigde 
tolken en vertalers’ (Rbtv). Hy wie 
Afûk-lesjouwer en is skriuwer fan it 
bekende learboekje 
‘Stavering’ (Ljouwert: Afûk, 1991; 
2010, 7de wizige en oanfolle 
printinge), in oersjoch fan de 
staveringsregels yn it Frysk.

advisearre om har Frysk sa te ferbetterjen dat se sûnder 
ynterferinsjes Frysk prate kinne. Dat de feardigens fan 
konsekutyf tolkjen absolút nedich is, hat wol bliken 
dien by it heger berop fan de blokkearfriezen, dêr’t it 
ûntbrekken fan dy feardigens resultearre hat yn klach‐
ten op Europeesk nivo.

Omdat de provinsje it swurk blykber driuwen sjocht en 
derfoar soargje wol dat net wer alle kandidaten sakje sil‐
le, is der besletten dat it wol ta kin mei allinnich in ‘taal‐
toets’. As der gjin minsken binne dy’t oan de yn 
Nederlân stelde easken foar tolken foldogge, wat is dan 
de ‘oplossing’ fan de provinsje Fryslân? Dy soarget dan 
net foar in goede oplieding om de kandidaten op it fer-
easke nivo te krijen, mar dan wurde de easken ferlege en 
wurdt it tolkeregister fersmoarge mei ‘sabeare’ tolken 
Frysk. 

Kennis fan taal allinnich makket immen noch gjin tolk. 
En as men al tolk yn in oare taal is, dan is allinnich 
‘Frysktaligens’ perfoarst ûnfoldwaande om tolk Frysk 
wêze te kinnen. Hoefolle Friezen prate aterfrij Frysk? 
Minimale eask is hjoed-de-dei HBU-taalfeardigens yn 
de taal dêr’t men yn tolkje wol. Dat soe út soarte like‐
goed jilde moatte foar tolken Frysk. Dy moatte op syn 
minst in HBU-oplieding Frysk hân hawwe, oars hearre 
se net yn it register. As wy mei-inoar wolle dat it Frysk 
binnen justysje deselde status en kwaliteit kriget as oare 

talen, dan sil in aspirant-tolk Frysk 
oan deselde easken foldwaan moatte as 
al dy oare tolken yn oare talen. Dan 
sille se ek it swierdere eksamen as tolk 
helje moatte. Mei minder kin it wier 
net ta ... 

Drs. Sytze T. Hiemstra, Drachten
Frisist en ûnderwiiskundige
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S ytze Hiemstra 
skriuwt tige nijs- 

gjirrige stikken oer ús 
eigen taal yn Nij Fri- 
sia, mar yn de lêste 
twa mei de jûchhei- 
titel Fryslàn foarst en 
it Frysk Keninginne  
(Nij Frisia LXIX, 2020, nrs. 2 en 3) hat er it neffens my 
wol folslein ferkeard. Faaks komt dat trochdat er yn syn 
gearfetting fan de polityk-kultuerele ûntjouwings yn 
Fryslân de iuwen troch wol hiel koart om ’e hoeke giet en 
er him ek noch liede lit troch in hiel ferkearde lieder. Yn 
syn oardiel oer de hâlding fan de Fryske en de Nederlân- 
ske oerheden wat de Fryske taal oangiet bin ik it wol mei 
him iens. It Frysk komt noch altiten te koart yn ûnder‐
wiis en bestjoer, it sit noch jimmer yn ’e nederklits, alhoe‐
wol’t der wol wat behelle is de jierren troch. Dat dit foar 
in part ek oan it temin aggewearjen fan de Fryske bewe‐
ging leit, kin ik ek wol mei Hiemstra ynstimme. Mar dêr 
hâldt it dan ek mei op.

In ferkeard skiednisbyld
Yn it earste part fan syn artikel giet Hiemstra út fan in 
skiednisbyld dat net strykt mei de wurklikheid. Hy hat 
it oer in Fryske steat as bûnslid fan de Uny fan Utert. 
Op himsels soe men dat wol korrekt achtsje kinne, mar 
hy seit der net by, dat dy steat hielendal net Frysk wie; it 
wie suver Nederlânsk fan taal yn bestjoer en rjocht‐
spraak. Oebele Vries hat yn syn Naar ploeg en koestal 
vluchtte uw taal (Ljouwert 1993) de ferkringing fan it 
Frysk as skriuwtaal troch it Nederlânsk oertsjûgjend 

beskreaun foar it
tiidrek fan 1498 
oant 1580. Dêrnei 
wurdt it Frysk hie‐
lendal net mear 
brûkt as amtlike 
taal yn oarkonden 
en wetten. Wis, der 

binne yn ’e 17e en18e  iuw wol wat Fryske skriuwers te 
nen mei Gysbert Japiks as wichtichste, mar  de meas‐

ten hawwe yn it Nederlânsk skreaun. Hiemstra skriuwt 
eurich dat yn de tiid fan de Republyk “gjin frjemd oer 

de Fryske bilangen hwet to sizzen hie, it hie syn eigen 
steedhâlder en syn eigen hegeskoalle, en bisette yn de 
Uny in earber, howol net liedend plak” (Nij Frisia 
LXIX, nû. 2, s. 10). Dat is wol wier, alteast foar it gruts‐
te part, mar dy steedhâlder brûkte it Frysk nea (sjoch 
mar Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik, 
Den Haag 1995; omtrint alles Nederlânsk en in bytsje 
Platdútsk ). Op ’e hegeskoalle wie it allegear Latyn en 
Gryksk dat foar master opsloech. De Fryske histoarje- 
skriuwers Winsemius en Schotanus, beide heechleara‐
ren yn Frjentsjer, hawwe harren grutte skiedniswurken 
oer Fryslân yn it Nederlânsk skreaun, hoewol’t sy wol 
mei niget Âldfryske teksten sitearren. Der libbe by de 
reginten wol in soarte fan Frysk nasjonaal elen, mar 
dat wie perfoarst net Frysktalich, alteast net op skrift. 
Douwe Kalma hat yn syn toanielstik ‘De Roardisten’ 
de regint Karel Roorda wol as nasjonaal held fereare, 
mar syn ferset tsjin Willem Loadewyk wie regionale po‐
lityk en gjin Frysksinnich nasjonalistysk ferset. Oan de 
ein fan de 18e iuw kaam der op de hegeskoalle belang‐

Ynstjoerd

Yllúzjes en gjin ein 
Gjalt Zondergeld*

Gjalt Zondergeld: skiednisbyld ...
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stelling foar it Frysk by in prefester as Wassenbergh en 
syn studinten, mar dan suver wittenskiplik. It Neder‐
lânsk wie sûnt iuwen de oerhearskjende taal, foaral yn 
de stêden Ljouwert, Frjentsjer, Harns en Dokkum. Fan 
in selsstannige steat kin einliks ek net praat wurde, Hol‐
lân wie gewoan de master. 

Mar ek fóár 1500, doe’t Fryslân wol suver Frysktalich 
wie, bestie der einliks net in Fryske steat, mar in pear 
lytse selsbestjoerende regio’s Westergo, Oostergo, Zeven‐
wouden en inkelde tige lytse stêden, dy’t ôfgryslik fer‐
dield wienen yn ûnderlinge skelen. Ferlykjend mei 
Switserlân moat men sizze, dat hat wol in eigen steat 
foarme, benammen troch de folle belangriker stêden 
Bern, Basel, Zurich en Genève. Sjoch ferskate artikels 
fan Oebele Vries (û.o. yn Fryslân, staat en macht 1450-
1650, Ljouwert 1999).

Nei de Bataafsk-Frânske tiid wurdt it Frysk wol mear as 
skriuwtaal brûkt, typysk foar de Romantyk, mar it Frys‐
ke nasjonale gefoel fan in man as Joast Halbertsma wie 
net anty-Hollânsk rjochte op Fryske selsstannichheid. 
Hy elde himsels Fries en Nederlanner. De striid fan de 
Fryske federalisten tsjin de radikale unitarissen gie net 
om de Fryske taal, mar allinnich mar om provinsjale 
selsstannichheid. In man as Daam Fokkema wie gjin 
Frysk nasjonalist. Hiemstra makket der hiel wat oars 
fan. Yn syn eagen hawwe de radikale Patriotten in ein 
makke oan de Fryske steat, mar der wie dus einliks gjin 
wiere Fryske steat en Fryslân wie ek net Frysktalich, út‐
sein dan it boerelân. Der wie ek gjin Fryske Beweging, 
dat begûn earst in hiel lyts bytsje yn 1844 mei it Selskip. 
Go e Jensma, heechlearaar yn Grins, hat dat  moai bes‐
kreaun yn syn o sa wichtich boek Het Rode Tasje van 
Salverda (Ljouwert 1998). Op syn heechst kin men 
Harmen Sytstra yn de 19e iuw as in Fryske nasjonalist 
sjen. Douwe Kalma hat mei de Jongfryske Mienskip de 
earste Frysknasjonalistyske organisaasje stifte yn 1915. 
Folkertsma hat him derby oansletten en is letter mei syn 
Kristlik Selskip erder gien. 

Switserlân as ynspiraasjeboarne
Yn it twadde part fan syn artikel giet Hiemstra wiidwei‐
dich yn op Switserlân as ynspiraasjeboarne foar Fryslân. 
Hy is optein oer de referindummetoade fan Switserlân. 
Dat wol er ek foar Fryslân en Nederlân. Hy beropt him 
yn it bysûnder op de Switserske skriuwster  Ulrike Gué‐

rot en op Thierry Baudet, it nije ekstreemrjochtse poli‐
tike ljocht. Yn de optyk fan Baudet is Nederlân gjin de‐
mokrasy, mar in elektive aristokrasy. De 
Bataafsk-Frânske tiid hat hjir gjin demokrasy brocht, 
gjin gelykheid foar de wet, gjin rjochten foar Joaden, 
roomsken, menisten en oare net-gri ormearden. Ek yn 
1848 en yn 1917/19 is de demokrasy hjir net fêstige en 
fersterke. De ferneamde pasi kaasje, dy’t gelike rjoch‐
ten oan it bysûnder ûnderwiis brocht, is ne ens Baudet 
ek al gjin winst foar de demokrasy. En hy is al hielendal 
fûl op de ferpyldering, dy’t yn Nederlân it partijkartel 
oan de macht brocht en dat is de ein fan de demokrasy 
ne ens Baudet. Frjemde klanken. Wêr en hoenear haw‐
we wy dy earder heard? Yn Hitler-Dútsklân en by de 
NSB fan Mussert. Mussert wie ek poer op ferpyldering 
en pasi kaasje. En fan oare partijen, útsein syn eigen, 
moast er ek neat hawwe. De Frânske revolúsje mochten 
de fassisten ek al net lije, dy hat net allinnich de liberale 
demokrasy brocht, mar ek de gelykstelling fan de Joa‐
den. Mar it wie krekt de saneamde ferpyldering, dy’t de 
NSB folslein ferslein hat. De measte stimmen foar de 
NSB kamen fan de rjochtse liberalen, de minst ferpyl‐
dere streaming. It wie de demokrasy mei syn ferpylde‐
ring en syn pasi kaasje dy’t de Fryske Beweging kânsen 
jûn hat.

Hiemstra nimt it tinken fan Baudet mei syn oanfal op it 
saneamde partijkartel folslein oer. Hy fynt it in tre ike 
analyze. Hy ropt dus ek op te striden tsjin dat partijkar‐
tel. Dat wol sizze tsjin alle politike partijen. De parle‐
mintêre diskusje wol Baudet ferfange, liket my ta, troch 
it referindum. En der is Hiemstra it folslein mei iens. 
Wat in bjusterbaarlike ûnsin. Begrypt Hiemstra dan 
net, dat dit gewoan fassisme is? Syn kar foar Baudet as 
politike riedsman foar de Fryske Beweging liket dúdli‐
kernôch. Moat de Jongfryske Mienskip dan wer de fer‐
kearde kar dwaan lykas yn 1940-1945? 

En dan noch efkes yn alle nofterens: as wy yn Fryslân in 
referindum krije koene oer de yn ering fan it Frysk as 
foarste taal yn Fryslân – wat soe dan de kar wêze?

* Gjalt Reinder Zondergeld (Zevenaar, 1937) wie as do‐
sint nijste skiednis fan 1979 oant 2002 ferbûn oan de 
Frije Universiteit te Amsterdam. Hy publisearre oer fas‐
sisme en nasjonaal-sosjalisme yn Nederlân en België.
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Skiednis is de refleksje fan min- 
sken op saken dy’t foar har tiid 

plakfûn hawwe. Mei oare wurden: 
skiednisûndersyk is almeast in saak 
fan ynterpretaasjes. Foar ús, min- 
sken fan no, is dat in sjen nei foar- 
fallen en tinkbylden út it ferline 
mei de blik fan hjoed. Dat is ûnûnt‐
komber. Wy hawwe der net ien fan 
allegearre by west. 

Fansels binne minsken mei niget 
oan skiednis ek benijd hoe’t it dan 
wol krekt west hat. Histoarisy dog‐
ge dan ek omraak ûndersyk. Mar 
wy kinne dat ferline allinnich be- 
skriuwe oan de hân fan wat wy ne 
kinne yn de boarnen. En dy boar‐
nen binne út soarte beheind. It folsleine byld sille wy 
nea kenne. 

Wat tichterby dat ferline, wat no iker oft sok ûndersyk 
is. Der binne noch minsken ûnder ús dy’t ‘derby’ west 
hawwe, en der is in soad skriftlik boarnemateriaal, yn de 
foarm fan kranten, argyfstikken, deiboeken en brieven. 
Mar wat erder tebek yn de tiid, wat problematysker oft 
it ûndersyk wurdt. Mar sels yn dy twa lêste iuwen falt it 
somtiden hielendal net ta. Soms binne hiele krúsjale 
boarnen net te nen, en ferjit ek it opromjen fan âldere 
argiven yn ús tiid net. Dêr barre somtiden ek noch de 
raarste dingen, troch sawol partikulier as o sjeel ta- 
dwaan. Ik kin dêr sterke staaltsjes oer fertelle. Dêr leit in 
grut dilemma mei it ferhaal oer Fryslân en de Uny fan 
Utert, dat Gjalt Zondergeld yn syn krityk (yn dizze Nij 
Frisia) oanstippet. Want dat is folle langer lyn as de 
njoggentsjinde en tweintichste iuw. 

Reaksje op ‘Yllúzjes en gjin ein’ 
fan Gjalt Zondergeld

Skiednisûndersyk yn Nederlân giet altiten om

it fuortsterkjenfan de ideologyske konsensus
Kerst Huisman*

Dêr komt by dat it ûnderwiis fan 
basis oant en mei wittenskip net 
neutraal is. It ûnderwiis is sûnt 
1815 yn tanimmende mjitte ien 
fan de ‘ideologyske apparaten’ fan 
de steat. De steat (ek de Neder‐
lânske) hat in tal repressive appa‐
raten ta syn foldwaan: it regear, it 
bestjoerlik apparaat, it leger, de 
polysje, rjochtbanken en nzenis‐
sen. By ideologyske apparaten giet 
it om wat oars.

Ideologyske apparaten 
Yn tsjinstelling ta de repressive 
apparaten, dy’t ‘iepenbier’ binne 
(ta de publike sektor behearrend), 
hearre de ideologyske apparaten 

fan de steat ta de private sektor. Mar winliken is dat ûn‐
derskied mear teoretysk as praktysk. Dat komt omdat 
de hearskjende ideology fan de machthawwers – dy’t ek 
de jildsjitters binne foar bygelyks it ûnderwiis – in al‐
meugend grutte yn oed hat. It (wittenskiplik) skied- 
nisûnderwiis en -ûndersyk sil him dêrom altiten kon‐
formearje – yn de grutte line, mar der sil grif wolris in 
krityske oanmerking pleatst wurde, mar dy is net kon‐
frontearjend foar it gehiel – oan de hearskjende steats‐
ideology.

No liket de macht sûnt in tal jierren te ferskowen nei de 
Europeeske ynstitúsjes. Dêr sitte aardige kanten oan, 
mar ik kin net sizze dat soks oer alle boegen no sa’n 
goed ding is. Ik doel benammen op ‘bûtenlânskeftige’ 
besluten fan de Europeeske Uny. Ik neam: de te folle ta‐
jaande hâlding tsjin de Arabyske en islamityske wrâld 
oer en de nei myn smaak te folle op konfrontaasje 

Kerst Huisman
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rjochte polityk tsjinoer de Russyske Federaasje. Mar 
hoe dan ek, de Nederlânske ‘steatsideology’ wurdt hiel‐
titen mear ek ne ens dy Europeeske moade.

Nei dit útstapke nei it marxistysk tinken – mei tank 
oan de Italiaanske marxist Antonio Gramsci – tebek 
nei it histoarysk ûndersyk, benammen wat Fryslân oan‐
giet. Dat histoarysk ûndersyk is ne ens my foaral rjoch‐
te op befêstiging fan de Nederlânske ideologyske 
konsensus. Der binne folle mear dingen te neamen, 
mar ik wol hjir yngean op in aktueel foarbyld.

Willem Loadewyk 
Wy libje no yn it Willem Loadewyk-jier. Maaie 2020 
wie it krekt 400 jier lyn dat dy steedhâlder fan Fryslân 
ferstoarn is. It gemeentebestjoer fan Ljouwert – boar‐
gemaster Sybrand van Haarsma Buma is, sa hat er fer‐
klearre, in grut bewûnderer fan Willem Loadewyk  
(WL) – en it Friesch Genootschap mienden dat soks grut 
betocht wurde moast. Der is in sympoasium en der is 
troch it histoarysk tydskrift Fryslân (útjefte fan it ‘Ge‐
nootschap’) in spesjaal nûmer wijd oan de man en syn 
betsjutting. De titelside fernijt ús: ‘Willem Lodewijk. 
Geliefd leidsman’.1 

Dat is foar it ‘Genootschap’ ne ens in âlde trend. Dêr 
libbe yn de njoggentsjinde iuw al hiel lang it idee dat 
der ris in WL-stânbyld komme moast. De Leeuwarder 
Courant skreau yn 1891 oer dat foarnimmen: ‘Eene 
erezuil te stichten in de harten van de nakomelingschap 
is voor dit oogenblik het meest begeerde, Willem Lode‐
wijk verdient die om zijn edel en door godsvrucht ge‐

heiligd karakter.’ It byld kaam der yn 1906. Dat joech 
in hiel o heden yn Ljouwert. Kommissaris  Van Harinx‐
ma thoe Slooten – wa oars? – nûge de keninklike fa‐
mylje út. Wilhelmina, har man Hendrik en har mem 
Emma kamen mei gefolch, rieden yn rydtugen troch de 
stêd en de keninginne ûntbleate it byld fan de man dy’t 
se, tinkt my, folslein te’n ûnrjochte as in ere foarfaar 
seach. 

Guon lêzers sille it wat swier hawwe mei dy lêste op‐
merking. Monargistyske Friezen wize faken nochal 
grutsk op it troch har ferûnderstelde útskaaien fan de 
tsjintwurdige Oranjes fan de Fryske steedhâlders. Dat is 
lykwols hiel twiveleftich fanwegen minstens ien dubi‐
euze skeakel yn dat ferhaal: kening Willem III, de ‘heit’ 
fan de lettere keninginne Wilhelmina. Willem soe dat 
hielendal net wêze kind hawwe, omdat er troch syn 
frouljusjacht (‘Ik ben de koning, waar is het bed’) sy lis 
oprûn hie en dêrtroch ûnfruchtber wurden wie. Foar 
wa’t dêroan twivelet, soe de nije op deeglik boarne-ûn‐
dersyk berêstende publikaasje fan Gerard Aalders lêze 
moatte: Oranje Zwartboek. De ontluisterende geschiede‐
nis van onze koninklijke familie.

No sil Willem Loadewyk mooglik wol in goedenien 
west hawwe – hy wurdt yn Fryslân noch wolris oan-
tsjutten mei de bynamme ‘Ús Heit’ en dat sil ek syn re‐
den hawwe, mar men is fansels nea hielendal wis. Tink 
allinnich mar oan it fernielen troch in groep Ljouwer‐
ters fan syn grêfmonumint yn 1795. Sadree’t it om de 
Oranjes giet, liket de Fryske skiedskriuwing somtiden 
keninkliker as de kening sels. Sokke oan hagiografy 
reitsjende beskriuwings kinne echt histoarysk ûndersyk 
yn de wei stean. En it laat der yn alle gefallen ta dat it 
histoarysk ûndersyk nei ûnderwerpen oangeande ‘Frys‐
lân en de Uny’ net botte kritysk is. Faak lykje saken dan 
nochal ris beskreaun te wurden yn it ljocht fan de lette‐
re, as de bêste en positive mooglikheid ferûnderstelde 
útkomst: it keninkryk Nederlân.

Ien fan de meiwurkers oan it temanûmer fan it his-
toarysk tydskrift Fryslân, Hanno Brand (de eardere di‐
rekteur fan de Fryske Akademy), skriuwt yn syn bydra‐
ge ‘Voorbeeldig stadhouder?’ dat Willem Loadewyk yn 
de Steaten fan Fryslân in groep fan meistanners om him 
hinne sammele: ‘een groep zogenaamde goede patriot‐
ten; calvinisten van Friese en niet-Friese herkomst, die 
net als de stadhouder het belang van de Unie hoger stel‐
den dan het Friese regionale belang’ (s. 11). Brand 
ferûnderstelt op ’e foarhân dat it ‘belang van de Unie’ 
net it foardiel fan de twivel heart te krijen, boppe it as 
ferkeard ferûnderstelde ‘Friese regionale belang’. It is in 

Willem Loadewyk fan Nassau-Dillenburg 
(1560-1620) hat wól in stânbyld en Karel 
Roorda nét. Dat soe oars moatte ...

1 Fryslân. Historisch tijdschrift, jrg. 26, nû. 5, sept./okt. 2020.
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Karel Roorda: foar de frijheid fan 
Fryslân (fan drs. G. Kramer)!

Kneppelfreed is jitte altiten aktueel ...

ske ûnderdûkers. Nei de oarloch waard er haadredak‐
teur fan de Ljouwerter Krante.

Karel Roorda
Yn de twadde helte gean ik yn op wa’t Karel Roorda 
wie. Dat hat doel, want Gjalt Zondergeld neamt Roor‐
da ek. Gjalt seit oer Karel Roorda dat dy syn ferset tsjin 
Willem Loadewyk regionaal-polityk wie en nét Frysk- 
sinnich nasjonalistysk ferset. Dat falt noch te besjen. It 
is spitich dat der noch gjin biografy oer dy man 
skreaun is. Der is allinnich in bibliografysk wurkje fan 
G. Kramer út 1951. Dy Roorda is nammentlik wol in 
hiel yntrigearjende guer.

Karel wie de soan fan grytman Popke Roorda fan 
Idaarderadiel. Dy hie yn it begjin fan de sechstjinde 
iuw – krektlyk as de bekende ‘Grutte Pier’ – oan de 
kant fan de Geldersen stien yn de striid tsjin de 
Habsburgers. Popke echte nei’t de striid ferlern wie 
nei Gelderlân, mar kaam letter werom. Syn soan Karel, 
berne om 1530 hinne yn Venlo, waard in fûle kalvinist. 
Hy studearre ûnder oaren by de ferneamde rjochtsge‐
learde en teolooch Theodorus Beza yn Genève. 

Nei’t Fryslân oergien wie nei it kamp fan de reformaas‐
je, waard er Steatelid yn Ljouwert. Syn doel liket west 
te hawwen in sterke en striidbere aristokratyske repu‐
blyk Fryslân ne ens it model fan it âlde Rome, dat 
tsjinje koe as tsjinwicht foar Hollân oer. Hy rekkene ek 
Grinslân, Drinte en de Kop fan Oerisel ta it Fryske ge‐
biet. Hy sil grif it Traktaat fan de Sân Seelannen kend 
hawwe. Yn 1601 is er ferstoarn, Syn tinkbylden hawwe 
noch tsientallen jierren nei syn dea oanhingers en yn‐

oed hân yn Fryslân.

No kin men it stribjen fan de Roordisten besjen as it 
ferdigenjen fan de partikuliere belangen fan Fryslân,
lykas ek wer dien is yn de Nieuwe Encyclopedie van 
Fryslân fan 2016 – dat foel  te ferwachtsjen  – mar my 
tinkt dat men dêrmei gjin rjocht docht oan de betsjut‐
ting fan Karel Roorda. 

Karel waard berne ûnder de beskerming fan hartoch 
Karel fan Gelre (1467-1538). Dy beide likense foar‐
nammen yntrigearje. Karel fan Gelre hjitte winliken 
Karel fan Egmond. Yn dy famylje Fan Egmond bestie 
de oerlevering dat hja útskaaiden fan de Fryske kening 
Redbad. De hartoch hie as jongkeardel in skoftlang as 
kriichs nzene taholden oan it Boergondyske hof. Dêr 
kin er grif it ferhaal heard hawwe dat de hartoch fan 
Boergondië oan de Dútske keizer frege hie om him de 
titel ‘Roi de Frise’ (kening fan Fryslân) te ferlienen. 

moai foarbyld fan it wierskynlik net ienris bewuste Ne‐
derlânsk-ideologysk tinken yn de skiedniswittenskip.

No bin ik sels ek redakteur fan it tydskrift Fryslân. Ik 
haw in bydrage levere ta it WL-nûmer mei as ûnder‐
werp ien fan de tsjinstanners fan de polityk fan de 
steedhâlder, Karel Roorda (s. 17-19). Dat liek my by it 
te ferwachtsjen oanbod fan wurdearjende oant ado‐
rearjende stikken in nuttige saak. Yn dat artikel behan‐
nelje ik it protest dat der yn 1932 west hat tsjin it byld 
fan Willem Loadewyk. Dat protest wie op tou setten 
troch de bruorren Haring en Jan Tjittes Piebenga, bei‐
den Fryske nasjonalisten. De earstneamde makke him‐
sels yn de besettingstiid ûnmooglik troch lid te wurden 
fan de SS, de twadde keas de goede kant en holp Joad- 
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Soks sil Karel fan Gelre, dy’t ne ens himsels echt Red‐
bad ûnder syn foarfaars hie, ek wol wat like hawwe. It 
soe ek in ferklearring wêze foar it feit dat er yn de striid 
tsjin de Habsburgers sa’n muoite dien hat om Fryslân 
yn hannen te krijen. It is perfoarst net útsletten dat ek 
Karel Roorda dêr, krektlyk as syn namgenoat, wol aar‐
dichheid oan hân hat. Mar it ûndersykjen fan dy 
mooglikheden strykt net mei it yn it Fryske histoarysk 
ûndersyk foar master opslaande steatsideologyske skied‐
nisbyld yn Nederlân.

Frysk nasjonalisme
In wichtich part fan syn artikel wijt Gjalt Zondergeld 
oan de ferhâlding tusken Frysk nasjonalisme en de 
Fryske taal. Hy mient tink dat der allinnich fan Frysk 
nasjonalisme sprutsen wurde kin as soks ék yn it Frysk 
bart. Dat liket hjoed-de-dei logysk, mar dat wie it yn de 
iuwen foar 1800 nét. It Frysk is pas sa’n útsprutsen 
skaaimerk fan de Fryske identiteit wurden nei 1800. 

In dúdlik foarbyld fan krekt in hiel swakke bân tusken 
taal en súksesfol nasjonalisme is te nen yn Ierlân. Op 
Arbour Hill yn Dublin lizze de grêven fan de fjirtsjin 
deasketten lieders fan de Ierske Peaske-opstân fan 1916. 
Op in muorre dêrby is de tekst ynbeitele fan har pro‐
klamaasje by it begjin fan de opstân. Dy begjint mei 
dizze sin: ‘IRISHMEN AND IRISHWOMEN: In 
the name of God and of the dead generations from 
which she receives her old tradition of nationhood, Ire‐
land, through us, summons her children to her ag and 
strikes for her freedom.’ De tekst fan dy proklamaasje 
wie opsteld troch Patrick Henry Pearse, de troch de 
opstannelingen keazen presidint. Hy leit dêr ek by dy 
fjirtsjin.

Pearse, de soan fan in Ingelske heit en in Ierske mem, 
wie grutbrocht yn de Ingelske taal, mar learde de âlde 
Ierske taal fan syn beppe. Letter pas is der ek yn it Ier- 
ske Gaelic in oersetting fan de tekst op Arbour Hill 
kommen. En Patrick Pearse syn namme is letter ‘ferier‐
ske’ ta Pádraig Anrai Mac Piarais. Postúm, mar Pearse 
kin himsels ek noch yn de tiid fan de opstân sa neamd 
hawwe.

In oar skiednisbyld 
As wy sa nei de Fryske skiednis sjogge, komt der in oar 
byld te foarskyn. Der wie in Frysk-nasjonaal elen yn 
de tiid dat Fryslân meidie yn de Republyk fan de Sân 
Feriene Provinsjes, dat seit Gjalt Zondergeld ek. Mar 
dat wie nét Frysktalich, ornearret er. Dan sis ik: ‘No 
en ...?’ Hoe’t dat Frysk-nasjonale gefoel yn dy tiid be‐
libbe waard, sprekt mooglik wol it moaist út in anek‐

doate oer Sikko fan Goslinga fan Doanjum, yn de 
Spaanske Suksesje-oarloch (1701-1713) ambassadeur 
fan de Feriene Provinsjes oan it hof fan Loadewyk XIV, 
de ‘Sinnekening’. 

Yn dy oarloch die de republyk fan de Feriene Provinsjes 
ek omraak mei, en Fryslân foaral. It gewest Fryslân ûn‐
derhold in ink leger yn Noard-Frankryk, mar it meast 
ferneamd waard noch wol de aksje fan Frederik Sirte‐
ma fan Grovestins yn de maitiid fan 1712. Frederik wie 
dêrfoar grytman yn Ferwerderadiel en Steatelid. Hy 

erde in oanfal mei hynders efter de reguliere Frânske 
lynjes út, teach yn in wide bôge troch Noard-Frankryk 
en naam de iene nei de oare stêd yn, dêr’t syn striid‐
macht nei ien nacht al wer erder gie. It Frânske leger 
kaam wol efter har oan, mar wie te traach. Úteinlik 
brochten se harsels wer yn feiligens yn it Dútske gebiet. 
Loadewyk, dy’t yn syn paleis yn Versailles feilich tocht 
te wêzen, hat der ne ens boarnen oan it hof earnstich 
oer tocht om út te naaien nei Toulouse, er yn it su‐
den.2

Doe’t de frede sletten wie, ûntbea Loadewyk Fan Gos‐
linga. Hy woe ris witte, wêrom’t  spesjaal dy lytse Re‐
publyk, ne ens himsels in ‘oanslimping fan Frânske 
rivieren’, it him, de Sinnekening, sa lestich makke hie. 
Fan Goslinga andere doe hiel diplomatyk: ‘Sire, mei 
Hollânske dukaten en Fryske trou komt men er.’ Dat 
is dochs wol in wêzentlik óár byld as Gjalt Zondergeld 
werjout. It is it byld lykas dy Fryske reginten it ne ens 
my sjoen hawwe. De taal spile yn har tinken in folle 
minder wichtige rol, mar dat tinken wie wol deeglik 
Frysk-nasjonaal, foar ’t neist sels folle Frysk-nasjonaler 
as letter yn de Fryske Beweging en ek de FNP.

Joast Halbertsma en de oprjochters fan it Friesch Ge‐
nootschap tochten op har wize ek Frysk-nasjonaal. Mar 
der wie ûndertusken in ienheidsmonargy ûntstien. Se 
keazen dêrom, mei harren boargerlike eftergrûn, foar it 
frijbliuwend ferkearen yn it ‘romrofte’ ferline, of foar 
it Frysk as like frijbliuwend identi kaasje-objekt. It ‘ge‐
woane folk’ bestie wol foar sokken, mar foaral as in wat 
dizenich en romantysk gehiel. Werklike ynteresse foar 
de neden fan bygelyks de arbeidersklasse lieken se hast 
net te hawwen. Dêr leit ek ien fan de meast wêzentlike 
ferskillen mei de nasjonalistyske beweging yn Ierlân. 
Yn de opstân fan 1916 spilen sosjaal-revolusjonêre oer‐
wagings wol deeglik mei. Ien fan de deaden fan Arbour 

2 Kerst Huisman: ‘Hoe grietman Frederik van Grovestins de 
Zonnekoning de stuipen op het lijf  joeg’, Leeuwarder Courant 
26 juny 1993.
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3 Delpher: https://www.delpher.nl/?cid=cn:NL-S-NB-Kran- 
ten_c:ps_sc:adwords&gclid=EAIaIQobChMI0snWwJL97AIV
Dah3Ch22DgPBEAAYASAAEgK0r_D_BwE

Referinda en de ienheidsmonar-
gy
Dan komt Gjalt Zondergeld noch 
op Baudet en syn partij, dêr’t Sytze 
Hiemstra him ne ens him op 
berôp. Tsja ... Mar ik kaam by Syt‐
ze ek de namme fan de Dútske po‐
litikologe Ulrike Guérot tsjin, en 
dy stiet dochs boppe fertinking? 
En wat is der eins tsjin op guon 
tinkbylden fan Baudet? Lit der 
gjin misferstân ûntstean: ik haw 
neat mei it FvD, dêr libje ek tink‐
bylden dêr’t ik fan wearzgje. Mar 
wat is der tsjin op referinda? Wat is 
derop tsjin om dy de himel yn‐
priizge ‘frijheid fan ûnderwiis’ ris 
op de wurklist te setten en ôf te 
ska en? Gjalt Zondergeld wit ek 
wol dat dy ‘pasi kaasje’ der kom‐
men is as in  kompromis tusken 

sosjaal- en kristen-demokraten: de sosjalisten it alge‐
mien kiesrjocht en de kristenen har by-sûnder ûnder‐
wiis. Mooglik ferstannich yn 1917, mar no noch? Dy 
pasi kaasje liket my no krekt nét yn oerienstimming 
mei de idealen fan de Frânske revolúsje. Likemin as de 
Nederlânske ienheidsmonargy, dy’t nei de Frânske tiid 
ûntstien is.

Partijkartel
Noch efkes dit: it skoppen tsjin in ‘partijkartel’ soe ek 
al by Hitler en Mussert weikomme. No haw ik net alles 
fan en oer de NSB lêzen. Mar ik haw al ris sjoen op 
delpher. Dat is in sykside op it ynternet nei begripen, 
wurden en nammen yn  publikaasjes. Sa haw ik it wurd 
‘partijkartel’ as sykterm yn erd mei spesjaal omtinken 
foar it NSB-orgaan ‘Volk en Vaderland’. Útkomst: gjin 
inkeld ...3

* Kerst Huisman (Terwispel, 1940) begûn as ûnderwi‐
zer, waard sjoernalist by de Friese Koerier en dêrnei re‐
dakteur by de Leeuwarder Courant. Hy studearre 
skiednis yn Ljouwert en Grins en skriuwt oer de Fryske 
skiednis mei de klam op sosjale ûnderwerpen. Hy hat in 
grut tal boeken en oare publikaasjes op syn namme stean.

Hill is de sosjalist en  fakbûnsman 
James Connolly. It Ierlân fan de 
Frijsteat hat dêr net de lessen út lut‐
sen. It levere yn 1936 hiele konting‐
inten striders foar Franco yn 
Spanje. Mar der wienen ek Ieren 
dy’t fochten hawwe oan de kant fan 
de Spaanske republyk, tsjin it fassis‐
me. 

Fryslân foar 1800 gjin ‘steat’?
Ek net iens bin ik it mei Gjalt Zon‐
dergeld as er skriuwt dat it gewest 
Fryslân yn de tiid foar 1800 gjín 
steat wie. Dat wie it, omdat it gû‐
vernemint yn Ljouwert it gewest 
sûnder bemuoienis fan Hollân be‐
stjoerde, ne ens my wol deeglik, en 
mei oare gewesten (ék steaten) foar‐
men se de Uny. It is net om ’e nocht 
dat de konstitúsje fan dat nuveraar‐
dige ferbûn fan sân provinsjes mei 
in rol spile hat yn it tinken oer de foarming fan de Fer- 
iene Steaten (!) fan Noard-Amearika. It is mar krekt 
hoe’t jo it begryp ‘steat’ de niearje. Dat falt noch net 
ta, nammerste mear fanwegen it feit dat it tal ‘steaten’ 
yn de wrâld noch nea sa eksplosyf tanommen is as yn 
ús tiid.

Fryslân en Switserlân
Nijsgjirrich is de ferliking tusken Fryslân en Switserlân 
fansels, ek al omdat Karel Roorda yn Genève studearre 
hat. Soe er dêr ek wat meikrigen hawwe fan it Switser- 
ske federale idee? Boeiende fraach, mar it is net ûnder‐
socht. Út de wrâld efter it Traktaat fan de Sân Seelan‐
nen hie bêst wol in Fryske bûnssteat ûntstean kinnen, 
mar it is oan de Nederlânske universiteiten nea in ûn‐
dersykstema wurden. Gjalt Zondergeld wiist op de yn‐

oed fan fjouwer stêden by it ta stân kommen fan de 
Switserske federaasje. Dy stêden wienen der yn it let-
midsiuwske Fryslân ek: Ljouwert, Grins en Emden, 
om mar ris in pear te neamen. De stêd Grins hat yn de 
midden fan de fjirtsjinde iuw noch de lieding nommen 
yn it ferbûn fan de Opstalsbeam, en Edzard Cirksena, 
greve fan East-Fryslân, hat besocht om de Fryske ge‐
westen te ferienigjen. It is ek hiel goed mooglik dat Ka‐
rel Roorda yn dy rjochting tocht hat, sjoen syn polityk 
rjochting Grinslân, Drinte en de Kop fan Oerisel.

Edzard Cirksena (ek: Edzard I of Ed-
zard de Grutte; Greetsiel, 1461- Em-
den, 1528), sûnt 1492 greve fan 
East-Fryslân [‘Ostfriesland’]), hat be-
socht om de Fryske gewesten fan Fly 
oant Wezer te ferienigjen ta in echte 
steat: in grutte, offisjele Fryske naasje.



LXX-1-14

Frysk-Nasjonaal op ’e doele

Yn in Frysktalige moasje stie de rie fan Tytsjerk‐
steradiel der by de steatssiktaris fan de nsje, frou 

Visser, en de Twadde Keamer op oan om de 
mooglikheid fan leech eanderij 
boppe it easten fan Fryslân 
te  skrassen. De Frysk-
Nasjonale riedsfraksje woe 
der in Hollânske oersetting (!) 
by ferstjoere litte (LC, 21 april 
2020).

No meie Fryske Keamerleden de 
eed yn de eigen sprake swarre en 
stimme dogge guon al mei ‘foar’ 
of  ‘tsjin’. Lêsten besocht it CDA-
Keamerlid Van der Molen de minis‐
ter fan ûnderwiis fragen yn syn eigen 
taal te stellen. Fansels soe der by 
OCW wol in oersetter Frysk-Hollânsk wêze, mar like‐
goed ferge de Keamer fan de CDA-man dat er syn 
skriftlike fragen dûbeldtalich op papier stelde.

Dat de Burgumer rie de boppeneamde moasje oan in 
steatssiktaris yn de eigen taal skriuwe woe – lykas it 
Keamerlid Van der Molen syn fragen oan in minister – 
wie tige fansels. Mar dat Frysk-Nasjonaal mei Hollân- 
ske klompen yn it spul kaam, wie derbytroch.

Bertus Jans Postma, 
Bitgummole, 19 maaie 2020

Nasjonalisme?

Jaap van der Bij fan Twellegea hie it yn syn ‘Fryslân is 
sels in kultuerregio’ (LC, 13 novimber 2018) oer de 
fynst fan Wy the North – Fryslân en Drinte by 
Grinzerlân – yn ien en deselde kultuerregio. It bewiis 
dat it Noarden bestiet mist en folle earder as Klaas 
Bruinsma miende, ferdriuwt it Ingelsk it Hollânsk. En 
troch Grins as sintrum fan de macht yn in de noardlike 
regio wurdt ús taal oantaast. It kin amper minder. Se 
moatte ússels de kultuerleie ere litte.

Van Dale
H. Zuidema fan de Jouwer wol dêr neat 
fan witte. Yn syn ynstjoerd stikje 
‘Nationalisme’ (LC, 19 novimber 2018) 
skreau er syn griis fan Van der Bij syn 
betinken. Noch twares kaam dat wurd 
nasjonalisme yn syn tekst foar en ien 
kear nasjonalistysk. Wurden as 
‘najonalisme’ en oare ‘-ismen’, men 
komt se suver alle dagen tsjin. 
Sûnder folle besleur oer de betsjut- 
ting wurde se delskreaun. Myn: 

‘Nasjonalisme, dat is foarleafde foar 
it nasjonale, it eigen folk, it eigen lân. It 
stribjen om alles dat nasjonaal achte wurdt 
fuort te sterkjen en te beklamjen.’ Net dat 

ús folk better is as oare folken, mar likemin minder.

Fan in selsbewust Fryslân mei elkenien ferwachtsje dat 
it oer eigen kultuer giet en gjin ferlet hat fan in 
bemuoisuchtich Grins. ‘Fryslân, Fryslân boppe alles’ en 
‘Frijdom wie de heechste wet’, dichte Piter Jelles. Zui- 
dema sil de man wol in nasjonalist neame.

Bertus Jans Postma, Bitgummole

PS Ek as ynstjoerd stikje opnommen yn de Leeuwarder Courant, 
22-11-2018 

Frysk-Nasjonaal komt mei 
Hollânske klompen yn it spul ...

Ulrike Guérot 
(Grevenbroich, Dsl., 
1964) is histoarika en 
filosoof.

Ulrike Guérot wol Europa rêde troch der in ‘echt’ 
demokratyske republyk fan te meitsjen. Dat jout 
boppedat bettere kânsen foar in ‘autonoom’ Fryslân.
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in soad ynspiraasje foar de 
Fryske saak. Nann Mun‐
gard wie ek tige ynnom‐
men mei de gedichten fan 
syn soan en stimulearre 
him om mear te skriuwen. 
Yn it Söl’ring Leesbok fan 
Boy Peter Möller (1909) 
en yn it Söl’ring Dechtings 
en Leedjis fan Andreas 
Hübbe (1911) ferskynden 
de earste gedichten fan 
Jens. In soad oare gedich‐
ten fan Jens kamen yn 
kranten. 

Jens troude yn 1910 mei 
Anna Andresen fan it ei‐
lân Fear (Föhr). Tegearre 

namen se in grutte boerepleats oer en hienen sawol 
saaklik as privee in soad sukses, want as boer die Jens it 
tige goed en mei Anna krige er fjouwer bern. De del‐
gong kaam yn de tweintiger jierren fan de foarige iuw. 

It referindum fan 1920 en syn neisleep
Nei it Ferdrach fan Versailles moasten de Noard-Frie‐
zen yn in referindum kieze oft se ûnderdiel fan Dene‐
mark of Dútslân wurde woenen. Dat referindum 
waard yn 1920 holden en Nann Mungard keas partij 
foar de Fryske nasjonalisten en dêrmei foar de oanslu‐
ting by Denemark. De Dútske nasjonalisten wienen 
lykwols yn de mearderheid en foar Frysksinnigen en 
Deensksinnigen oer wienen se tige agressyf. By it tra‐
disjonele biikebrennen waard sels in pop mei dêrop de 
namme Nann Mungard ferbaarnd. Dêrneist waard er 
rûnom foar Landesverräter (lânferrieder) fersliten. In 
jier letter rekke de boerepleats fan Jens yn ’e brân en 
waard wei.  

Jens Emil Mungard – Frysk marteler en dichter
Wolter Jetten*

De Noard-Fries Jens 
Emil Mungard (Keitum, 
1885 – konsintraasjekamp 
Sachsenhausen, 1940) wie in 
útsûnderlik dichter. Syn lib‐
ben liket bytiden wol in film. 
Mei sa’n 800 dichtwurken en 
6 teaterstikken wie er de pro‐
duktyfste dichter yn de 
Noard-Fryske taal. Mei de 
pinne stried er foar Fryslân 
en it Frysk. Lykwols moast er 
syn (ynter-)Frysk frijheids‐
ideaal mei de dea bekeapje. 
Neffens tsjûgen skreau er sels 
yn it konsintraasjekamp 
Sachsenhausen noch Fryske 
gedichten. 

Nann Peter Mungard en syn soan Jens Emil Mun-
gard
Jens syn libben begûn op 9 febrewaris 1885. Hy wie de 
soan fan Nann Peter Mungard (1849-1935). Nann 
hie op de wrâldseeën fearn en is letter yn Keitum boer 
wurden (op it eilân Söl/Sylt). Neist it buorkjen die er 
taalkundich fjildwurk. Yn 1909 joech er it wurdboek 
fan it Sölring Friisk út. De âldste soan Jens koe omraak 
boartsje mei de Fryske wurden út dat wurdboek. Doe’t 
Jens trije jier âld wie, ferlear er syn mem. Syn muoike 
naam de rol fan styfmem op har en Jens tocht altyd mei 
tankbere wurden oan har werom. Hja hie in soad be‐
gryp foar syn hobbys en ynteressen. 

Nann Mungard hie mei ferskillende Westerlauwerske 
Friezen kontakt. Mei Piter Sipma en soan Jens waard 
doe de bekende foto op it strân fan Sylt makke (hjirby). 
De Fryske bewegers út ús provinsje joegen Nann altyd 

Jens Mungard (ôfb.: Wikipedia.)
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Jens besocht dêrnei huzen op it eilân te keapjen, mar dy 
ynvestearring smiet net folle op. In jier letter baarnde 
yn Archsum in hûs fan him ôf. Hy begûn him ôf te 
sûnderjen, earst fan syn famylje en letter fan it hiele ei‐
lân, dêr’t er in bûtensteander wurden wie. Hy luts him 
werom yn de wrâld fan boeken en dichtwurk. Wraksel‐
jend kaam er troch de tiid, mar literêr bleau er sterk. 
Hiel efkes hope Jens dat de foar him ûnbekende nasjo‐
naalsosjalisten wat goeds foar de Friezen dwaan soenen, 
mar hy seach al hiel betiid yn dat se foaral in bedriging 
foar de frijheid en de Fryske saak foarmen. Jens foel it 
nazibewâld fuortendaliks mei syn gedichten oan: “As 
de peterseelje bedoarn is en de rinte giet omheech, dan 
moat it wol Judenwerk (joadewurk) wêze.” Jens makke 
de antysemityske opfettingen fan de nazi’s hieltyd wer 
bespotlik. 

De Friezen binne in selsstannich folk
De nazi’s woenen de minderheden yn it Dútske Ryk 
assimilearje. Jens Emil Mungard moast dêr neat fan
hawwe en skreau: “[De Friezen] binne in selsstannich 
folk en dat folk hat neat mei it Dútske folk út te stean. 
[…] Ik wol foar Fryslân en it Frysk itselde as wat de 
Dútsers, Tsjechen, Poalen en Denen foar harsels wolle.” 
Hieltyd wer kinne wy lêze dat Jens de nazi’s fer okte en 

Tinkstien fan Jens E. Mungard yn 
konsintraasjekamp Sachsenhausen.

Jens Emil Mungard wiist mei de finger, Piter Sipma út Westerlauwersk Fryslân sit op de stien en 
Nann Mungard stiet lofts fan Piter Sipma.
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it Fryske frijheidsideaal heechhold. Stikeltrie en ferboa‐
den soenen ne ens him symboal stean foar it Tredde 
Ryk en de minsken soenen ûnder dat bewâld frjemden 
yn eigen lân wurde. Hy skreau kear op kear dat foar de 
Friezen frijheid de heechste wet wie, wat fansels in fer‐
wizing nei de Fryske Frijheid is. Yn 1936 hawwe de na‐
zi’s harren nocht ôf fan Jens Emil Mungard. Hy waard 
oppakt en yn ’e sel smiten. Se neamden syn nzenisstraf 
Schutzhaft (Schutz = beskerming, Haft = opsluting). It 

opsluten fan politike nzenen soe dus in ‘beskermjen‐
de maatregel’ wêze, mar yn de praktyk wie it neat oars 
as in ekskús om politike jannen opslute te kinnen. 
Jens Emil Mungard hie ek kontakt mei Westerlauwer- 
ske Friezen. Sadwaande stie yn syn arrestaasjebefel fan 
13 juny 1936: “Jo hâlding rjochtfeardiget de fertinking 
dat jo de reputaasje fan it Dútske Ryk yn it bûtenlân 
grutte skea tabringe. Jo foarmje dêrmei in direkt gefaar 
foar de iepenbiere feilichheid.” Nei syn frijlitting
skriuwt er ûndersteand gedicht:

Skriuwferbod en deportearring nei Sachsenhausen
Yn 1938 krige er in skriuwferbod, dat er negearre mei 
de wurden: “As se dat wolle, moatte se my de ngers ôf‐
snije.” De nazi’s wienen no hielendal klear mei Jens 
Emil Mungard en de Geheime Staatspolizei liet him fer‐
dwine. Jens waard deportearre nei it konsintraasje‐
kamp Sachsenhausen, westlik fan Berlyn. Op 5 maart 
1939 waard er, sa docht bliken út it argyf fan it konsin‐
traasjekamp Sachsenhausen, opsletten yn barak 65. 
Jens Emil Mungard stoar ien jier letter yn barak 27, 
fjouwer dagen nei syn 55ste jierdei. De âldste dochter 
krige in telegram: “Heit oan lichaamlike swakte fer‐
stoarn.” De winter fan 1939-1940 wie de earste grutte 
hongerwinter yn de konsintraasjekampen. De SS hie de 
rantsoenen minimalisearre en de terreur wie ink ta‐
nommen. Mei Jens stoaren op dy dei in hiele protte oa‐
re nzenen. 

Wurdearring foar Mungard
Yn 1962 waard it earste boek oer Jens Emil Mungard 
publisearre. Net yn Dútslân, mar yn ús Westerlauwersk 
Fryslân. It boek waard útjûn troch professor J.H. 
Brouwer en de Noard-Fryske dosint en taalbeweger H. 
Schmidt. Nei de oarloch kaam der hieltyd mear omtin‐

Iirsen  Düüren,   Tralenwining  Izeren  doarren,   traaljesrút
en  om’t  Hüs  en  Posten  gair,   en  om  it  hûs  in  wachter  giet,
sa  biwaaret  uur  em  iining,   sa  bewekke  wurdt  in  ienling,
dat  em’n  Staat  nin  Ārig  dēr.   sadat  der  gjin  ferset  bestiet.

Uur  ek   ārig,   mut  ek   kiiwi,   Wurd  net  lilk,   mei  net  flokke,
hual  dach  bluat  din  Mür  of  Snüt!  hâld  gewoan  dyn  bek   of  snút!
Üt  di  Schutzhaftperspektive  Út  it  Schutzhaftperspektyf,
se  die  Saaken  üđers  üt.   sjocht  de  wrâld  der  oars  út.

It arrestaasjebefel foar Jens Emil Mungard fan 1936. 
Reden fan de arrestaasje: kontakt mei Westerlau-
werske Friezen.
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ken foar syn dichtwurk. Foaral it nivo fan syn wurk
spriek tige oan. Hy wurdt hjoed-de-dei ta de hichte‐
punten fan de Noard-Fryske literatuer rekkene. Yn 
1995 ferskynde op Sylt in bondel mei syn sammele 
wurk. Yn ien fan de gedichten ferliket Jens syn libben 
mei in strântiksel yn it dunesân. 

Tinkstien yn Sachenhausen
Yn 2010 naam de Friisk Foriining it inisjatyf om yn it 
konsintraasjekamp Sachsenhausen in tinkstien foar 
Jens Emil Mungard del te setten. De stien waard op 21 
oktober 2011 ûntbleate. Op dy tinkstien stiet it gedicht 
Ströntistel (strântiksel), dêr’t ik myn ferhaal mei ôfslute 
wol. 

* Wolter Wybren Jetten (It Hearrenfean, 1984) is skriu‐
wer/skathâlder fan de Jongfryske Mienskip.

Min  Bloom Myn  blom

Ströntistel  es  min  Bloom,   Dúnstikel  is   myn  blom,
Ströntistel  neem’s  uk   mi!  Dúnstikel  neame  s’  ek   my!
Jü  gröört  üp   Dünemsön,   Hy  groeit  op   dunesân,
ik   üp   des  LeewentsStrön,   ik   op   dit  libbensstrân,
en  Proter  haa  wat  biid.   en  stekke  dogg’  wy  beide.

Ströntistel/Dúnstikel.
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   De Slach by Hartwarden betocht: 
rede fan Hans-Rudolf Mengers

   
     Sytze T. Hiemstra

Útnûging foar de betinking fan de Slach by 
Hartwarden (1514).

Ja, na Hartwarden, dar gaht wi hen, dar hört wi hen, 
seggt de Heimatfrünnen. In Hartwarden dar spört 
man de Geschichte von disse Hörn Land. Wenn man 
hier steiht un lustert up dat Trompetensignal denn 
gaht us Gedanken torugg, wiet torugg in verläden 
Tieden. 

In den Winter 1514 togen de Suldaten von de 
Welfenhertöge mit ehre Maaten gegen de Butjenter un 
Stadlanner. Dar gäv dat wat to holn, un se kunnt ok 
woll winnen, denn groot wär de Övermacht un beter 
de Utrüstung. Awer de Buurnjungs geven nich up, se 
makten sik een Plan, boden een Diek ut Ies, hier, jüst 
hier an dat Sieldeep, de Hartwarder Schanz. Man, dat 
hätt jem nich hupen. Upletzt funnen de Angriepers 
een Weg dör dat Moor, un dar käm dat End för de 
Hiesigen. De meisten kämen darbi to Dode un wer sik 
noch retten kunn, üchde na Langwarden to, in de 
üterste Eck von dat Freesenland – un fund dar den 
Dod, een paar Dag later. 

Op snein, 19 jannewaris 2020 hat in lytse delegaasje 
fan de Jongfryske Mienskip in besite brocht oan de 

betinking fan de Slach by Hartwarden (1514), wêrby’t 
de Friezen út Stadland en Bûtjadingen troch 
oarlochsgeweld harren frijheid ferlern hawwe. Dat 
treurige part fan ús skiednis is net botte bekend yn ús 
eigen Mid-Fryslân (ek wol: Westerlauwersk Fryslân) en 
dêrom jout bestjoerslid Sander Hoekstra der op in oar 
plak yn dizze Nij Frisia rju omtinken oan.

It joech ús de kâns om dêre kontakten mei minsken en 
organisaasje te lizzen en dat waard tige op priis steld. 
Alle reden om der in oar jier wer hinne, leafst mei in 
wat grutter selskip. 

De betinkingsrede fan Hans-Rudolf Mengers fan de 
‘Rüstringer Heimatbund’ yn syn eigen  East-Fryske 
tongslach (spitigernôch ek wol as ‘Platt’ oantsjut) wie 
foar ús goed nei te kommen en tige de muoite wurdich. 
Der wiene dy deis lykwols ek gâns oare lju dy’t harren 
ferhaal kwyt koene op de gearsit yn restaurant 
‘Friesenheim’ yn it East-Fryske Rodenkirchen-
Hartwarden. Jimme sjogge dat Mengers ús 
‘Jongfreeske Mienskup’ in hertlik wolkom taroppen 
hat en dat die ús út soarte tige goed.

Om dy reden haw ik him tastimming frege om syn 
ferhaal te brûken foar Nij Frisia en dy hat er my jûn 
(sjoch hjirûnder).

Taspraak fan Hans-Rudolf Mengers

Leve Heimatfrünn, leve Jongfreeske Mienskup,

Ik begrööt jo woller all tohoop to use Gedenken hier in 
Hartwarrn bi de oole Schanz, wo vör 506 Jahr de 
Freesen ut dat Stad- un Butjarland ehr Läven un 
Freeheit verloorn. Dat is woller een grooden Koppel 
Minschen, de us Inladung nakamen is un dat junge 
Lüüd ut dat Westfreesenland vandagen mit darbi sünd, 
dat freut mi ganz besunners.
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‘Jever Pilsener Friesisch Herb Bier’ yn Gaststube 
‘Friesenheim’ oan de Friesenstraße … Kin it better?

Hartwarden, de Nam steiht sietdem för „bit hierher un 
nich wieter“ oder ok för „Wahrschau, wi wehrt us.“ 
1914, 400 Jahr na de Schlacht, hät de Rüstringer 
Heimatbund hier an disse Stä dat Denkmal mit den 
Freesen upstellt. Un Jedeneen, de hier vörbikummt, 
denn will he datsülvige mit up den Weg gäven. 

Vandagen much man dat ok woll männigmal seggen 
„bit hierher un nich wieter“ wenn wi an dat denk, 
woöver in disse Tied snackt un schräben ward. Wi 
denkt an Krieg un Gewalt in väle Länder up de Eerd, 
an de Millionen Minschen, de ehr Heimat verlaten 
mööt un eene nee sökt, wi denkt an den Brexit un an all 
de Verännerungen in us Gesellschup un ok in use 
Dörper. Sogar use Buuren, de von Natur ut woll just 
kiene Revolutionäre sund, gaht up Straaten un makt 
Protest, wiel se in Not sund. 

Dat wichtigste Thema is aver woll de Wandel von dat 
Klima up use Eerd. Greta Thunbarg is de nee Ikone för 
väle Minschen un de jungen Lüüd gaht up de Straten, 
anstatt inne School. „Fridays for future“ heet dat bi jem, 
„Jeden Fredag för de Tokunft“ kunn dat up Platt 
heeten. Aver nich bloot de jungen Lüüd spöört, dat dat 
so nicht wieter geiht, nich wieter gahn kann. Of de Weg 
nu just de richtige is, dat is wat anners. Aver dat Strien 
för eene bätere Welt, dat is eene goode un richtige Saak, 
dat mutt man loven un anerkennen. 

Wi weet aver ok, von de Demo alleen ward noch nix 
bäter. Dar höört ok de faste Wille darto, wat to ännern. 
Denn: Dat mööt us doch woll all klar wäsen,  een 
System, so as wi dat kennt, dat up Wassen anleggt is, up 
immer mehr, immer gööter, immer gauer, dat mööt 
irgendwann is mal an siene Grenzen kamen in disse 
Welt, de ja woll endlich is. Wi köönt us ruhig fragen: 
Sund wi Minschen all an use Grenzen? Oder sund wi 
dar all över weg? Könt wi noch anhooln un bidreihn? 
Oder stüürt wi all up den A grund to? Ik kann un will 
dar vandagen kien Antwurt up gäben, aver ik meen, dat 
is nie to laat, sik över den rechten Weg Gedanken to 
maken un Goodes to doon. 

Wenn wi us vandagen in de Welt umkiekt, dann seht wi 
väl to faken de slechten Bispilln, wo un wie de Umwelt 
vergi t un de Rägenwald vernicht ward un de wilden 
Deerten immer weniger Platz hä t toon Läben. Dat 
Fernsehn is vull davon un de Zeitungen ok. Dat gi t 

Sammelplak ‘Friesenheim’, op wei nei de betinking (foto: S.T. Hiemstra).
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aver ok noch wat anneres un darvon will ik hier kort 
vertelln, wiel dat ok to Hartwarden passt.

Wiet weg von hier in Indien na de Grenze na Pakistan 
hento wohnt siet 500 Jahr an den Rand von de Wüüste 
Thar een lüttjet Volk, mit een ganz besunnern Globen. 
Dat sund de Bishnoi. Se hört to de Hindus un sund 
Lüü de in Freeden lävt un de Natur lev hä t. Se kennt 
29 Gebote un een darvon segt: Du schast kien Boom 
umhauen un ok kien gröönet Buschwark besnieden. 
Un in een Sprikwoort bi jem heet dat: Een Kopp 
verleeren is bäter as een Boom.

Nu kamt dar een gooden Dags in dat Jahr 1730 de 
Arbeiter von den Maharadscha un verklart de Lüd, dat 
hier just bi eer Dorp Khejarli un nich wiet weg von de 
Grenz een Festung boot werden schull un darto 
mussen rundumto all de Bööm afhaut wirdn. Dat 
wulln de Lüüd nich tolaten, dat wär gegen ehren 
Globen. Aber de König wull dar nix von wäten un 
schickte Suldaten. Manslüü un Froonslüü, Kinner un 
Oole stellden sik vör de Bööm, so dat de Arbeiters dar 
nich anto kunnen. 

Aver de Suldaten makten korten Prozess. De eerste wär 
Amrita Devi, ehr schlogen se den Kopp a  un 
meenden denn woll, darmit kunn man de annern bang 
maken. Dat wär aver nich so un an End tellde man 363 
Dode un noch väl mehr Kröpel. De Bööm wurrdn 

wegmakt un de Festung keem darhen. Laterhen 
booden de Nahkamen för de Doden eenen Tempel, wo 
bit vandagen jeedet Jahr in Dezember een Gedenken 
afhooln ward.
De Bishnoi gelt hüdde up de ganze Welt as de ersten, de 
för de Natur strään un ehr Leben laten hä t. Se holt ok 
immer noch an ehren Globen fast. Dat Dorp Khejarli 
aver is in de Geschicht von Indien ingahn, un Besöker 
ut alle Welt könt hier vandagen dat Fort un den Tempel 
bekieken.

Hans-Rudolf Mengers oan it wurd op it betinkingsplak (‘Friesendenkmal’) te 
Hartwarden-Rodenkirchen (foto: S.T. Hiemstra).

 Jevener Pilserner Friesisch Herb Bier ... 



LXX-1-22

Läve Heimatfrünnen, erinnert us dat nich an us eegen 
Geschichte un warum wi hier in Hartwardn an 
Denkmal staht? Hier un dar denkt man an Minschen, 
de för ehren Globen, för ehre Ideale, ehr Läben insett 
hä t. Dat gelt för de Bishnoi in Khejarli jüst so as för de 
Freesen in dat Stad- un Butjenterland. För de eenen 
wärn dat de Bööm, ik kunn ok säggen de Umwelt, för 
de annern de Freeheit. Aver beide kunnen se nicht 
gegen de Övermacht an. Beide mussen se ehren Droom 
von eene bätere Welt mit ehr Läben betahlen. 

Socke Minschen, egal to wecke Tied un an wecke Stä, 
verdeent eene hoge Achtung un man dro  se un ehr 
Doon nicht vergäten. Darum dat is good, dat wi us hier 
in Hartwarden Jahr um Jahr droopt. Wer Denkmalen 
upstellt, wer dat Erinnern plägt, wer sien Vörollern in 
Ehren hollt, de gi t een goodet Bispill – ok vandagen.

Läve Heimatfrünnen, wat wäsen is, lävt dör dat 
Erinnern und sülbiget starvt dör dat Vergäten. De Frees 
von Hartwarden erinnert us an dat, wat hier för över 
500 Jahr passeert is. He wiest up dat, wat Krieg und 
Gewalt anricht he t in verläden Tiden. Aver he wiest 
us Heimatfrünnen nich bloot den Weg torürg, he wiest 
us ok, wat hüdigendags us Upgav is. 

Daran schulln wi denken an dissen Daag, alltohoop, 
mit den Rüstringer Heimatbund un siene Frünn.

Hans-Rudolf Mengers
Hartwarrn/Hartwarden, 19-01-2020

Fan l. n. rj.: Sander Hoekstra (Noardseeflagge), Wolter Jetten (Pompeblêdflagge), de 
Hartwarder ‘Friese’ mei de krânse en Arno Ulrichs (East-Fryske flagge) (foto: S.T. Hiemstra).

De lêste frije Friezen tusken Iems en Wezer1 …

1 It boek is noch te krijen: Jens Schmeyers, Die letzten freien 
Friesen zwischen Weser und Ems: Die Geschichte Butjadingens 
und Stadlands bis zur Schlacht an der Hartwarder Schanze 
(Stedinger, 2006, 224 s.).
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De slach by Hartwarden (1514):
de ein fan de Fryske frijheid yn Bûtjadingen en Stadland
 Sander Hoekstra*

Woansdei, 21 jannewaris 1514: de slach by 
Hartwarden 
It wie kâld, roetkâld, sels de Weser1 wie beferzen, wat 
yn iuwen net it gefal west hie. Op de krusing fan de 
Weser en it Sieltief stiet in man by it lemieren fan ’e dei 
muoisum foar him út te digerjen. Henning Freimuth 
stoareaget oer it wite, wûnderlike lânskip, wylst syn 
azem lytse reekwolkjes foarmet yn de iiskâlde loft. ‘Fer‐
domme, wêr bliuwt Edzard no’, tinkt er. Henning, ien 
fan de bêste striders fan Roonkarken.2 Hy draait him 
fol argewaasjes om. Wat soe der bard wêze? Op de igge 
fan it Sieltief yn Hartwarden3 binne oare Fryske stri‐
ders drok dwaande om iisskossen út ’e stream te seagje 
en dêr in baas skâns fan in meter of fjouwer heech oan 
te lizzen. Henning faget it kâlde swit fan de foarholle ôf 
en set ôf nei de bodzjende mannen. ‘Wy hawwe mar ien 
kâns’, tinkt er, ‘en dat is stânhâlde efter dy withoe hege 
muorre fan iis.’ Ferskate mannen steane harsels wat op 
te waarmjen by it fjoer, wylst de esse mei drank rûn‐
giet. It is derop of derûnder diskear, dat witte de man‐
nen as sy inoar op it skouder hu e.

Dan heart Henning it wrinzgjen fan in hynder. Troch 
de dize oan de oare kant fan ’e stream sjocht er in man 
op dat hynder oer it iis kno eljen. Blikstiender, it is Ed‐
zard en syn hiele harsens sitte ûnder it bloed. ‘Friezen 
oerein’, raast er. ‘Meitsje jim klear, it is sa er, se komme 
deroan!!’ De mannen lizze it wurk allegearre del en 

harkje nei Edzard, dy’t fertelt dat de plakken Golzwar‐
den4 en Roonkarken al yn hannen fan de jân fallen 
binne. Edzard is de iennichste dy’t noch libbet fan de li‐
kernôch hûndert man dy’t de jân yn de frije Fryske 
boererepubliken fan Stadland en Bûtjadingen opkeare 
moasten. Alle mannen gripe nei harren fjochtersark. 
‘Mannen!,’ raast Henning Freimuth, ‘it giet oan!’ Greve 
Johann fan Âldeboarch5 en de hartoggen fan Braun‐
schweig-Lüneburg komme der oan. Se binne mei mear 
as 6000. Hjir steane wy, 700 man sterk, mar ûnthâld: 
wêr’t wy foar fjochtsje is ús oerâlde Fryske Frijheid! In 
rjocht dat ús folk iuwen oanien hân hat. Wy fjochtsje 
troch oant de dea derop folget.’ ‘Leaver dea as slaaf, lea‐
ver dea as slaaf’6,  klinkt it út 700 kielen en dan giet it 
los. 

It iis kleuret al rillegau read fan it bloed en de jân ken 
gjin genede. De Friezen likemin en fjochtsje as duvels. 
Se hâlde stân efter harren iisskâns, mar nei trije dagen 

1 Ek: Wezer.
2 Dútsk: Rodenkirchen (Gemeinde Stadland, Dsl.).
3 Komt  yn boarnen ek wol foar as: Hartwurden. It is in 
buorskip fan Roonkarken (Rodenkirchen) yn de ‘Gemeinde 
Stadland’ yn de ‘Landkreis Wesermarsch’.
4 Golzwarden leit oan de rjochterkant op de kaart tusken 
Stadland en Brake, deunby Sandstedt en Roonkarken. 
5 Dútsk: Oldenburg; Oostfreesk: Ooldenbuurich.
6 Lewer dod as Sklav!

Part fan in kaart fan Ostfreesland/East-Fryslân: rjochts-midden leit Bûtjadingen en it plakje 
Roonkarken (Rodenkirchen, Stadland). En dêrboppe Langwarden (boarne: Kerst Huisman, losse kaart 
fan Grut-Fryslân út De Fryslannen, Afûk: Ljouwert 2008; einredaksje Sytze T. Hiemstra). 
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Besite fan de Jongfryske Mienskip 
oan de betinking fan de Slach by 
Hartwarden (East-Fryslân/
Ostfreesland) op 19 jannewaris 
2020.

Foar ‘Friesenheim’: Sander Hoekstra mei de Noard- 
seeflagge en Wolter Jetten mei ús pompeblêdflagge. 
Rjochts dêrfan Johannes Boersma (Jungfräiske Mäins-
kup; tomme omheech).

blykt der in Judas ûnder de dappere Friezen te sitten 
dy’t it eigen folk ferriedt troch oan de jân te fertellen 
hoe’t se om ’e skâns hinne tsjen kinne. Sa wurdt de 
Friezen it knyft yn de rêch stutsen en is de striid rillegau 
beslikke. 

Der binne noch sa’n 40 Friezen oer en dy  sette hom‐
mels ôf nei de tsjerke fan Langwarden, sa’n 40 km er‐
derop. De soldaten fan Âldeboarch en Braunschweig 
jeie efter harren oan, sy rûke de oerwinning. Henning 
is der ek by en hy is suver oanein. It bloed streamt út in 
gat yn de side, mar hy wit net fan ophâlden. By de tsjer‐
ke yn Langwarden is de lêste kampslach. Tolve soldaten 
steane dêr foar Henning oer, mar hy striidt troch. 
‘Kom hjir omkoalen, ik sil jim leare wat fjochtsjen is.’ 
‘Foar Fryslân’, raast er ... 

De striid is koart en dan elt er hoe’t it kâlde stiel him 
fan efteren de lea ynkringt. ‘Frijdom wie de heechste 
wet’, reauntet er noch sêft. En dan: ‘Sjoch ... in wyt 
ljocht en wa longeret dêr no nei my? Is dat myn pake? 
En sjoch ris oan ... en dêr ... heit?’ Heit is  juster yn ’e 
striid bleaun. Immen seit dat it sa goed is en dan jout er 
belies. De slach by Hartwarden is foarby en 700 Fryske 
soannen binne weirekke. Op dy kâlde freed yn 1514 
komt der in ein oan it lêste stikje Fryske Frijheid dat der 
noch oerbleaun wie fan de eardere o sa machtige sân 
Fryske Seelannen ... 

Snein, 19 jannewaris 2020: betinking fan de 
slach by Hartwarden
As bestjoer fan ’e Jongfryske Mienskip prate wy der al 
jierren oer. Wy moatte noch in kear nei de betinking 

fan ‘De slach by Hartwarden’. Op 19 jannewaris 2020 
sil it dan ek einlings heve.

Bestjoerslid Jos de Boer hat in moai a ysje gearstald om 
der op de sosjale media yn ús Fryslân mear omtinken 
foar te freegjen. Wy binne dan ek nijsgjirrich wa’t der al‐
legearre komme sille út Mid-Fryslân7. Ik kom betiid fan 
’t bêd ôf om’t ik ride sil en ik moat myn mei-striders Ed 
Knotter en Sytze Hiemstra noch út Drachten helje. De 
reis duorret sa’n oer as trije, mar yn goed selskip jocht 
de tiid ...

Wy komme om healwei tsienen hinne al yn Roonkar‐
ken-Hartwarden oan. Friesenheim8 stiet der op it res‐
taurant, dêr’t wy ôfpraat hawwe. Dat begjint al goed 
fansels, ek al sit de doar noch ticht, want wy binne wier 
te betiid. Hjir sille wy sammelje om dan yn in stille 
tocht nei it Hartwarder ‘Friesendenkmal’ te rinnen, in 
stânbyld sa’n 50 meter erderop. Dêr moatte wy dan 

Myra Stuhrmann: ‘Ut schöne 
Stadland kaamt wi her’, ôfprinte 
op de spiislist fan Gaststube 
‘Friesenheim’, Roonkarken.

7  D.w.s. ús Fryslân, ek wol oantsjut as Westerlauwersk Fryslân.
8 Restaurant (Gaststätte) Friesenheim, Friesenstraße 15, 26935 
Rodenkirchen (Niedersachsen, Dútslân).

Yn restaurant 
‘Friesenheim’ mei û.o. as 
sprekkers Wolter Jetten (Jongfryske Mienskip, mei 
flachje) en André Freimuth (Jungfräiske Mäinskup, 
hielendal rjochts) (foto: S.T. Hiemstra).

Yn restaurant 
‘Friesenheim’ mei û.o. as 
sprekkers Wolter Jetten (Jongfryske Mienskip, mei 
flachje) en André Freimuth (Jungfräiske Mäinskup, 
hielendal rjochts) (foto: S.T. Hiemstra).
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earst mar efkes hinne buorkje, net wier? 

It is in monumint dat der yn maaie 1914 delset is as 
oantinken oan de Slach by Hartwarden út 1514. De 
brûnzen Hartwarder ‘Friese’ yn Rodenkirchen (Roon‐
karken) sjocht noartsk de kant fan Âldeboarch (Olden‐
burg) út en de klean dy’t de byldhouwer him taskikt 
hat, binne skiedkundich ek net hielendal yn ’e es, mar 
hy ... hy stiet der!

Werom nei Gaststube Friesenheim, dêr’t de doar no 
wol iepen is. Wy binne de earsten dy’t der ynkomme, 
de kroechbaas kin syn earen net leauwe as er heart dat 
wy hielendal út Mid-Fryslân komme. Rillegau komme 
Sjoerd Grienhôf en Wolter Jetten der ek yn en wy kof‐
jedrinke earst mei-inoar. De doar giet fannijs iepen en 

dêr binne André Freimuth en Jehannes Boersma fan ús 
East-Fryske susterorganisaasje Jungfräiske Mäinskup, 
dy’t koartlyn mei help fan ús bestjoerslid Wolter Jetten 
oprjochte is.

Bûten op ’e dyk hearre wy hieltiten mear leven. Wy be‐
slute dan ek mar om nei bûten ta te gean. It pleintsje 
foar it restaurant stiet grôtfol minsken. Op de dyk stiet 
al in rige âldstriders fan de Hartwarder Landwehr mei 
lange ‘lânsen’, houten stokken mei in moai bewurke 
spearpunt, mei ndels en aggen deroan. Ik haw ús ei‐
gen ‘Pompeblêd’ en ús Noardsee agge by my. Wolter en 
ik sjogge inoar oan: ‘Sille wy mar gewoan efteroan oan‐
slute?’ Sa marsjearje wy nei de ‘Hartwarder Friese’ tus‐
ken de Landeswehren en Heimatbunden yn. 

Dêr oankommen, hâldt foarsitter Hans-Rudolf Men‐
gers fan de Rüstringer Heimatbund in betinkingsrede 
dêr’t wy ek noch efkes yn neamd wurde. Nei in amerij 
stilte foar de 800  Friezen dy’t yn de slach dearekke bin‐
ne, kuieret eltsenien werom nei restaurant Friesenheim. 
Wy bliuwe noch efkes stean om wat foto’s fan it betin‐
kingsmonumint te meitsjen.9 

Werom yn it  kafee sit it dêr grôtfol mei pommeranten 
fan ferskate organisaasjes en dy meie dêrby wat nei foa‐
ren bringe en ynsprekke. In fertsjintwurdichster fan in 

9 Yn de Ljouwerter Krante fan 20-01-2020 (s. 18) is in foto
pleatst (‘Gehoord & Gezien’) mei as byskrift: ‘Met als een-na-
achterste de Friese vlag was de Jongfryske Mienskip gisteren aan‐
wezig by de evenknie van de Slach by Warns. De herdenking van 
de Slach by Hartwarden uit 1514 in Oost-Friesland (eigen fo‐
to).’ Ek op ‘It Nijs’ fan de Ried fan de Fryske Beweging en op in‐
kelde oare plakken (lykas op Facebook) is der omtinken oan jûn.
10  Ferskillende oantsjuttings foar de Leechsaksyske folkstaal (ek: 
Nedersaksysk) binne û.o.: Platt, Plattdütsch, Plattdüütsch, 
Plattduitsk, Platdútsk, Leechdútsk, Nederdútsk, Poepsk.

Lewer dod as Sklav!

Yn de Ljouwerter Krante fan 20-01-
2020 (s. 18) is in foto pleatst (‘Ge-
hoord & Gezien’) mei as byskrift: 
‘Met als een-na-achterste de Friese 
vlag was de Jongfryske Mienskip gis-
teren aanwezig by de evenknie van 
de Slach by Warns. De herdenking 
van de Slach by Hartwarden uit 1514 
in Oost-Friesland (eigen foto). De 
sprekker is: Hans-Rudolf Mengers 
(Rüstringer Heimatbund e.V.).

Yn de Ljouwerter Krante fan 20-01-
2020 (s. 18) is in foto pleatst (‘Ge-
hoord & Gezien’) mei as byskrift: 
‘Met als een-na-achterste de Friese 
vlag was de Jongfryske Mienskip gis-
teren aanwezig by de evenknie van 
de Slach by Warns. De herdenking 
van de Slach by Hartwarden uit 1514 
in Oost-Friesland (eigen foto). De 
sprekker is: Hans-Rudolf Mengers 
(Rüstringer Heimatbund e.V.).

En dat bliuwt ek yn de 
takomst sa ...

Sûnder ús Noardseeflagge 
is it monumint  fansels net 
alhiel folslein (foto: S.T. 
Hiemstra).

Sûnder ús Noardseeflagge 
is it monumint  fansels net 
alhiel folslein (foto: S.T. 
Hiemstra).
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In koart Hollânsktalich (!) LC-nijsberjocht mei in pear 
Fryske wurdsjes as suertsje by de boadskippen ... 

Ynstjoerd:
                                OPROP! WEKKER WURDE! OPROP!
No wer de Waadhoeke! De safolste tebeksetter en 
grutte teloarstelling foar it Frysk. Ús taal (it Frysk) en ús 
folk (de Friezen) binne (ynter-)nasjonaal o sjeel er‐
kend, mar ‘de polityk’ lit it algeduerigen en foar it 
grutste part ôfwitte as it giet om in otte en e ektive 
yn ering fan ús rjochten. 

Ús natuerlik rjocht op o sjele Frysktalige plaknam‐
men en in lykweardich en lykberjochtige plak fan ús 
taal yn it o sjele ferkear wurde yn hiel wat gemeenten 
hieltiten mar wer skeind. 

Ús wetlik rjocht op in ‘oanmerklik’ (‘substansjeel’) oan‐
part fan it Frysk as fak- en ertaal (ne ens Mercator 
mear as 6 oeren wyks) yn it primêr ûnderwiis is fêstlein 
yn in ynternasjonaal ferdrach (it ‘Europeesk Hânfêst’), 
mar it wurdt net yn- en út erd. 

Ús wetlik rjocht op eigen Frysk skiednisûnderwiis 
wurdt yn de praktyk net honorearre mei learplannen, 
kearndoelen, toetsings en eksamens.

It hieltiten mar wer skeinen fan ús grûnrjochten troch 
politisy en bestjoerders freget dus driuwend om it ie‐
penjen fan in ‘juridysk front’ fan betûfte juristen en 
advokaten dy’t de striid dêrfoar oangean wolle. Yn dat 
ramt sil der ek in ‘juridysk fûns’ komme moatte om de 

kosten te hoedzjen. Wa wol meihelpe om sa’n ‘front’ en 
sa’n ‘fûns’ fan de grûn te krijen en in ein te meitsjen oan 
de strukturele diskriminaasje fan it Frysk en fan de 
skiednis fan de Friezen? Wêr bliuwe ús juristen mei hert 
foar de Fryske saak? Jo soene jo meiwurking bygelyks 
kenber meitsje kinne by: sistsiis@hotmail.com en/of 

upost@hotmail.com. Sa’t it no giet, kin it net lan‐
ger!!! 

Sytze T. Hiemstra
Drachten

Taljochting: De oprop is yn it Frysk op Facebook
pleatst (7-12-2020), hat op deselde datum sá ek stien op 
‘It Nijs’ (fan de Ried fan de Fryske Beweging)1 en is in 
pear dagen letter yn de foarm fan in koarte Hollânsktali‐
ge (!) gearfetting opnommen yn de Ljouwerter Krante 
(9-12-2020, s. 33). 

1  Oan te klikken op: https://www.itnijs.frl/2020/12/oprop-
wekker-wurde-oprop/?
fbclid=IwAR1RF01tED20hkI8q_9DR8iw1ZrUUH9nGf7op
3FJt4ODi-MAZ2glGfqQuUU 

Wy binne der stil fan op ’e weromreis yn ’e auto nei 
Mid-Fryslân. Ik sjoch ûnderweis de Weser, it Sieltief en 
de ôfslach nei Langwarden. En dan moat ik ynienen 
tinke oan in lietsje fan De Kast. It nûmer hjit fan ‘Eltse 
grins foarby’ en yn ’t refrein sjongt Syb: ‘De sinne
skynt al iuwen oer ús lân [...] eltse dei opnij.’ Krekt op 
dat stuit sakket de sinne en fersinkt yn in bad fan 
bloedread fjoer. En yn myn holle hear ik Henning Frei‐
muth súntsjes sizzen: ‘Frijdom wie de heechste wet.’
 
* Sander Hoekstra hat yn Oerterp in bedriuw yn brân- 
dwêsters en is lid fan it bestjoer fan de Jongfryske Miens‐
kip (JFM).

organisaasje dy’t him ynspant foar it Platt(düütsch)10 
freget mear omtinken foar dy taal. Sy begrypt net dat de 
jongerein it net leare wol. Ûnôfhinklik fan inoar sprek‐
ke Sjoerd en ik de frou nei har presintaasje oan. Wy be‐
sykje har oant ferstân te bringen dat it ek oan de namme 
Platdútsk lizze kin. Meitsje der mar Hochfriesisch of 
sokssawat fan, ornearret Sjoerd. De frou docht krekt as 
ferstiet sy ús net en wol se ús net echt begripe. André 
Freimuth en Wolter Jetten  lizze it letter oan ús út. Sûnt 
de Twadde Wrâldoarloch besykje de Dútsers om Fryske 
wurden út it Platdútsk wei te krijen en dy te ferfangen 
troch mear Dútske. En dat giet oant hjoed-de-dei sa 
troch. Net te leauwen fansels, wat in skande! 
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Kollum fan Jaap Slager (13)*

It Frysk yn ’e fleur

Ik begryp dy lju net dy’t 
erflik en ivich mar

steane te tsjouwen1 dat it 
op ’e non rint mei ús ein‐
lânske sprake; it spul soe 
slim ferkâlden wêze en 
omtinken nei de lodde rû‐
ke. En dat bedoele se net 
om’t de seespegel de takom- 
me jierren in meterman- 
nich omheechgean sil. Nee, 
de rot komt fan binnen út, 
sizze se.  Begripe jo sokke 
biddelsekken no? No, ikke 
net!

Taal
It giet ommers dat it slydjaget, man! Men hoecht allin‐
nich mar op ’e Frysktalige FB-siden en heitelânske nijs‐
media om te sneupen en sjuch hoe’t it hjoeddeis liket 
mei ús memmetaal – de styl gueren lizze dêr foar de 
krij. Ik-sei-de-gek lear dêr teminsten in protte fan. Ik 
bin al sechstich jier om utens, sjuch, dat myn Frysk 
stekt der sa allinkelytsen in strikende minne skôging út. 
Ik moat alle writen dwaan om it troch de wei fan dy FB-
siden en de Ljouwerter wer in bytsje by te klossen. Dat 
ik lês my de brul tebarsten, mei’t ik skielk wer mei myn 
behearsking fan it Frysk foar de kreammen lâns kin. Ik 

moat tajaan, it giet sta‐
dich, mei biten en broa‐
zels, en ik bin der beslist 
noch net, mar ... de stadi‐
ge drip kloarket in stien 
út, no. Is ’t net sa?

Taktyk
De alderbalderbêste ma‐
near foar lytse bern om it 
Frysk yn ’e slach te krijen, 
is de taktyk, is Hollânske 
les op skoalle. Wol fan lju 
dy’t dêrfoar trochleard 
hawwe fansels! Fierders 

hoege de bern allinnich noch mar te learen en jeuzelje 
dat wat se leard hawwe, in bytsje ûnfersteanber, en mei 
dat sangeringe lûd fansels dat se fan hûs út wol meikrije. 
En, makke is de lears!

Dat ik begryp dat skoaien om ‘Frysk op skoalle’ net 
rjucht – fan dy frisisten, frisiasten of hoe oft se ek mar 
hjitte. Dêr soe ommers allinnich mar út fuortkomme 
dat de bern letter sustertaal it Ingelsk mei in snjit yn ’t 
ferstân krije kinne. En soks kin fansels nea ofte ninter de 
bedoeling wêze. Wat hawwe se dêre yn ’e goedichheid 
noch oan? It Ingelsk is net folle brets mear, no –  nei de 
Brútstap, bedoel ik. 

Jaap en Maria wenje yn Portugal.
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Nei de Brútstap hat it Hollânsk in grutte 
takomst yn de wrâld ...

Takomst
Nee, dan Hollânsk – dat hat de takomst! Wy Friezen 
moatte no op ús iepenst wêze. Ommers, slûge soe ek, 
mar hy stoar earder. Wy moatte yn it grut tinke, is ’t net 
sa, foar ús bern en foar ús bernsbern, mei’t se skielk de 
sosjale feardigens ynhawwe om foarút te kommen yn ’e 
wrâld ...

* Jaap Slager (Ljouwert, 1958) wennet mei syn Maria 
yn Portugal en docht oersetwurk yn ûnderskate talen. Hy 
hat in grutte kennis fan it Fryske taaleigen en behearsket 
ek it Hollânsk, Ingelsk, Portugeesk, Frânsk en Dútsk bop‐
pebêst. Boppesteande kollum is skreaun op 10 jannewaris 
2021. Yn de noaten wurde troch Sytze T. Hiemstra som‐
tiden jitte inkelde saken ferdútst.

1  Tsjouwe of tsjousterje =  seure, tsiere, harrewarje, kibje, stride.

Kontra Wim Hospes
                                              
Yn syn ‘Skea oan it Frysk’ neamde myn Balkster freon 
Wim Hospes trije manlju1 ‘een stel Friese taalfanaten’, 
omdat dy har mar net skamje woene foar har klacht oer 
it Hollânsk fan in GGD-stjir (LC, 9 maaie 2020). Syn 
wurdkar komt my bekend foar. Yn Hurdegaryp wenne 
yn de foarrige iuw in Jehannes Lieuwe Staal (1920-
1992), in earsten taalhater. Syn ynstjoerde stikken yn de 
LC wiene ‘pareltjes van literaire gifkikkerij’ (Panorama, 
27 febrewaris1987).2

Hospes frege him ôf oft de trije skriuwers har yn it 
sikehûs fan ientalige dokters helpe litte wolle soene. Dêr 
hoecht er net oer yn te sitten. Okkerjiers haw ik in 
moanne yn MSL en Borniaherne lein. In pear jonge 
dokters ferstiene my net, mar tolken brochten útrêding. 
Nimmen hoecht har/him dêre te ferbrekken. De trije 
manlju sille dat ek net dwaan. 

Bertus Jans Postma, 
Bitgummole, 10 maaie 2020 

(ek ynstjoerd nei de Ljouwerter Krante (LC), mar dy woe it stikje 
net opnimme)    

1  De trije mannen wiene Chris van Hes, Aant Jelle Soepboer en 
Sijbe Knol.
2 De Panorama-redakteur Ko Boos hold Staal foar in man mei in 
‘onuitputtelijke scheldklier’. Dy syn ‘er jân’ wie de Frysk 
Nasjonale Partij, ‘een obscuur allegaartje van duizend dwaze 
dreindrammers’. Ne ens FNP-foarsitter Anne Hoekstra leveren 
Staal syn grimmitige teksten yn de Ljouwerter Krante  
trochinoar 2 nije partijleden (!) op. 

Wim Hospes is grif in echte ‘Man 
van Staal’ …
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F ryslân is gjin Súd-Tirol, betocht ik yn ’e fakânsje. Ik 
wie dêr en ik koe it net litte en hâld my efkes 

dwaande mei wat se dêr prate. Yn Súd-Tirol hawwe se 
om te begjinnen in trijetalige situaasje, dy’t mei de oar‐
loggen hieltyd wer feroare, fan Dútsk nei Italjaansk en 
werom fan Italjaansk nei Dútsk. Eins wie it Ladinysk – 
ien fan de Reto-Romaanske talen – de iennichste mar 
wol hieltyd lytser wurdende konstante. Om’t ik in Fryske 
Fries bin, gie myn sympaty daliks út nei dy lytse taal. 
Dêr aanst mear oer.

In stikje skiednis
As wy yn Súd-Tirol (ek: Alto-Adige) komme, sjogge 
wy daliks twa plaknammen op de buordsjes stean, de 
Dútske boppe-oan, de Italjaanske derûnder. Dat hat yn 
it ferline oars west, want Dútsk en Italjaansk hawwe 
om bar foar master opslein. Súd-Tirol hat krekt as Tirol 
yn Eastenryk eins altyd yn Dútsk-Eastenrykske yn‐

oedsfearen lein. It wie in Dútsktalich gebiet mei in 
Ladinyske en Italjaanske minderheid. Dat hat duorre 
oan de Earste Wrâldoarloch ta. Yn dy oarloch keas Itaal‐
je foar de Entente, sis mar de kant fan Dútslân, Easten‐
ryk en Hongarije. Dat waard beleanne mei Súd-Tirol 
en dat gebiet anneksearre Itaalje nei dy oarloch. Súd-Ti‐
rol waard Alto-Adige. It Dútsk mocht doe nét langer as 
o sjele taal brûkt wurde. Der kamen nije Italjaanske 
plaknammen. Sels fan efternammen waarden Italjaan‐
ske efternammen makke. Dêr bleau it net by. Mussolini 

regele it sa dat Italjanen om wurk dy kant út stjoerd 
waarden. It doel wie dúdlik, Alto-Adige moast in fol‐
slein Italjaansk gebiet wurde.

It waard noch helte slimmer doe’t Hitler en Mussolini 
bûnsmaten waarden. De Dútsktalige Súd-Tirolers koe‐
ne doe yn de lêste jierren foar de Twadde Wrâldoarloch 
de Dútske nasjonaliteit foar kar nimme en nei Dútslân 
ta ferhúzje en oars moasten se har erder as ‘echte’ Ital‐
janen hâlde en drage. De measten keazen foar de Dút- 
ske opsje. Troch oarlochsomstannichheden kaam dêr 
lykwols net folle fan op ’e hispel. Nei de oarloch woe 
Súd-Tirol gewoan wer by Eastenryk hearre. Dy romte 
joegen de alliearden net, mar der kamen wol mear 
rjochten foar de Dútsktalige ynwenners, alteast op pa‐
pier. Ûnderwilens stipe de oerheid dat hieltyd mear ar‐
beiders út oare Italjaanske streken wei nei Alto Adige ta 
gienen. Sa waard Bozen ta Bolzano, de earste stêd dêr’t 
de Italjanen yn de mearderheid wienen. Dat de span‐
nings tanamen, kin men fan tinken wol hawwe. De 
Súd-Tirolers kamen yn de twadde helte fan de foarige 
iuw yn ferset, de saneamde fjoernachten. Stânbylden 
waarden fernield, elektrisiteitsmêsten opblaasd. Guon 

Fryslân is gjin Súd-Tirol

Aant Mulder*

Aant Mulder is ek bestjoers-
lid fan de Ried fan de 
Fryske Beweging.

Grinsmonumint op de 
Brennerpas.

De lizzing fan  Súd-
Tirol yn Itaalje.
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te oanjaan by hokfoar fan de trije taalgroepen oft se 
hearre of hearre wolle. Dat docht my suver in bytsje 
tinken oan ús taalatlassen. Allinne yn Súd-Tirol dogge 
se wat mei de útkomsten en dat hat der by ús wol oan! 
Om diskriminaasje foar te kommen is de ferhâlding 
tusken de trije groepen beskiedend foar de ferdieling 
fan de banen by de oerheid. Fierders nimt de oerheid, 
as it om de kommunikaasje giet, de keazen taal foar kar. 
Út dy folkstellings wurdt dúdlik dat yn erwei de 
measte gemeenten (133) de Dútsktaligen yn de mear‐
derheid binne. Dat binne ornaris de plattelânsgemeen‐
ten. De Italjaansktaligen hawwe mar yn if gemeenten 
de mearderheid, mar dat binne wol krekt de stêden, 
wylst de Ladinysktaligen yn acht gemeenten de mear‐
derheid foarmje.

Aksje foar mear autonomy fan Fryslân
Op ’en nij tink ik dat it dus net slagget sûnder mear 
foech te beskreppen foar de eigen provinsje. Dêr net en 
hjir ek net! It persintaazje Frysktaligen soe der yn it ie‐
penbier bestjoer ta dwaan moatte, de kommunikaasje 
soe dien wurde moatte yn de eigen keazen taal. It liket 
my in goed ding ta om better te witten wat oare min‐
derheden bedijd hawwe en dan net allinne op papier 
mar ek yn de praktyk. Ien ding is dúdlik. Neat komt 
fansels. Wy moatte net tefreden wêze om’t it allegearre 
moai op papier stiet. Nee, wy moatte wat mear kont yn 
de broek hawwe! Of sa’t de âld-foarsitter fan de Ried 
fan de Fryske Beweging it sei: ’De Ried hat ferlet fan in 
wat mear aktivistyske foarsitter’. Aksje! Hy hat hielen‐
dal gelyk!

* Aant Mulder wennet yn Balk, hat earder yn it basis‐
ûnderwiis wurke, is Afûk-lesjouwer en bestjoerslid fan de 
Ried fan Fryske Beweging. Dizze kollum hat sa liker‐
nôch yn boppesteande foarm ek op It Nijs (2 july 2019) 
stien.

Thomas H. von der Dunk, Zuid-Tirol is niet Italië! Een honderd 
jaar oud Europees grensgeval (Vantilt, 2018, 382 s.) jout gâns 
weardefolle ynformaasje oer de striid yn en om Súd-Tirol 
(Dútsk en Ladinysk: Südtirol; 
Italjaansk: Alto Adige, ynformeel 
Sudtirolo).

Meartalich 
ferkearsboerd yn de 
provinsje Belluno 
(krekt bûten Súd-
Tirol, regio Veneto), 
dêr’t ek Ladinysk 
praat wurdt (foto: 
Wikipedia).

It ‘Monumento degli Alpini’ (Bruneck/
Brunico, 1938) is yn de Súd-Tiroals-
ke folksmûle bekend as de ‘Kapuzi-
ner Wastl’ en waard yn 1979 foar de 
tredde kear opblaasd, omdat it 
beskôge wurdt as in ‘Denkmal der 
Besatzungsmacht’. Dit ‘fragmint’ is 
derfan oerbleaun.

aktivisten rekken yn de nzenis en der foelen twa dea‐
den. Eastenryk en de ynternasjonale opiny woenen dat 
it ophold en dat de Dútsktalige mearderheid rjochten 
krige. Dat barde.

Autonomy foar Súd-Tirol
Sûnt 2000 giet dat foar wûnder. De provinsje krige 
mear foech, mear autonomy! Dútsk-, Italjaansk- en La‐
dinysktaligen hawwe no ferlykbere rjochten. Dat hie 
wol as gefolch dat de Italjanen dy’t dy kant út kommen 
wienen, guon privileezjes kwytrekken en dêrom sta-
dichoan wer ôfsetten. Ûnderwilens betink ik dat it pa‐
pier dus gewillich wie. Dat wie sa yn Súd-Tirol en dat is 
te uzes noch sa. Der is blykber kont yn de broek foar 
nedich om dat wat op papier stiet, yn de praktyk wier‐
makke te krijen. Hawar, guon Friezen fan ‘Sis Tsiis’ en 
de Ried fan de Fryske Beweging hawwe woansdei (26 
juny 2019) nei De Haach ta west mei in petysje om it 
Frysk oeral folle mear sichtber te meitsjen. Dat soe in 
begjin wêze kinne. Faaks moatte wy noch wat mear 
oandoare! Yn Súd-Tirol hawwe se no yn alle gefallen 
trije befolkingsgroepen, dêr’t de taal en kultuer as be-
stjoers- en kultuertaal fan erkend wurde. Dat jildt ek 
foar ús beide talen, op papier teminsten! Likegoed wol‐
le de Dútsk- en Ladinysktaligen noch hieltyd by Itaalje 
wei.

De grutste helte is no Dútsktalich (62%). Dan komme 
de Italianen mei 23% en de Ladiniërs mei 4%. Guon 
wetten fan Súd-Tirol binne wichtiger as dy fan Itaalje 
en dan giet it benammen om iepenbiere amten, ûnder‐
wiis, romtlike oardering, jacht en skerij, kommuni‐
kaasje en transport. Fierders moatte de trije 
befolkingsgroepen yn it regear fertsjintwurdige wêze. 
Dêr hawwe se in moai systeem foar. Om de tsien jier 
wurde de ferhâldings op ’en nij fêstlein. Minsken moat‐
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Boppe: kaart Ostfreesland. 
Midden: tinkboerd by it monu- 
mint, gedicht fan Myra Stuhmann.
Ûnder: útnûging betinking, it 
sammeljen foar ‘Friesenheim’.



Boppe: (f.l.n.rj.) Aant Mulder; Arno 
Ulrichs; Jaap Slager mei Maria.
Midden: (f.l.n.rj.) It opstellen by 
‘Friesenheim’; frijdom bliuwt altyd de 
heechste wet; Wolter Jetten (flachje) mei 
André Freimuth (efter Wolter).
Ûnder: (f.l.n.rj.) De Hardwarder ‘Friese’; 
Sander Hoekstra (Noardseeflagge), 
Wolter Jetten (Pompeblêden), Arno 
Ulrichs (East-Fryske flagge).


