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Baukje Miedema yn aksje foar ‘Sis Tsiis’
yn de berneboekewike
op 30 septimber 2020,

It Hearrenfean
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Byskriften:
1, 2: Ferwûnings fan de slachtoffers fan de genoside op de West-Friezen yn 1297.
3: Chris van Hes hyst de Noardseeflagge by kastiel Radboud yn Memelik (foto:  S.T. Hiemstra).
4: Fersprieding fan Germaanske folken yn de Romeinske tiid.
5: Ferdban, in nij monumintaal standertwurk fan dr. Oebele Vries mei 100 Âldfryske oarkonden 
(2021). 
6: ‘Sis Tsiis’-demonstraasje foar taal- en ûnderwiisrjochten (9 maart 2019). 
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De oanliedings foar de ‘Slach by 
Froanen’

Yn de twadde helte fan de 13de iuw 
hearsket yn Europa it feodale stelsel 

(lienstelsel). Benammen it grutte ferset fan 
de West-Friezen tsjin dat ûnderdrukkende 
systeem soarget foar in gâns fijannige fieling 
by de greefskippen Hollân en Seelân.1 Út it 
greefskip Hollân wurde dêrom ferskate 
fjildtochten ûndernommen om de West-
Friezen derûnder te krijen. Yn myn twa 
foargeande artikels (Nij Frisia, nû. 2, 2019 
en nû. 1, 2020)2 haw ik yn it koart it foar- 
en (in part fan it) neispul fan de Slach by 
Froanen (1297) beskreaun. Yn dit 
slotartikel meitsje ik dúdlik dat dy it 
karakter fan etnyske suvering en genoside3 
hân hat.

De moard op Floaris V en de gaos 
dêrnei
Nei de moard op Floaris V4 yn 12965 kaam 
op oanstean fan de biskop fan Utert, 
Willem fan Mechelen, in part fan de 
befolking yn Floaris syn gebiet yn opstân. 
It Muiderslot waard belegere en doe’t de 
West-Friezen ûnder harren har wer 
ôfjoegen, feroveren se ûnderweis, al 
plonderjend, it kastiel te Wijdenis en 
sljochten it mei de grûn gelyk. Ek de 
Nuwendoorn waard oanfallen en it kastiel 
te Medemblik bestoarme en syn bewenners 
úthongere. De Nuwendoorn wie doe noch 
net ôfboud en net sterk genôch om 
ferdigene te wurden. It rûn gâns skea op. It 
slot te Medemblik koe stân hâlde tsjin de 
belegering en waard troch gree ike 

Ús eigen Taal (37)
Sytze T. Hiemstra

De genoside fan ‘Froanen’ (1297): foar- en neispul (III)

1  A. Jansen, ‘Graaf Willem II van Holland en de 
Friese vrijheidslegende’, yn: Ph.H. Breuker en A. 
Janse (red.),  Negen eeuwen Friesland-Holland. 
Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding (Zut‐
phen: Walburg Pers, FA – nr. 846, 1997), s. 77-
86: ‘Waren Friezen en Hollanders geen erfvijan‐
den? Het antwoord kan kort zijn: neen, nog niet. 
De Friezen hadden zich in het verleden meerma‐
len bereid getoond de Hollandse graaf als heer te 
erkennen, mits de invulling van het landsheerlijk 
gezag naar hun eigen wensen geregeld werd. Dat 
landsheerlijk gezag kan in de praktijk niet veel 
hebben voorgesteld: de graaf van Holland moest 
de macht sinds 1165 delen met de Utrechtse bis‐
schop. […] Dat de Friezen in 1248 enthousiast 
deelnamen aan een kruistocht, was bepaald geen 
unicum’ (s. 80).
2  Sytze T. Hiemstra, ‘De genoside fan “Froa‐
nen” (1297): foar- en neispul (I)’, Ús eigen Taal 
(31), Nij Frisia, nû. 2, simmer 2019, s. 3, 5-11; 
Sytze T. Hiemstra, ‘De genoside fan “Froa‐
nen” ( 1297): foar- en neispul (II)’, Ús eigen Taal 
(33), Nij Frisia, nû. 2, maitiid 2020, s. 3, 5-11.
3  Der is sprake fan etnyske suvering as der ge‐
welddiedige aksjes plak ne om etnyske groepen 
of groepearrings yn in gebiet yn tal te ferminder‐
jen of ta nul te redusearjen (= folslein te fer-
driuwen). As etnyske suvering ferbûn wurdt mei 
planmjittich moardzjen op grutte skaal, dan 
wurdt der praat fan genoside; doel is dan net fer‐
driuwing, mar ferneatiging. Faak radikalisearret 
ferdriuwing yn massamoard as de omstannich‐
heden it e ektyf ferdriuwen of it ferwiderjen
driigje te frustrearjen. Dan wurdt in massale 

echt útlokke en mei sin troch moardpartijen of 
oar geweld op gong brocht (Wikipedia: ‘Etnische 
zuivering’).
4  Dirk Jan Henstra, Friese graafschappen tussen 
Zwin en Wezer. Een overzicht van de grafelijk‐
heid in middeleeuws Frisia (ca. 700-1200) (As‐
sen: Koninklijke Van Gorcum B.V., 2012; ek: 
Estrikken/Ålstråke 92), s. 160: ‘Floris V werd in 
1296 vermoord. Van zijn dood en de afwezigheid 
en jeugdigheid van zijn zoon Jan – op dat mo‐
ment 12 jaar oud – maakten de Westfriezen ge‐
bruik om verloren rechten te herwinnen, zulks in 
het voetspoor van wat de bisschop van Utrecht 

    Sytze T. Hiemstra

[ferfolch begjint op side 5]
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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 
septimber 2021. Samler: foar kopij op papier, drs. Piter 
Dykstra, Balthasar Bekkerstrjitte 7, 9123 JV  MITSEL‐
WIER; digitale kopij: piter@dykstra.frl 

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

Meiwurkers oan dit nûmer 
drs. Piter Dykstra, Hans Faber, drs. Sytze T. Hiemstra, dr. 
Eric Hoekstra,  Aant Mulder, dr. Bertus J. Postma, Frans 
Riemersma, Jaap Slager, Geart Tigchelaar en it JFM-
bestjoer.

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

Yn it twadde simmernûmer fan Nij Frisia yn 
koroanatiid bringe wy jimme in tal artikels dy’t 

it hiele tiidrek fan de Fryske skiednis beslaan. Eric 
Hoekstra giet yn syn rige oer it Frysk en it Ingelsk 
werom nei de tiid fan ús âldste histoaryske boarnen: 
de Romeinske tiid. Dêrnei behannelet er de fraach 
oft wy eins wol ôfstamje fan de ‘Friezen’ út dy tiid. It 
is in iepen fraach.

Dan hippelje wy nei de Midsiuwen en komme wy 
by it tredde en lêste part fan Sytze Hiemstra syn rige 
oer de Slach by Froanen, dy’t de ein markearret fan 
de frijdom fan de West-Friezen,  en hy jout it grutte 
belang oan fan it oerdragen fan ús eigen 
Frysknasjonale skiednis.

Sytze Hiemstra docht, mei Geart Tigchelaar, ek 
ferslach fan in hjoeddeiske striid, dy fan  ‘Sis Tsiis’, 
yn de berneboekewike (30 septimber 2020).

It brief fan it bestjoer fan de JFM oan it minis-
tearje fan Ynlânske Saken bringt de taaldiskriminaas‐
je fan it Frysk troch de ryksoerheid wer op it alje‐
mint.

Ik haw sels besocht om it leechlizzen fan ús taal 
troch in redakteur fan de Ljouwerter krante yn dat 
blêd oan de oarder te stellen. Mar dy krante stiet jit 
jimmer net iepen foar krityk op meiwurkers, dat sa- 
dwaande is myn stikje  hjir  opnommen.

Bertus Postma hat mei in wikseljend resultaat by 
de LC in kommentaar op it plaknammebelied fan 
ûnderskate gemeenten ynstjoerd. Wy biede jimme 
dêr trije fan oan.

Fan Frans Riemersma en Hans Faber is in bydra‐
ge oer harren Ingelsktalich blog oer de Grutfryske 
skiednis, oardere yn reizen by lieux de mémoire lâns. 
It sprekwurd seit: ‘Wa’t syn skiednis net ken, hat ek 
gjin takomst’, mar it soe foar de takomst fan it Frysk 
ek fan grut belang wêze om ús memmetaal dêr 
geregeld foar te brûken.

Ûntfrysking is ek it tema fan de kollum fan Jaap 
Slager. Der bliuwt lykwols hope, want Aant Mulder 
lit mei it Tsjechysk sjen dat in taal dy’t suver útstoarn 
is, ek wer yn eur en tier komme kin.

In soad lêsnocht tawinske.
Piter Dykstra

By de foarside

Aksje fan ‘Sis Tsiis’ op It Hearrenfean oan it begjin fan de Berneboekewike op 30 sept. 2020 rjochte op it 
ûnderwiis yn it Frysk: ‘fear yn ’e broek’ foar trije skoallen (foto: Geart Tigchelaar).  
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[ferfolch fan s. 3]

troepen ûnder lieding fan Jan fan Avesnes (Jan I fan 
Henegouwen) ûntset.6 Yn 1297 kamen se yn ferhef tsjin 
Floaris syn soan en opfolger Jan I. Dy rôp de help yn fan 
syn neef Jan fan Avesnes, dy’t de opstân mei geweld 
delsloech. Hy baarnde Inkhuzen en it doarp Froanen 
plat en hat op ’e Froanergeast de lêste slach mei de 
Friezen levere.

Nei de dea fan Floaris docht dus bliken dat de West-
Friezen har winliken hielendal net deljûn hiene ûnder 
syn bewâld. Omdat de troanopfolging fan Floaris 
ûndúdlik is en der ûnrêst ûntstiet, nimme se har 
trekken waar om harsels wer te befrijen fan de besetting 
troch de Hollanners. By it einsluten wurde mei help fan 
de Ingelske kening Edward I de machtsferhâldings yn de 
greefskippen Hollân en Seelân wer by it âlde brocht 
troch in espeltsje Siuwske en Hollânske eallju dy’t oan 
de kant steane fan Floaris syn soan, Jan I fan Hollân.7 
Ûnderskate kearen komt it ta botsings mei de West-
Friezen, dy’t Jan I net erkenne as echte soan fan Floaris. 
Dan wurdt it beslút nommen om in de nitive fjildslach 
te organisearjen: de Slach by Froanen.

Hollânske en West-Fryske oanfallen en de twangboar- 
gen fan Floaris V (1282-1289). deed. Ze braken de drie burchten bij Alkmaar af en belegerden 

Medemblik, dat tenslotte door een Hollands leger werd ontzet.’ 
5  Ronald de Graaf, Oorlog om Holland, 1000-1375 (Hilversum: 
Verloren, 2004), s. 243-244: ‘Bij zijn dood in juni 1296 liet Flo‐
ris V in West-Friesland een indrukwekkende infrastructuur na. 
Deze bestond behalve uit de onderlinge verbindingswegen, 
bruggen en dijken, uit de twee vestingen aan open zee: Wijdenes 
en Medemblik en een aantal kleinere ten noordoosten van 
Alkmaar. De Torenburg ter stede, de Nieuwenburg vlakbij Vro‐
nen op de geestgrond en de Middelburg tussen beide burchten 
in, waar de dam beide onveilige oevers van de Rekere verbond. 
Hoeveel manschappen de eerste jaren op deze burchten gelegerd 
werden is niet bekend, wel dat rond 1350 op een klein kasteel als 
de Nieuwenburg twaalf man lagen. In oorlogstijd werd de be‐
zetting van de Middelburg, waarop misschien normaal gespro‐
ken ook tien tot vijftien man lagen, met twaalf uitgebreid. De 
drie lagen dicht bijeen: sine staan niet so wijt, men sciet wel te 
tween dele grote scichte ende quarele [ze liggen niet ver van elkaar, 
namelijk tweemaal de afstand van pijlen voor oorlogsgebruik, 
sth]. In het noordwesten lag, niet ver van het Zijpe, de Nuwen‐
doorn.’
6  Der wurdt wol fan útgien dat de Nieuwburg en de Middel‐
burg net yn dat beruchte jier ferwoastge binne, hoewol’t dat foar 
de Nieuwburg net alhiel wis is. 
7  Henk ’t Jong, De dageraad van Holland. De geschiedenis van 
het graafschap 1100-1300 (Utrecht: Uitgeverij Omniboek, 
2018), s. 319-320: ‘De regering van Jan van Avesnes als regent 
voor Jan I begon met het regelen van de gewone bevestigingen 
van voorrechten, bescherming en tolvrijheid. Daarnaast werd 
een regeling met de West-Friezen getro en in verband met hun 
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De ûndergong fan in frijsteat fan Fryske boeren
De fjildslach soe op de Froanergeast (‘Vroonergeest’) 
plak ne, want dat wie yn dy tiid in yn it lânskip tige 
opfallende langwerpige hichte fan âld dúnsân 
noardeastlik fan Alkmar (Holl.: Alkmaar)8. De lingte 
fan dy ‘heuvel’ wie twa kilometer, op syn breedst wie it 
400 m en de hichte op syn heechst 3 m. Foar de 
fjildslach waarden suver alle striidbere manlju yn 
stelling brocht en dat moatte sa’n 3500 west hawwe.

De West-Friezen giene derfan út dat de Hollanners en 
de Siuwen yn twa aparte legerienheden operearje soene. 
Om dy reden splitse de Friezen har eigen leger ek op yn 
twa ienheden. It jannige Hollânsk-Siuwske leger hâldt 
lykwols ek noch in tredde ienheid efter de hân. Ien 
legerôfdieling fan Hollânske striders ferlit de by Alkmar 
meast noardlike twangboarch de Nijeboarch (ek: 
Nuweborch, Nijenburg, Nieuwburg) en giet 
streekrjocht nei Froanen. In twadde ôfdieling mei 
Siuwen tsjocht by de kanten fan de Waardermar 
(Holl.: ‘Waardermeer’) lâns nei it noarden en falt fan de 
eastkant ôf  Froanen oan. De tredde ienheid fart oer de 
Froaner Mar (‘Vrooner Meer’) nei de noardkant fan de 
Froanergeast en falt, as dy oan lân komt, fan dy kant 
Froanen oan. Dy taktyk blykt in net sa no ike 
‘ferrassing’ foar de West-Friezen te wêzen en liedt 
úteinlik ta in folsleine omsingeling.9

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.In slachtoffer fan de oarlochsmisdieden by Froanen 

(1297) mei in ferwûning troch in swurdslach.

opstand van 1296; tegen hoge boetes konden ze hun al of niet 
verwoeste dorpen terugkopen. Vronen, waar nu Sint Pancras 
ligt, werd hiervan uitgezonderd en geheel verwoest. De West-
Friezen zouden nu echt trouw moeten zweren, want de overeen‐
komsten, verdragen en vredes zouden naar de paus worden ge‐
bracht om door hem te worden bekrachtigd. Als ze zich niet aan 
die stukken zouden houden, zou de pauselijke ban (en een inter‐
dict? [Latyn: ‘interdictum’ is in ‘ferbod’; in tsjerklike straf dy’t 
beskate rjochten ôfnimt, sth]) hen tre en. De West-Friezen, bij 
monde van hun raad, schepenen en gemeente (de boeren en 
burgers dus), kozen eieren voor hun geld en gaven op 6 oktober 
1299 toe. Ze beloofden de volgende dag al trouw te zweren en 
zich te onderwerpen aan wat de graaf zou verordenen. Dezelfde 
dag ontvingen ze net als Kennemerland en Waterland vóór  hen, 
een eigen keur waarin hun rechten en plichten nauwkeurig wer‐
den omschreven.’
8  Yn de tsiende iuw komt de plakoantsjutting foar as ‘Allecmere, 
Alcmere (1063), Alcmare (alfde en tolfde iuw) of Alkmare 
(1132). Mooglik betsjut it lêste part maar (earder: mere): ‘mar’, 
‘ ver’, ‘moeras’, wylst alk te krijen hawwe kin mei it Dytske 
‘timpel’ of  ‘sompe’ (‘Diets’ is it Middelnederlânsk fan likernôch 
1150 oant 1550).
9  Ronald de Graaf, Oorlog om Holland, 1000-1375 (Hilversum: 
Verloren, 2004), s. 245-246: ‘De Westfriezen hadden in 1296-97 
laten zien dat ze nog over een grote militaire kracht beschikten. 
Wijden[e]s en de Nuwendoorn waren verwoest, Medemblik 
was bijna ingenomen en de Hollandse troepen waren ten koste 
van aanzienlijke verliezen het Westfriese land uitgejaagd. Deze 
schande moest worden gewroken en voorkomen moest worden 
dat niet alle dwangburchten zouden worden verwoest, want dan 
waren de Hollanders weer net zo ver als vijftien jaar geleden. 
Vandaar dat met het uitbreken van de nieuwe lente een verse 
strijdmacht werd geformeerd onder commando van Jan van Re‐
nesse, baljuw van Zuid-Holland, een knap tacticus. De Holland‐
se troepen rukten op, binnen het bereik van de eigen artillerie op 
de Torenburg, de Middelburg en de Nieuwenburg. Ze passeerde 
de geestgronden tussen Vronen en Oudorp. De Westfriezen be‐
trokken stellingen tussen de Nieuwenburg, Vronen en het Vro‐
nermeer.
  Op 27 maart 1297 vond bij Vronen een veldslag plaats. De 
Westfriezen zetten de aanval in en rukten op Alkmaar aan, de 
Hollanders trokken zich terug binnen bereik van hun schutters 
op de Middelburg. Jan van Renesse, die zijn ‘baroene ente ede‐
len luden’ had samengetrokken, gaf bij de Middelburg orders 
dat de tegenaanval moest worden ingezet en een derde deel van 
het leger zich gereed moest maken voor een ankmanoeuvre: 
Daer sceide men dat heer in drien. Een deel cocghen men doe sen‐
de van der gheest al toten ende, so datter geen daer ontweke [Men 
deelde het leger in drieën. Een deel werd met koggen naar het 
einde van de geestgrond getransporteerd, opdat geen van de vij‐
anden zou ontkomen].
  Terwijl te Vronen zwaar werd gevochten, koersten de koggen 
naar het noordelijke deel van het Vronermeer. Hier werden door 
middel van o ensieve vlootsteun manschappen gedebarkeerd. 
Ze sneden de Westfriezen de pas af toen die in de richting van 
Niedorp wilden terugtrekken. Stoke telde 3.000 dode vijanden. 
Tot de Hollandse slachto ers behoorde heer Jan van Arkel.
  Pas nu werd het lichaam van Floris uit de kerk van Alkmaar 
naar het klooster Rijnsburg vervoerd, weg van de gevaarlijke 
Friezen. Hier werd het herbegraven en nog niet zo lang geleden 
ontdekt.’
10  Dirk Jan Henstra, Friese graafschappen tussen Zwin en We‐
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It wurdt op 27 maart 1297 in tige ûngelikense striid.10 
De Siuwen brekke út it easten wei troch de iene 
legerôfdieling fan de West-Friezen, wylst de Hollanners 
út it suden wei komme en de oare ienheid ynslute en 
ferslagge. De West-Friezen dy’t nei it noarden echtsje, 
wurde opkeard troch de tredde legerienheid en op dat 
plak ôfslachte. Dyjingen dy’t noch ûntkomme kinne, 
ferdrinke yn de Froanermar of komme om yn de 
sompen.

It tal deaden oan de West-Fryske kant (striders en 
boargers) wurdt wol rûsd op 3000 oant 4000.11 De 
ferliezen oan de Hollânsk-Siuwske kant bliuwe 
beheind. Der wurdt troch de greve opdracht jûn om de 
sneuvele West-Friezen te begraven op it doarpstsjerkhôf 
(gjin massagrêf)12 en it doarp Froanen yn ’e brân te 
stekken. Dy ferwoasting moat foar ’t neist sjoen wurde 
as in straf foar de Fryske opstân. Froanen sil nea wer 
opboud wurde.13 

Ferwûnings fan slachtoffers fan de oarlochsmisdieden by Froanen (1297). 

zer. Een overzicht van de grafelijkheid in middeleeuws Frisia (ca. 
700-1200) (Assen: Koninklijke Van Gorcum B.V., 2012; ek: Es‐
trikken/Ålstråke 92), s. 160-161: ‘Pas in 1297, bij de terugkeer 
van de jonge graaf Jan uit Engeland, werden de Westfriezen bij 
Vronen de nitief verslagen. De hulptroepen van de bisschop 
van Utrecht werden al bij Monnikendam in hun opmars ge‐
stuit. Na deze de nitieve onderwerping was het de Hollandse 
graaf die voortaan als hun heer het landrecht bepaalde. De Goe‐
de [‘Een Westfriesche Grondwet’, yn: Verslagen en Mededeelin‐
gen der Vereeniging tot uitgaaf der Bronnen van het 
Oud-Vaderlandsch Recht 9 (1967), s. 614-655, sth] beschrijft 
hoe dit landrecht veelvuldig moest worden herzien, omdat het 
in de plaats van het landrecht van eigen bodem door de graaf 
opgelegde recht bij voortduring niet bleek te werken.’
11 Klik ek op: http://itnijs.nl/2011/11/bewizen-foar-west-frys‐
ke-slachting-fun/ foar ynformaasje yn it Frysk. Fierders: http://
www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Archeo‐
logisch-bewijs-bloedig-middeleeus-con ict-NoordHol‐
land.htm  
12  Gerard Alders & Constance van der Linde, ‘Dood en verderf 
in Vronen. Skeletonderzoek op een voormalig kerkhof’, yn: Ar‐
cheobrief September 2013, s. 5-6: ‘Dat het er bij de veldslag hard 
aan toe ging, is overduidelijk uit het fysisch antropologisch on‐
derzoek gebleken. Vooral het meerdere malen steken van dezelf‐
de persoon en het stukslaan van knieën zijn illustratief voor het 
toepassen van extreem geweld. Ook is duidelijk dat vrouwen 
niet werden gespaard. De veronderstelling van historicus D.L. 
Roth dat men door onbarmhartig en meedogenloos optreden 
de wil tot onafhankelijkheid van de West-Friezen de nitief wil‐
de breken, werd door het archeologisch onderzoek volledig be‐
vestigd. Enkele voorbeelden kunnen de hardheid van de strijd 
illustreren. Zo zijn op één schedel acht verwondingen geconsta‐
teerd. Tweemaal werd gestoken rechts in het achterhoofd, ter‐
wijl er vier verticale snijwonden ontstonden aan de linkerzijde 
van het voorhoofd en ook nog twee grote horizontale doorboor‐
de steekwonden in het voorhoofd. Bij enkele andere schedels 
werd het schedeldak weggeslagen. Op een mannelijke schedel is 
een verwonding aanwezig in de vorm van een klavervier, veroor‐
zaakt door een lancetpijl. Bij verschillende individuen zijn meer‐
dere inkervingen ter hoogte van de knieën vastgesteld. 
Gediagnosticeerde identieke steekwonden bij de knieën getui‐
gen van het systematisch toedienen van geweld. Het lijkt erop 
dat mensen bewust kreupel werden gemaakt. Ten slotte werd 
ook ingehakt op de heupbenen, tot zevenmaal toe. […] Het ske‐

Ferwûning oan de knibbel wêrby’t in stekwûne sichtber 
is oan de ûnderein fan de lofterbilbonke, as 
oarlochsmisdied by Froanen (1297). 
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Omdat der nei de slach amper mear striidbere manlju 
yn libben wiene yn West-Fryslân, hâldt de boerefrijsteat 
feitlik op te bestean en op 7 novimber 1297 jouwe de 
West-Friezen har de nityf oer. It autonome gebiet fan 
de Friezen wurdt yn 1299 anneksearre troch de 
greefskippen Hollân en Seelân en op it kastiel de 
Torenburg14 (noardwestlik fan Alkmar) wurdt de ‘frede’ 
sletten. Fan dat stuit ôf brekt foar West-Fryslân it 
feodale tiidrek oan en wurdt der in ein makke oan it 
‘frijheidsstribjen’15 fan de Friezen.

letonderzoek toont duidelijk aan dat er een ware slachting onder 
de West-Friezen plaatsvond en dat er grof geweld werd toege‐
past. De achtergrond van het meedogenloze optreden was waar‐
schijnlijk dat de West-Friezen feitelijk nog niet de nitief waren 
onderworpen door graaf Floris V. De Slag bij Vronen had daar‐
om mede ten doel om door onbarmhartig optreden hun geest 
de nitief te breken.’
13  Gerard Alders & Constance van der Linde, ‘Dood en verderf 
in Vronen. Skeletonderzoek op een voormalig kerkhof’, yn: Ar‐
cheobrief September 2013, s. 6: ‘Wat is er over van Vronen? De 
omtrek van het akkerland (ofwel geest) van Vronen is op lucht‐
foto’s nog steeds te herkennen, omdat de rand daarvan in het 
stratenplan van het huidige Sint-Pancras is ge xeerd. Aan de 
Westerweg echter is momenteel niets te zien dat herinnert aan 
de plek van het oude kerkhof in Vronen. Er moeten nog wel res‐
ten van het kerkhof in de bodem aanwezig zijn, zowel onder het 
huis dat hier tegenwoordig staat als onder het achtererf met bij‐
behorende schuur. Een referentie ter plekke zou de herinnering 
aan het bijzondere dorp Vronen levendig kunnen houden.’
14  Henk ’t Jong, De dageraad van Holland. De geschiedenis van 
het graafschap 1100-1300 (Utrecht: Uitgeverij Omniboek, 
2018), s. 249-250: ‘Keur voor Alkmaar: Koning-graaf Willem 
had in 1248 in Alkmaar van de abt van Egmond een aantal 
landsheerlijke rechten plus de tol en de muddepenning, een be‐
lasting, teruggekregen in ruil voor een geldleen. Dat betekende 
dat de Hollandse graven meer te zeggen kregen in de grensstad. 
Een de nitieve invloed ging ook al uit van de rond 1254-1255 
gebouwde Torenburcht, een toren binnen een twaalfde-eeuws 
mottekasteel, iets ten oosten van de stad. Koning Willem richtte 
de burcht namelijk opnieuw in tijdens de strijd tegen de West-
Friezen. Om diezelfde reden begon hij met de aanleg van een 
weg van Alkmaar naar Vronen.
  Een gevolg van het terugkeren van rechten in handen van de 
graaf was dat hij in 1254 stadsrechten aan Alkmaar kon geven. 
Het was duidelijk de bedoeling dat de stad een verdedigbare gra‐
felijke grenspost tegen de woelige omgeving moest worden. Bei‐
de partijen hadden daar voordeel bij. Net als bij eerdere 
keurverleningen was die van Alkmaar een initiatief van de inwo‐
ners en werd hij graag door de koning verleend. Op 11 juni 1254 
ontvingen de Alkmaarders in Leiden hun oorkonde, met de be‐
zegeling door de koning die op dat moment in de stad verbleef. 
Bijna twee weken daarna werd daar zijn zoon Floris geboren.
  De stadskeur is duidelijk gebaseerd op die van Haarlem en 
Delft en telt ook niet veel meer artikelen. Ook hier gaat het om 
tolvrijdom in Holland, boetes voor geweld en valse maten en ge‐
wichten, erfrecht, doodstraf voor verkrachting mits met zeven 
getuigen bewezen, vrijheid voor de poorters, aansprakelijkheid 

van de mannen voor hun handeldrijvende vrouwen en keur‐
recht (voor een halfjaar per keer). Daartegenover stond de ver‐
plichting tot heervaart met 25 man en de betaling van beden bij 
feestelijke gebeurtenissen binnen de grafelijke familie of bij hun 
reizen naar de hofdagen. Al verleende de koning die van 
Alkmaar een vrijstelling van heervaart (behalve als het tegen 
Friezen ging) en de betaling van de bede van tien jaar, zodat ze 
het geld konden gebruiken voor het uitbouwen van hun verde‐
diging.’
15  Henk ’t Jong, De dageraad van Holland. De geschiedenis van 
het graafschap 1100-1300 (Utrecht: Uitgeverij Omniboek, 
2018), s. 78-79: ‘De West-Friezen: Met Waterland viel West-
Friesland direct onder de bisschop, terwijl Kennemerland sa‐
men met het zuidelijker gelegen Maasland in 985 in het bezit 
van de graaf was gekomen. West-Friesland bestond uit drie gou‐
wen: Texel en Wieringen (met het land tussen Petten en Huis‐
duinen), de drie ambachten Geestmerambacht, Niedorper- 
ambacht en Houtwouderambacht, en Drechterland. Diverse 
historici hebben geconcludeerd dat de graa oze periode in de 
elfde eeuw reden zou zijn geweest voor het vrijheidsstreven van 
de West-Friezen, maar klaarblijkelijk voelden ze dat verlangen al 
eerder want graaf Arnulf sneuvelde er al in 993.
  West-Friesland lag nogal apart van de rest van het graafschap en 
was moeilijk bereikbaar. Het grensgebied in het zuiden bestond 
uit een serie eilanden die in grote meren lagen en waar je alleen 
met bootjes kon komen. De enige min of  meer begaanbare toe‐
gangen lagen op het noordelijkste deel van de strandwal van 
Kennemerland. Je moest de Rekere of de Oterleek oversteken 
om op de hoger gelegen Vroner- of Oudorpergeest te komen. 
En net voor die oversteekplaatsen lag Alkmaar, een uitvalsbasis 

Chris van Hes (foarsitter JFM) hyst op 10 juny 2017 de 
ynter-Fryske Noardseeflagge by kastiel Radboud te 
Memelik (Holl.: Medemblik) (foto: S.T. Hiemstra).
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Strukturele taaldiskriminaasje troch de Ryksoerheid
   

De opgravings yn Sint Pancras
Net earder as inkelde iuwen nei it ferwoastgjen fan 
Froanen is der yn de skiednisboeken sprake fan it doarp 
Sint Pancras. De namme is ô aat fan de Sint-
Pancraskapel, dy’t hiel wat jierren letter boud is op de 
oerbliuwsels fan it doarp by it âlde begraafplak. Yn 1991 
binne der yn Sint Pancras skeletresten fûn fan 132 
minsken. In oantal dêrfan is sneuvele of fermoarde yn 
de Slach by Froanen. Dy oerbliuwsels wurde sûnt 1991 
bewarre yn it ‘Provinciaal Depot voor Bodemvondsten’ 
yn Wormer en dy binne pas yn 2010 yn opdracht fan de 
provinsje Noard-Hollân ûndersocht. Doe hat ek dúdlik 
bliken dien dat it ridderleger fan Hollanners en Siuwen 
de Slach by Froanen wûn hie en dat der in 
bûtenwenstich soad geweld16 brûkt is tsjin boargers. By 
de minsken dy’t omkommen binne yn de Slach by 
Froanen, is gâns lichaamlik letsel net allinnich op it 
slachfjild tabrocht. By likegoed manlju as froulju is dat 
bewust tabrocht.17 

It hat der alles fan wei dat der fan in ‘etnyske suvering’ 
of fan ‘genoside’ praat wurde kin! En it liket my foar ús 
eigen Frysknasjonale skiednis fan grut belang dat sa’n 
grouwélich barren net yn it ferjittersboek rekket!

voor de graaf, maar tevens de eerste plaats die op de route van de 
plunderende en brandende West-Friezen lag. 
  Het was een perfect gebied voor guerrilla-oorlogsvoering, zeker 
als je over bootjes beschikte. Tegenacties werden vooral onder‐
nomen als al dat water dichtgevroren was, al kon dat verkeerd 
a open, zoals in 1256. Uiteindelijk werd West-Friesland pas in 
1282 door over de Zuiderzee aangevoerde troepen veroverd. 
Waarna de bevolking in bedwang werd gehouden door een ring 
van burchten, waarin permanent een gewapend garnizoen was 
gelegerd.’
16 De Slag bij Vroonen in Noord-Holland: https://www.geoca‐
ching.com/geocache/GC3ADRW_de-slag-bij-vroonen: ‘Daar‐
naast heeft het onderzoek uitgewezen dat er tijdens de veldslag 
buitensporig veel geweld is gebruikt tegen burgers, omdat de 
skeletten opvallend vaak soortgelijke verwondingen vertonen zo‐
als slagwonden aan de knieën of aan de schedel.’   
17  Archeologie online, ‘Archeologen vinden bewijs voor bloedig 
middeleeuws con ict in West-Friesland’: https://archeologieon‐
line.nl/nieuws/archeologen-vinden-bewijs-voor-bloedig-mid‐
deleeuws-con ict-west-friesland: ‘Zo zijn er beschadigingen aan 
knieën te zien, die aannemelijk maken dat de slachto ers op een 
rijtje zijn gezet, waarna er met een zwaard op hun benen werd 
ingehakt.’

D e Ryksoerheid docht struktureel oan taaldiskrimi‐
naasje en hâldt de ûngelikensens tusken it Frysk en 

Nederlânsk yn stân. Dat hat de Jongfryske Mienskip 
(JFM) fêststeld op basis fan de foarriedige kabinetsreaksje 
op de 7de Hânfêstrapportaazje foar it Europeesk Hânfêst 
foar regionale talen of talen fan minderheden en de 4de 
rapportaazje foar it Ramtferdrach foar de beskerming 
fan nasjonale minderheden fan de Ried fan Europa. De 
Jongfryske Mienskip mocht dêrop reagearje. De reaksje 
dy’t de JFM yn febrewaris 2021 nei it ministearje fan 
Ynlânske Saken stjoerde, stiet hjirûnder. De Hollânske 
oersetting waard as bylage meistjoerd.1

De Feriening Frysk Underwiis (FFU) hat op 15 febre‐
waris 2021 in wiidweidige en ek tige krityske bydrage 

stjoerd oan dat ministearje mei dêryn 7 ferbetterpunten, 
dy’t ek ûnderskreaun wurde troch de JFM.2

Brief fan de JFM oan it ministearje fan Ynlânske 
Saken en Keninkryksrelaasjes

Achte frou Van den Elsen,

It antwurd fan Ynlânske Saken op de rapporten fan de 
Ried fan Europa is der er by troch! Nederlân pakt de 
ferbetterfoarstellen net op. De Ryksoerheid hâldt dêr‐
mei de ûngelikense taalsitewaasje tusken it Frysk en Ne‐
derlânsk yn stân.

1  It brief stie ek te lêzen op ‘It Nijs’ (18-02-2021); skeakel: https://www.itnijs.frl/2021/02/strukturele-taaldiskriminaasje-ryksoerheid/?
fbclid=IwAR1_BdCQ4RgKm8XUwsEsnSCb-a1_RxKm-DUJLu-7hwtXyt2DARx-aqCfzYY
2  De FFU-bydrage is oan de klikken op it FFU-webstek (www. u-frl.eu, brieven by ‘útgien’, 15-02-2021) en op de skeakel:
http:// u-frl.eu/PDF210215.def.bijdr.FFU7derapp.Handvesten4derapp.KaderverdragBZK.pdf 
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Oan de hân fan trije foarbylden litte wy yn dit brief sjen 
dat der net genôch konkrete maatregels troch de Ryks- 
oerheid nommen wurde. It is in samling fan trije foar‐
bylden, mar de list kin maklik oanfolle wurde mei mear.

1. Op it mêd fan Fryske media giet de kabinetsreaksje 
derfan út dat it Frysktalige oanbod genôch is. Dêr binne 
wy it folslein net mei iens. Yn kêst 2.70 fan de Mediawet 
2008 stiet dat Omrop Fryslân allinnich regionale ûn‐
derwerpen behannelje mei. De NOS fersoarget wól it 
nijs út binnen- en bûtenlân foar Nederlânsktaligen, 
wylst Frysktaligen allinnich mar lokaal nijs yn de eigen 
taal sjen meie. Frysktaligen en Nederlânsktaligen wurde 
dus ûngelyk behannele en dêrom is kêst 2.70 fan de Me‐
diawet 2008 diskriminaasje.
2. Yn de kabinetsreaksje misse wy in hiel soad ferant‐
wurdlikheden fan de Ryksoerheid oangeande it Frysk. 
De meast simpele publikaasjes en websiden binne yn ta‐
len as it Arabysk, Sineesk, Ingelsk, Nederlânsk, Frânsk, 
Dútsk, Gebeartetaal, Papiamento, Poalsk, Spaansk en 
Turksk. It Frysk as twadde rykstaal ûntbrekt struktu‐
reel. Nei in protte striid waarden de donorfolder en 
jûnsklokferklearring yn it Frysk beskikber steld, mar de 
fraach moast earst by de Friezen (Jongfryske Mienskip) 
sels wei komme. It probleem fan taal- diskriminaasje yn 
de kommunikaasje fan de Ryksoerheid is lykwols struk‐
tureel. En sa is ek de webside fan de Ryksoerheid yn it 
Nederlânsk, Ingelsk, Papiamento, Papiamentu en yn 
Nederlânske Gebeartetaal, mar wer net yn it Frysk.
3. Fierder konstatearje wy dat der noch hieltyd gjin 
sprake is fan folweardich Frysk ûnderwiis. It ferplichte 
fak Frysk wurdt op in soad skoallen ôfdien mei it sjen 
nei in Frysk lmke. Út eigen ûnder ning witte wy dat 
sels dat der gauris by ynsjit.

Om bern net opgroeie te litten as analfabeten yn de ei‐
gen taal, soe de Ryksoerheid folle mear ôftwinge kinne 
as dat no it gefal is. Wy sjogge soks yn de foarm fan it 

ferplichtsjen fan de eintoets ‘Begripend Lêzen Frysk’ op 
Fryske basisskoallen (dy toets bestiet al). De resultaten 
fan dy toets soenen keppele wurde moatte oan de refe- 
rinsjenivo’s dy’t de skoalynspeksje hantearret. De graad 
fan behearsking fan de Fryske taal soe dus ûnderdiel út‐
meitsje moatte fan de einopbringsten primêr ûnderwiis. 
Salang’t der gjin yntrinsike motivaasje op skoallen is en/
of gjin foldwaande eksterne prikel, sil it Frysk yn it ûn‐
derwiis der altyd mar wat byhingjen bliuwe. Mei it rati‐

searjen fan it Hânfêst is der foar it Ryksregear in 
ynspanningsferplichting ûntstien op dat mêd.

Wy konkludearje: de taaldiskriminaasje fan de Ryksoer‐
heid is struktureel. De kabinetsreaksje sa’t dy der no leit, 
is opportunistysk en hâldt de ûngelikensens yn stân. De 
maatregels binne ûnfoldwaande foar de ferbettering fan 
de posysje fan de Fryske taal.

Mei freonlike groetnis,

it folsleine bestjoer fan de Jongfryske Mienskip

‘Omrop Fryslân’ moat in folweardige omrop wurde mei 
nijs út binnen- en bûtenlân.

De taal- en ûnderwiisrjochten fan de Friezen wurde struktureel 
skeind troch de Ryksoerheid.
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Binne Frysk en Ingelsk sustertalen?
Ûnder boppesteand kopke hat de earste paragraaf (út in 
rige fan 12) yn Nij Frisia stien.1 De paragrafen 2 en 3 
steane yn Nij Frisia, nû. 3 (hjerst 2019, s. 16-18), de pa‐
ragrafen 4 en 5 yn Nij Frisia, nû. 1 (maitiid 2020, s. 12-
14) en de paragrafen 6 en 7 yn Nij Frisia, nû. 4, winter 
2020, s. 15-17). Hjirûnder folgje de paragrafen 8 en 9.

Is der noch wat fan de Romeinen oerbleaun yn 
’e Fryske taal? (par. 8)
De Germaanske stammen hiene har eigen wurd foar 
‘tsiis’, ost, dat noch altyd brûkt wurdt yn ’e Skandina- 
vyske talen. Nettsjinsteande dat lienden se fan ’e Romei‐
nen it wurd caseus. It is net dúdlik wêrom’t se dat wurd 
lienden. Miskien wie de Romeinske tsiis in oar soarte 
fan tsiis as de Germaanske, miskien smakke er folle bet‐
ter, wa sil it sizze?2 

De Dútsers en de Hollanners bleauwen ticht by it Ro‐
meinske wurd, mar Friezen en Ingelsen feroaren it be- 
gjinlûd fan it wurd. Dat sprieken se folle mear foar yn ’e 
mûle út. Se makken fan it plo ûd dat de k is, in kombi‐
naasje fan plo ûd t en wriuwlûd s: tsiis. Dat diene se ek 
mei soartgelikense wurden: 

It tabeltsje is net folslein. Guon wurden hiene yn it 
Âldfrysk in ts-, mar dy rekken letter yn ûnbrûk lykas 
tsirl, Ingelsk churl, Hollânsk kerel, Dútsk Kerl. Of nim 
de namme fan it rivierke tusken Fryslân en it Saksyske 
gebiet dat yn de Stellingwerven ûntspringt. Yn it Hol‐
lânsk is dat de Kuinder (Stellingwerfsk: de Kuunder), 
mar yn it Frysk is it de Tsjonger. 

 Frysk en Ingelsk hawwe in ts of tsj 
 dêr’t Hollânsk en Dútsk in k hawwe.

It proses hoe’t in k in ts of tsj wurdt, wurdt ek wol pala‐
talisaasje neamd. De k wurdt efteryn de mûle útsprut‐
sen en it palaat is de kromte fan it ferwulf dy’t tusken 
de tosken en it efterste fan ’e mûle leit. Sadwaande pala‐
talisaasje of wol méár foaryn de mûle útsprekke. Dat is 
in basaal ferskil tusken Frysk/Ingelsk oan de iene kant 
en Dútsk/Hollânsk oan de oare kant. De Friezen en de 
Angelsaksen begûnen beskate lûden mear fóár yn ’e 
mûle út te sprekken, wylst de Hollanners en de Dútsers 
fêstholden oan de âlderwetske útspraak efteryn de 
mûle. 

   Frysk en Ingelsk (8/9)
       Eric Hoekstra*

Wie de Romeinske tsiis oars as de Germaanske? 

1   Sjoch: Nij Frisia, jrg. LXVIII, nû. 2, simmer 2019, s. 17. De 
12 haadstikjes binne:
1. Binne Frysk en Ingelsk sustertalen?
2. Binne Frysk en Ingelsk in aparte taalfamylje?
3. Kinne Friezen en Ingelsken inoar ferstean?
4. Kinne de Friezen Âldingelsk lêze?
5. Hoefolle sprekkers hat it Frysk en it Ingelsk?
6. Prate Friezen Nederlânsk? Sûnt wannear?
7. Is der noch wat fan de Romeinen oerbleaun yn Fryslân?
8. Is der noch wat fan de Romeinen oerbleaun yn ’e Fryske taal?
9. Stamje hjoeddeistige Friezen ôf fan ’e Romeinske Friezen? 
10. Binne de Friezen Angelsaksen? 
11. Is it Frysk in taalfamylje?
12. Eigenskippen fan ’e Fryske taalfamylje.
2  Klik op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanterkaas 

Frisian English    Dutch   German
tsiis cheese    kaas    Käse
tsjerke church    Kerk    Kirche
tsjeak cheek    kaak    (-)
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Stamje hjoeddeistige Friezen ôf fan ’e Ro-
meinske Friezen? (par. 9) 
De Romeinen hiene it bygelyks oer de Friezen as 
in folk dat noardlik fan ’e grutte rivieren wenne, 
oan de kust.3 Mar is dat wol ús foarteam? Wy 
binne der net wis fan. It hat der wol fan dat de 
Romeinske Friezen in oars folts wiene as de Frie‐
zen dy’t 500 jier letter yn Fryslân taholden, doe’t 
de Angelsaksen nei Ingelân ta teagen. Fan de Ro‐
meinske Friezen binne twa keningsnammen be‐
warre bleaun, Verritus en Malorix, en dat binne 
alhiel gjin Germaanske nammen. De namme 
Verritus is hielendal net thús te bringen, wylst Malorix 
Keltysk is. Dat it stiet tige yn bestân oft de Romeinske 
Friezen ús foarteam wol binne. It liket derop dat wól de 
namme ‘Fryslân’ bewarre bleaun is, mar de bewenners 
net. Dat is ommers wol faker sa. De namme Londen is 
bygelyks in mjuks fan Keltysk en Latyn, mar de bewen‐
ners stamje foaral fan ’e Germanen ôf.  

Fierders is it sa dat der yn Fryslân gjin argeologyske fyn‐
sten út ’e fjirde iuw binne. Dêrom tinke de lju dat der 
yn ’e fjirde iuw gjin minsken yn Fryslân wennen. De 
Romeinske Friezen binne fuorttein, miskien foelen se 
mei de Franken it Romeinske Ryk yn. Doe hat der in 
foech iuw gjin minsk wenne oant it folkeferfarren. Doe 
setten Angelsaksyske stammen har del yn Fryslân en dy 
krigen fansels de namme fan it gebiet mei: Friezen. 

Der is stipe út ’e nammekunde foar sa’n senario. Der 
binne yn Fryslân eins gjin âlde plaknammen. Yn oare 
provinsjes binne bygelyks altyd wol in stik of wat plak‐
nammen te nen mei Keltyske of foar-Germaanske 
woartels, mar net yn Fryslân. Dat strykt mei it idee dat 
Fryslân op ’en nij bewenne is yn ’e fyfte iuw troch Ger‐
maanske stammen. It iennichste dat nét Germaansk is 
oan Fryslân, binne de nammen Fries en Fryslân sels. 

Want hoe’t dy ûntstien binne, wit gjin minsk. Nei alle 
wierskyn komme dy út ’e taal fan ’e Romeinske Friezen, 
in folk dat in mjuks fan Keltysk, foar-Keltysk en Ger‐
maansk wêze kin. 

Dochs kenne wy yn ’e Romeinske Friezen ússels wer‐
om. As de keningen Verritus en Malorix yn it teater fan 
Pompeius yn Rome binne, fernimme se dat guon bû‐
tenlanners op foarname plakken sitte meie. Se krije te 
hearren dat dy plakken foar fertsjintwurdigers binne 
fan folken dy’t har moed en trou oan Rome bewiisd
hawwe. Dan geane de beide Friezen der ek tusken sit‐
ten, want ‘fan de Germanen is gjin folk sa trou en moe‐
dich as de Friezen’. 

Yn in kommende Nij Frisia komt de frage op it alje‐
mint oft de Friezen ‘Angelsaksen’ binne (par. 10) en oft 
it Frysk in ‘taalfamylje’ is (par. 11).

* Dr. Eric Hoekstra (It Hearrenfean, 1960) is sûnt 1999 
as taalkundich ûndersiker ferbûn oan de Fryske Akade‐
my en fierders aktyf as oersetter, skriuwer, dichter, litera‐
tuerkritikus en kollumnist. Hy promovearre yn 1991 oan 
de Ryksuniversiteit fan Grins.

Germaanske folken, lykas de ‘Frisii’ (Friezen), om 
150 n.Kr. hinne.

3  Klik op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Frisii 
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Ne ens Piter Dykstra binne der yn de gemeente 
Hearrenfean aardich wat skoallen mei in A-profyl, mar 
dy binne benammen te nen yn de lytsere doarpen. 
Der binne lykwols ek skoallen yn de gemeente dy’t it 
better dogge as dat harren profyl oanjout, en oarsom 
hawwe guon skoallen winliken in te leech profyl.1

It ‘Europeesk Hânfêst’ en it ‘Ramtferdrach’ 
moatte ús taal en folk beskermje
It nivo fan it ûnderwiis yn it Frysk wurdt de lêste 
jierren sterk kritisearre, bgl. fanwegen de grutte 
mannichte oan ûnthe ngs dy’t de provinsje Fryslân 
ferlient. Koartlyn waard de tekoartsjittende 
beskerming fan it Frysk al wer foar de sechsde kear 

Trije skoallen op It Hearrenfean krije in oarkonde
Sytze T. Hiemstra & Geart Tigchelaar*

Fear yn ’e broek foar trije skoallen 

De Boargeraksjegroep ‘Sis Tsiis’ hat op woansdei 30 
septimber 2020 trije skoallen beleanne foar harren 

ynset foar it fak Frysk. Mei de bedoeling dat se as posityf 
foarbyld tsjinje kinne foar oare skoallen yn Fryslân dy’t 
it noch gauris raar sitte litte op dat mêd.

Basisskoalle ‘De Buitenkans’, kbs ‘De Hoeksteen’ en in 
middelbere skoalle, it Nordwin College (fmbû), krigen 
sadwaande oan it begjin fan de Berneboekewike in 
oarkonde en in pakket mei Frysktalige boeken dat se sels 
útsocht hiene,  Drs. Piter Dykstra hie mei in pear oaren 
fan ‘Sis Tsiis’ de aksje opset.

‘Sis Tsiis’ woe de skoallen in ‘fear yn ’e broek’ stekke, 
omdat yn in grutte kearn as It Hearrenfean in hiel grut 
part fan de learlingen Hollânsktalich is. ‘Nordwin’ en 
‘De Buitenkans’ hawwe in A-profyl en stribje 
sadwaande alle doelen nei: harkjen, praten, lêzen, 
skriuwen en taalskôging. ‘De Hoeksteen’ hat in B-
profyl (mei in ûnthe ng foar ‘skriuwen’) en dan leit de 
klam op it praten en lêzen.

Basisskoalle ‘De Buitenkans’, kbs ‘De Hoeksteen’ en it Nordwin 
College (tmbû) krije oan it begjin fan de Berneboekewike in oarkonde 
en in pakket mei Frysktalige boeken fan ‘Sis Tsiis’ (foto: S.T. Hiemstra).

1  Oan de ‘Sis Tsiis’-aksje is û.o. omtinken jûn troch It Nijs 
(‘“Fear yn ’e broek” foar trije skoallen op It Hearrenfean’, 30-09-
2020; mei in skeakel (link) om in ‘Sis Tsiis’-enkête yn te foljen: 
https://sistsiis.frl), Omrop Fryslân (Willem de Vries), de Ljou- 
werter Krante (Maria Del Grosso, ‘“Fear yn ’e broek” scholen 
Heerenveen’, 01-10-2020, s. 31) en it Frysk Deiblêd (Mark 
Vallinga, ‘Drie scholen in Heerenveen krijgen een “Fear yn ’e 
broek”’, 01-10-2020, s. 25).
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De ferantwurdlike oerheden (benammen it Ryk, mar 
ek de Provinsje) dogge te min harren bêst om it Frysk 
e ektyf, folslein en mei faasje yn te eren yn it basis- en 
fuortset ûnderwiis en op de skoallen foar spesjaal 
ûnderwiis. Om oer it beropsûnderwiis mar te swijen ...

‘Sis Tsiis’-enkête
‘Sis Tsiis’ docht mei help fan in fragelist sels ek 
ûndersyk nei hoe’t skoallen omgeane mei it Frysk. Net 

konstatearre troch in kommisje fan saakkundigen (in 
‘komitee fan eksperts’) fan de Ried fan Europa. Dy 
kommisje docht om de trije jier ûndersyk, dat rekkenje 
sels mar út dat it mei it Frysk yn it ûnderwiis eint as in 
lûs op in tarre presinning (oaljekleed). In lang slepende 
kwestje dus ...

De Europeeske kommisje giet nei wat der telâne komt 
fan de troch it Ryk al hiel wat jierren ferlyn 
ûnderskreaune bepalings út it Europeesk Hânfêst foar 
regionale talen of talen fan minderheden.2 Yn ús gefal 
dus ûndersyk nei it Frysk as o sjeel erkende taal fan de 
Friezen. De Friezen binne boppedat ek o sjeel as folk 
erkend, bgl. yn it saneamde Ramtferdrach3. Se binne 
oant hjoed-de-dei de iennichste erkende nasjonale 
minderheid yn Nederlân.

Mear Frysk op skoalle, net seure ...

‘Sis Tsiis’ demonstrearret foar better ûnderwiis yn it Frysk (foto: S.T. Hiemstra).

2  It Europeesk Hânfêst is  foar Nederlân fan krêft sûnt 1 maart 
1998.
3  De ‘Framework Convention for the Protection of National 
Minorities’ (yn Nederlân fan krêft sûnt 1 juny 2005) of it 
‘Kaderverdrag inzake de bescherming van Nationale 
Minderheden’; yn it Frysk yn 2010 oerset troch Sytze T. 
Hiemstra: http://www. u-frl.eu/PDF/Ramtferdrach.pdf (oan 
de klikken op: www. u-frl.eu, by ‘publikaasjes’).



LXX-2-15

wittenskiplik, mar om minsken neitinke te litten oer it 
Frysk op de skoalle fan har bern of pake- en 
beppesizzers. Direkteuren sille dêr grif better nei harkje 
as nei ‘Sis Tsiis’, ne ens Dykstra.4 Foar hast de helte fan 
de skoallen waard oant dan ta oanjûn dat der te min 
oan it Frysk dien waard.

De learlingen fan de trije skoallen fan It Hearrenfean 
dy’t der wol posityf útspringe, mochten in spesjale 
etalaazje oer de berneboekewike iepenje by boekhannel 
Binnert Overdiep. Ein 2018 waarden skoallen yn 
Ljouwert al beleanne omdat se oerstapt wiene fan de 
meast minimale eask foar Frysk (allinnich in positive 
‘taalhâlding’ [attitude] neistribje) op ‘hegere’ 
kearndoelen mei ek omtinken foar ferstean en praten.

Troch alle koroanamaatregels koene mar in 
stikmannich learlingen de oarkonde en de boeken yn 
ûntfangst nimme. FFU-bestjoerslid en ‘SisTsiis’-
aksje erder Geart Tigchelaar spriek de learlingen ta 
(syn praatsje folget hjirnei).

Geart Tigchelaar: it grutte belang fan lêzen en 
skriuwen yn it Frysk
‘Goemiddei, myn namme is Geart Tigchelaar en ik haw 
de eare om hjir in koart praatsje te hâlden en eltse 
skoalle aanst in oarkonde en boekepakket oer te 
langjen.

It docht my net allinnich as foarstanner fan goed Frysk 
ûnderwiis en fan wat Sis Tsiis erders út ’e wei set 
deugd dat jimme sa’n yt dogge op it Frysk, mar yn it 
bysûnder docht it my deugd dat jimme profyl A of B 
hawwe as Frysk skriuwer.

Lit my dat útlizze. Njonken myn wurk as oersetter 
(fertaler) fan oare talen nei it Frysk bin ik warber as 
Frysk skriuwer. Ankom saterdei komt bygelyks myn 
twadde dichtbondel út en begjin takom jier myn 
twadde roman. Ik set dus as oersetter ek boeken oer en 
meast binne dat saneamde ‘young adult’-boeken. 
Boeken dy’t dus tusken jongereinliteratuer en 
folwoekseneliteratuer yn sitte. Ik seach op de 
bestellisten dat myn nijste oersetting, dy fan ‘Swarte 
swan’ skreaun troch Gideon Samson, der net op stie, 
dat dy krije jimme der aanst as ekstraatsje by. Dy 
boeken dy’t ik oerset, binne stik foar stik boeken dy’t ik 

Oarkonde foar basisskoalle ‘De Buiten- 
kans’, útrikt op 30 sept. 2020 op
It Hearrenfean (foto: S.T. Hiemstra).

4   Op www.sistsiis.frl is de enkête oan te klikken.

Geart Tigchelaar: goed lêzen en skriuwen leare yn it Frysk is fan grut belang 
(foto: S.T. Hiemstra). 
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op skoalle lêzen haw. Dy boeken binne my altiten 
bybleaun en dêrom ek dat ik se op lettere leeftyd 
oersetten haw. Dat is wat in boek mei dy dwaan kin.

Boeken hawwe yn myn hiele skoalkarriêre ûnmisber 
west. Der is gjin aktiviteit om better in taal yn ’e macht 
te krijen as troch te lêzen. Oft dat no thús wie, want ik 
moat derby sizze dat ús heit hiele boekekasten fol mei 
Fryske boeken hat, of op skoalle. Wat my dêrby altiten 
sa oanlutsen hat, en dat is noch it gefal en ik hoopje dat 
jimme jim it dêr ek mei lyk ne kinne, is dat it Frysk 
safolle tichterby stiet. Dat is de taal dy’tst fan hûs út 
meikrige hast, of yn alle gefallen om dy hinne hearst. 
Dat is de taal dy’t dy eigen is en dêrom is it moai om ek 
yn dy taal te lêzen. De taal stiet dy net allinnich yn in 
‘gewoan’ lêsboek tichterby, mar ek yn it deistige libben. 
Nim no it bist ‘reager’, it Nordwin Kolleezje hat ek it 
boek ‘Fûgels’ útkeazen. Trouwens in boek dat ik, as ik 
ûnderweis bin, altiten by my haw. Yn it Nederlânsk 
hawwe wy it oer in ‘zilverreiger’, wylst dat yn it Frysk 
gewoan in ‘wite reager’ is, want it bist is gewoan wyt, 
dochs? Itselde jildt foar de ‘purperreiger’ dy’t yn it 
Frysk ‘reade reager’ hjit. It Frysk stiet sa tichter by wat 
wy no feitliken bedoele.

Ik hoopje dêrmei dat it Frysk mei dizze mânske 
boekepakketten noch tichterby komt en dat jim, De 
Hoekstien, De Bûtenkâns en it Nordwin Kolleezje 

trochgeane mei jim goed wurk wat it Frysk ûnderwiis 
oangiet. Wy as Sis Tsiis binne tige wiis mei sokke 
skoallen as jimme en hoopje ek dat jimme net allinnich 
mar as goed foarbyld tsjinje foar de bern dy’t les krije yn 
jim klasselokalen, mar ek nei oare skoallen ta, dat goed 
Frysk ûnderwiis wichtich is. Wichtich foar de bern, 
foar harren takomst yn en bûten Fryslân. Wichtich foar 
de meartaligens en de taal. Dêr’t taal wichtich is, is 
dialooch wichtich.

Út namme fan Sis Tsiis mei ik jimme lokwinskje en as 
tank foar it goede wurk jim elts in oarkonde en it 
boekepakket oerlangje. Dy twa dingen – de oarkonden 
en de pakketten – wol boekhannel Overdiep yn de 
berneboekewike noch graach yn syn etalaazje útstalle.’

* Geart Tigchelaar MA (Dokkum, 1987) is frisist 
(‘master’ RUG) en frisiast (û.o. bestjoerslid fan de FFU). 
Hy is sûnt 2011 Afûk-lesjouwer en sûnt novimber 2020 
dosint Frysk oan NHL Stenden Hegeskoalle. Tigchelaar  
skriuwt ferhalen, gedichten en romans yn it Frysk. Hy is 
boppedat oersetter, boekbesprekker en makket geregeld 
grutte fytstochten. Tigchelaar is redakteur fan it literêr 
tydskrift Ensafh en wûn al ris de Douwe 
Tammingapriis (bêste debút as dichter yn 2017) en de 
Obe Postmapriis (2016, foar de oersetting fan in roman 
fan Godfried Bomans). 

Piter Dykstra nimt in enkête ôf en Omrop Fryslân harket mei (foto: S.T. Hiemstra).
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Ynstjoerd

Om ús doarpsnammen De doarpen moatte yn it begjin Fryske nammen hân 
hawwe. It Hollânsk bestie noch net en it Esperanto 
moast noch útfûn wurde. Oarspronklike nammen  
binne letter 'ferhollânske. Fan  ‘ferfryskjen’ fan no-
besteande Hollânske nammen is dus gjin sprake. Wy 
krije  yn de NeF-gemeente ús eigen, eigentalige nammen 
werom, mar der moat, o skande, jild foar op it kleed 
komme. Hoefolle? It riedslid Keizer, ferline jier noch 
foar de eigen nammen, ferskûlet him no efter oaren: hy 
hat in bedrach fan tusken 500.000 en 1 miljoen euro 
'horen rondzingen' – foarsjonger net bekend. Mar dan, 
as yn it spultsje fan ‘zwaan kleef aan’, ferskûlje in pear 
oare riedsleden har wer efter Keizer. De ferstoarne 
heechlearde Kuitert kriget fannijs syn gelyk: ‘alles is 
polityk, mar polityk is net alles’.

De NeF-gemeente kriget 40.000 euro fan de 
Twibaksmerk. Ne ens it Deiblêd soe dat 70% fan de 
totale kosten wêze (FD, 27 jannewaris 2021). Dêr 
heakje ’k sels oan ta, dat ientalige, Fryske buorden 
goedkeaper binne as twatalige, Frysk-Hollânske.

Bertus Jans Postma, Bitgummole

‘Steun FNP-stokpaard Friese plaatsnamen 
wankelt’ (LC, 12 maart 2021). In pear Noardeast-
Fryslân-riedsleden (NeF) dy’t yn de septimber-
riedsgearkomste foar de eigentalige nammen wiene, 
binne har oan it betinken en lykje no it gat derút wine 
te wollen. En dan binne de kosten in aldermaklikste 
stien om ferienings fan doarpsbelangen oer stro elje te 
litten.                                                                                         

Ynstjoerd
                                Zwarte Haan en Swarte Haan

Hollânsktalige plaknammen hearre ek yn de 
gemeente Waadhoeke ferfongen te wurden troch 
offisjele eigentalige …

Oan: Kolleezje en Rie fan De Waadhoeke
Fan: B.J. Postma
It Bosklân 15
9045 PV  BITGUMMOLE
bertusjans@upcmail.nl 

Bitgummole, 19 febrewaris 2021

Ûnderwerp: Zwarte Haan en Swarte Haan  

Rju achtber Kolleezje, achte Rie,   

In Waadhoekster riedsmearheid woe fan gjin Zwarte 
Haan op in Arriva-trein witte. Swarte Haan soe it wur‐
de moatte, want sa skriuwe de Bilkers de namme (LC, 
29 jannewaris 2021). Fraksjes dy’t ferline jier noch gjin 
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Hollânske plaknamme misse koene, binne fan betinken 
feroare, tinkt my. De Rie liket langer gjin beswier mear 
tsjin Biltske plaknammen te hawwen. Sterker noch, de 
Rie sil by de ferkearsdeputearre frou Fokkens oanstean 
op Swarte Haan ynstee fan ‘Zwarte Haan’ (De Bildtse 
Post, 3 febrewaris 2021). Sadwaande myn útstel om it 
hantsjefol Biltske doarpen óm te neamen, om yn jim 
basisadministraasje dy doarpen har Biltske nammen te 
jaan foar de Hollânske yn it plak. 
 
No noch in stikmannich arguminten en opmerkings 
derta.
           
1. Op papier mei de Rie grutsk op en wiis wêze mei de 
3, 4 talen yn de gemeente. Dy meartaligens is oan de 
wetternammen ek skoan te fernimmen. Yn 2006 krige 
de doetiidske gemeente ’t Bilt syn eigen  Biltsktalige 
nammen lykas Klaine Blikfaart en Ouwe Rij, ensa‐
mear. Mar yn de list fan o sjele plaknammen misse de 
measte Biltsktalige.
2. Fan de Waadhoeksters prate 21% Hollânsk of Frjen- 
tsjerters, mar likernôch 50% fan de o sjele plaknam‐
men binne Hollânsktalige, en prate 22% Biltsk, mar net 
mear as ien doarp hat in Biltske namme. Fan de Waad‐
hoekster oerheid mei ferge wurde dat dy syn spul earlik 
spilet en de Biltske minderheid syn ierdrykskundige 
nammen jout.                                          
3. Yn it begjin fan dizze iuw woe doarpsbelang ‘Beetgu‐
mermolen’ roalje oan Bitgummole. In lid miende, dat 
soks net koe en dat dan hiele Menameradiel Fryske
doarpsnammen krije moast. Ei! Yn 1950 feroare yn 
Opsterlân ‘Beets’ yn Nij Beets en kaam yn 1952 yn 
Smellingerlân De Tike foar ‘De Tieke’ yn ’t plak 
(FRYX, jrg. 10 [1989], nû. 1, s. 28). Dêrne ens is it dus 
mooglik om yn in gemeente ien of mear plaknammen 
te ferbetterjen.
4. Yn 1996 ferbettere de Rie fan Ferwerderadiel de 
oarstalige doarpsnammen yn eigentalige. It CDA hie 
der de foarstap ta nommen.
5. De 10de fan hjerstmoanne  2020 ‘foelen’ yn it eardere 
Kollumer gemeentehûs 29 Hollânske doarpsnammen 
yn de noardeasthoeke. Yn 29 doarpen mei sa’n 15.000 
ynwenners komme dêr de eigen, Fryske nammen foar 
yn it plak. It opmerklike fan de stimming wie de ienrie‐
digens yn de Rie. Alle leden stimden foar De Lytse Jou‐
wer y.s.f. ‘Hiaure’, De Pomp y.s.f. ‘Kollumerpomp’, 
ensamear.
6. Wetterskip Fryslân kriget Frysktalige buorden yn it 

wetterskipshûs en wurkwinkels en kursussen-Frysk foar 
syn amtners.
7. It Twibaksmerk-kolleezje stiet foar 70% fan de kosten 
yn de  noardeasthoekster gemeente (punt 5) en stipet it 
wetterskip mei 40.000 euro (punt 6) (Frysk Deiblêd, 27 
jannewaris 2021). 
8. Rûnom te wrâld hawwe ferdrukte folken nei har de‐
kolonisaasje wer eigentalige ierdrykskundige nammen. 
Yn ’e Kongo waard ‘Leopoldville’ Kinshasa en ‘Eliza- 
bethville’ Loemoembashi. Yn Yndia wie it fan ‘Bombay’ 
en is it no fan Mumbay en foar it eardere ‘Madras’ sille 
jim de namme Chennapattanam leard hawwe. Yn Yn‐
donezië feroare ‘Batavia’ yn Djakarta1 en hat it eilân 
‘Borneo’ – foar ’t neist yn Hollân betocht – no de nam‐
me Kalimantam.
9. De Rie fan Jerope is fan betinken dat de beskerming 
fan lytse talen – dêr’t de geografyske nammen by hearre 
– bydraacht ta it bewarjen en de ûntjouwing fan de kul‐
turele rykdom en tradysjes fan Jerope.
10. De UNGEGN, in Feriene Naasjes-Groep fan 
Eksperts op it mêd fan Geografyske  Nammen hat steld 
dat ierdrykskundige nammen ta it ymmateriële kultu‐
reel erfgoed fan in folk behearre. As frou Fokkens war 
docht – of al dien hat – om Hettinga sa er te krijen dat 
er op ien fan syn treinen Swarte Haan fervet yn stee fan 
Zwarte Haan, dan meie jim sels ek wol in sint yn ’t 
nammeponkje dwaan en yn de gemeentlike basisregi‐
straasjes de Hollânske doarpsnammen troch de Biltske 
ferfange, lykas ‘Oudebildtzijl’ troch Ouwe-Syl en ‘Vrou‐
wenparochie’ troch Froubuurt, ensamear.
                                               
Mei Bitgummoolster achtinge,
B.J. Postma

Opm.: It stik is ek oanbean oan De Bildtse Post.
1 Nei de ûnôfhinklikens fan Yndonezië waard Djakarta 
haadstêd fan it nije lân. Yn 1972 is de stavering fan de 
stedsnamme feroare yn Jakarta.

‘Zwarte Haan’ soe offisjeel dus ‘Swarte Haan’ wurde 
moatte!
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Kollum fan Jaap Slager (14)*

Ûntfrysking

Stel:
Jo namme is Schaafstal. Mar de oerheid hat yn syn 
wiisheid besletten en neam jo Soepboer. En dat is fan dy 
gefolgen dat jo foar alleman en de wrâld Soepboer 
binne. 
Mar no komt it …
Jo hawwe it nei in libben fan strideraasje mei 
oerheidsynstellings yn streken dat jo foartoan by jo wiere 
namme neamd wurde sille. En dan krije jo de rekken 
thús …  
Jawis, dan binne jo grif in ‘goeie politicus als je zegt: dit 
hebben we misschien niet goed gedaan’, mar it soe neffens 
my fan piid yn ’e rêchbonke blyk jaan as jo sizze soene: 
‘Dy’t it ûnrjucht feroarsake hat, moat ek de skea betelje!’

Dat wie myn reaksje op in stikje yn ’e Ljouwerter fan 22 
maart lêstlyn ûnder de titel Steun FNP-stokpaard Friese 
plaatsnamen wankelt, juster fuort op FB kneppele fan 
Sytze T. Hiemstra. Dat wie ek de iennichste reaksje. 

Ommers, Steun … wankelt, no. 

Wat my noch it measte steurt yn it artikel is de term 
‘verfriesen’ yn ’e ynlieding. 
Ommers, Lytsewâld hiet grif al sa, doe’t de Hollanners 
noch mei de Batavieren de Ryn ôfsakken …
Hin?
Ja, se hawwe efkes skoft holden by Köln, dat is sa, en de 
plaknamme feroare yn Keulen. Ja, it wiene doe yndied 
al eptige kutkammers. Lytsewâld hiet doe yn alle gefal 
noch Lytsewâld, want de ûntfrysking moast jit ta echt 
komme. 

Mar ik haw der wol in aan fan, hear, hoe’t dy term te 
wrâld kommen is. Want, doe’t de ûntfrysking noch net 
hielendal yn tichte fetten wie, gongen guon ynienen 
hinne en ‘verfries’ ek strjitnammen dy’t fan ’e miet ôf al 
wol in Hollânske namme krige hiene. Dêrfandinne, 
tink, dat dy Hollânske  hampelmantsjes  fan ’e Ljouwer- 

Oant sjen yn it offisjele Lytsewâld!
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ter hjoed-de-dei fan tinken binne dat ek dy Hollânske 
plaknammen der altiten al west hawwe. Dêrom ek: 
Leeuwarder Courant fansels.

Hawar, ik sil dit ûnderwerp net erder útspinne, want 
… foarst is der net ien – as Soepboer – dy’t it wat 
bomme kin en twads is it langer bûtendoarwaar … 

Hasta la vista!

* 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, behearsket ek 
it Hollânsk, Ingelsk, Portugeesk, Frânsk en Dútsk 
boppebêst en is aardich thús yn Gryksk en Latyn. 
Boppesteande kollum is skreaun op 13 maart 2021. 

Út: Friesch Dagblad, 30 maart 2021 (s. 20): ynstjoerd stikje ‘Plakknammen’ fan 
Bertus Jans Postma, Bitgummole.

Dr. Oebele Vries hat nei syn Asega, is het dingtijd? 
(2007) dat benammen oer Âldfryske rjochtsteksten 
giet, in nij monumintaal standertwurk gearstald: 
Ferdban (mei 100 Âldfryske oarkonden en harren 
ferhaal; útj. Noordboek, 2021, 430 siden). 
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Wa bin ik, wa bisto en wa binne wy?

Frans Riemersma & Hans Faber*

Reboelje yn in les om ús eigen skiednis
‘Als je eigen geschiedenis je niet interesseert, ga je de klas 
maar uit.’ Dat wiene yn 1988 de wurden fan ús ierd-
rykskundelearaar op de ‘Simon Vestdijk’ yn Harns. Wy 
wiene sawat 16 jier âld en sieten yn 5 ateneum. Mei in 
toan fan lichte argewaasje waarden dy wurden rjochte 
ta twa gycheljende famkes út Arum en Wytmarsum ef‐
ter yn ’e klasse. De learaar die de doar alfêst iepen en sei 
dat se har net hoegden te melden by de  konrektor. Doe 
pakten ús klasgenoaten, wat fernuvere, harren skoaltas‐
sen en giene de klasse út. Noch twa oare famkes, út 
Wytmarsum en Kimswert, folgen har. 

Terpen
De ierdrykskundeles gie oer terpen. Gjin idee watfoar 
‘dingen’ oft dat wiene. De learaar wijde dêr in les oan 
fanwegen syn hobby argeology. ‘Op mijn knieën peute‐
ren in de klei aan de zijkant van een terp op zoek naar 
potscherven’, sa sei er. In boaiem net allinnich ryk oan 
mineralen, mar ek oan skiednis. Oant dy tiid hiene wy 
amper benul fan de Fryske kultuer. Typysk jierren san‐
tich. In net-Hollânske identiteit wie net in saak dy’t ak‐
tyf út- of oerdroegen waard. En it docht jin grif gjin nij 

dat der op Simon Vestdijk al hielendal net folle belang‐
stelling bestie foar it ‘Friese’. Oant ynienen dy ierdryks‐
kundeles. De wurden fan de learaar ‘als je eigen 
geschiedenis je niet interesseert’, hiene in ‘asjemenou’-
e ekt foar ús. Hiene wy as klasse dan in ‘eigen’ skiednis? 
Wy bleauwen sitten. Fan alles hiene wy leare moatten 
oer Sjina, Nederlânsk-Ynje, WO II, mar dit woene wy 
séls wol ris hearre.

It siedsje wie plante
It siedsje wie plante en sûnt dy tiid groeide de belang‐
stelling foar de Fryske kultuer. As men werom sjocht, 
dan wie dy belangstelling ynearsten rjochte op it ‘striid’-
aspekt fan it Frysk. Ferset tsjin Hollân, opkomme foar 
likense rjochten, taal- en kultuerstriid. Nei de ikoanen 
Warns, Schurer, Redbad, Grutte Pier en Fryske Frij‐
heid. Dat is goed, mar it hat ek in oare kant. Wa besiket 
men te oertsjûgjen, foar hokfoar doel? Mei oare wur‐
den, wat foegje jo ta? De enerzjy rjochtet him op wêr’t 
de grutste wjerstân sit en dus op wêr’t faaks nea feroa‐
ring komme sil. Hoe tryst ek. ‘Mar wat no as wy dêr sels 
ris wat mear oan dogge?’, lykas de foarsitter fan de Jong‐
fryske Mienskip ris sein hat (sjoch in suggestje oan ’e ein 

Dizze keuveljende waadrinners litte in spoar (‘trail‘) efter en symbolisearje it 
redendielen oer eigen skiednis en lânskip (foto: Hans Faber).
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fan dit artikel).

De les fan ’e learaar skied‐
nis rekke yn ferskate op‐
sichten it hert fan ’e saak. 
Gjin grutskens op it Frysk 
of sa, mar út belangstel‐
ling. Gewoan om’t it der 
ís. Boppedat koene dejin‐
gen dy’t net ynteressearre 
wiene, de klasse sûnder 
konsekwinsjes ferlitte. Hy 
woe ús neat oplizze oer 
jins eigen skiednis en iden‐
titeit. Mar hy makke ús 
wol bewust fan it unike 
fan dat lânskip. Hy learde 
ús te sjen en lei út dat 
lânskip en kultuer, geo‐
grafy en skiednis mei-
inoar ferweve binne. En 
dat jildt benammen foar 
de Fryske skiednis. Is it 
winliken net nuver dat 
men mear leart oer de 
‘Bende van Vier’ as oer de 
terpen dêr’t men op wen‐
net? 

De ‘Frisia Coast Trail’
En sa komme wy oan by ús hobby: de Frisia Coast 
Trail. In paad foar lange ôfstannen dat de feiten fan ’e 
skiednis fan dat gebiet ferbynt. Betocht oan it begjin fan 
2017. Fansels, it hat efkes duorre ear’t wy dêrop kamen 
sûnt dy terpeles. It wie nei in hike, in kuiertocht yn 
Spanje dy’t wy tegearre makke hiene, dat wy dêrop ka‐
men. As Harnzers in ‘trail’ (spoar) betinke, falt der net 
oan te ûntkommen dat it in kustpaad wurdt en dat it 
Waad dêr in fernaam plak yn kriget. In wettergebiet
dêr’t, ne ens Karel de Grutte, sels de Molkwei begjint. 
It paad rint fan it Swin yn Belgje by de kust fan ‘Neder‐
lân’ lâns, ynklusyf in slinger it lân yn oer Wijk bij Duur‐
stede (‘Doarestêd’), de kust fan noardwest Dútslân 
bydel, mei as einpunt de stêd Ribe yn Denemark.

It Ingelsk as ‘lingua franca’
De folken op dat paad en de talen en dialekten dy’t dêr 
praat wurde en waarden, binne der by ’t soad. Dat mak‐
ket diel út fan ’e skiednis. In skiednis fan minsken dy’t 
wenje op it lege lân fan in ûnbidige delta. Op dunen, 
klaai en feangrûn. Op wibeljend kwelders, kronkeljende 
riviersiggen en kuierjende eilannen. It wiene de Moe‐

rasarabieren of de Bajau 
fan Jeropa. In wetterkul‐
tuer dêr’t de Fryske lan‐
nen ek diel fan útmeitsje. 
En net allinnich de Frie‐
zen. De Siuwen, Hollan‐
ners, Grinslanners, Sak- 
sen en de Ditmarsianen 
dogge ek mei oan dy ba‐
lansearaksje. Om dy re‐
den hawwe wy  foar it 
Ingelsk keazen as de lin‐
gua franca fan ’e webside.

Berik fan it webstek
In ûnferwachte e ekt is 
dat de webside ek yn it 
bûtenlân lêzen wurdt, 
benammen yn de Feriene 
Steaten. Sawat tweintich 
prosint fan de besikers 
komt dêrwei. Faaks bin‐
ne it foar in part Fryske 
emigranten en har bern. 
As dat sa is, biede wy mei 
de Frisia Coast Trail in 
stikje skiednis oan, hoe 
beskieden ek, yn in taal 

dy’t te begripen is troch de bern fan sokke lânferhuzers. 
Oft se no út Fryslân, East-Fryslân (‘Ostfriesland’) of 
Noard-Fryslân (‘Nordfriesland’) komme, want op it 
stuit hawwe se suver neat om op werom te fallen. Se
hawwe ek neat oan al dy tydskriften en skiednisboeken 
yn it Deensk, Dútsk, Frysk of Nederlânsk. Dat leit hiel 
oars by de neikommelingen fan Ierske en Skotske emi‐
granten yn Austraalje, Brazylje, Kanada en de Feriene 
Steaten. Mar ek foar ús hobby is de skiednis fan Ost‐
friesland, Dithmarschen en Nordfriesland min tagon‐
klik fanwegen de taalbarriêre.

Deus mare, Friso litora fecit?
De skiednis fan Frisia is ien fan trochgeand gepiel mei 
en ûnferantwurdlik brûken fan lân en grûnsto en. 
Grutte stikken lân binne troch it wetter weislein. ‘Deus 
mare, Friso litora fecit’1 is echt in te heroyske foarstel‐
ling fan saken. Earder makke God de see, en de Fries fer‐
neatige de kust. Mar dat jannige sompelân joech 
ekonomyske kânsen. It lânskip feroaret noch altiten. 
Jitte jimmeroan is der gjin bliuwend lykwicht. Dêr’t 

1  D.w.s.: God skoep de see, de Fries de kust (it lân).

Sir Lawrence Alma Tadema (1836-1912) is as Lourens 
Alma Tadema berne te Dronryp. Hy wie in 
notarissoan en is ferneamd wurden as Frysk-Britske 
keunstskilder fan realistyske histoaryske 
ûnderwerpen út de klassike, âldheid. Hied er ek mar 
oer ús eigen skiednis skildere ...
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earder turf groeven waard, giet it no om gas, sâlt en 
wyn. Mei alle bekende en ûnbekende gefolgen. Mar ek, 
hoe duorsum binne ‘hurde’ diken? Hoe lang sille de yn‐
wenners noch wenje kinne op ’e lêste echte terpen op 
de  Halligen fan Nordfriislon. In fassinearjend, âld en 
aktueel ferhaal.

De skiednisboeken jouwe in te beheind per-
spektyf
It is in ferslaavjend ding om te dwaan. Lêze en skriuwe 
oer dy skiednis, en mei dy kennis troch it sompige lân te 
tôgjen. Faak oer diken besiedde mei glêde griene skiep‐
pestront. It is mei dy skiednis in kwestje fan sammeljen 
en puzzeljen. It fjirtich jier âlde boek ‘Oorsprong en ge‐
schiedenis van de Friezen’ fan S.J. van der Molen2 hat, 
om samar te sizzen, in werprintinge nedich. De Neder‐
lânske skiednisboeken springe uch fan ’e Romeinske 
tiid nei de Gouden Iuw en biede dêrom amper ferlich‐
ting. Mar ek it boek fan Van der Molen is in skiednis fan 
’e provinsje Fryslân. Mei oare wurden, de measte skied‐
nis is skreaun mei de eigen lâns-, taal-  en provinsjegrin‐
zen as perspektyf. It is Hollânsk, Siuwsk, Frysk, 
Nederlânsk, Dútsk, Grinslânsk, Saksysk, Jutsk ensfh.

Frisia
Wy binne likemin frij fan sûnde. Mei ús webside Frisia 
Coast Trail dogge wy   ek in bytsje oan polityk troch alles 
yn it ramt (‘frame’) fan Frisia te setten. Foar de Coast 

Trail binne ‘de bewenners fan ’e súdlike Noardseekust’ 
it útgongspunt. Frisia is net Frysk. It is likegoed Frysk. 
De bewenners hawwe in skiednis mien dy’t foar in grut 
part beskaat wurdt troch de yn oed fan farsk en sâlt 
wetter. Dy wetterminsken wiene en bliuwe troch de see 
mei-inoar ferbûn. Oer lân binne se ek ferbûn troch in 
gouden hoep (de ‘goldenen Ring’). Mei de kust(bewen‐
ner) as perspektyf wolle wy in skiednis markearje dy’t 
ferbynt. Dy heart by eltsenien dy’t tinkt dat er diel út‐
makket fan dat lânskip. Der lizze gjin sleatten of diken 
omhinne. Boppedat, as ien ding de identiteit fan dy lan‐
ge kuststripe typearret, dan is it syn nei bûten ta rjochte 
en ynternasjonale oriïntaasje. Yndied, in iepen mienskip.

‘Wekker’ skodzje
It ûnderlizzende ferhaal fan dit artikel is hoe’t de jonger- 
ein ‘wekker’ skodde wurde kin foar de eigen, lokale 
identiteit. En wy doarre te dreamen. As de hobby fan 
ien ierdrykskundelearaar twa Ouwe Seunen ferliede koe 
om belangstelling te krijen foar har skiednis en sa- 
dwaande foar in rikere identiteit, dan moat it dochs 
mooglik wêze dat harren hobby wer fjouwer jongelju 
‘wekker’ meitsje kin? 

Oprop
Ién oprop wolle wy dwaan: ynvestearje yn it digitale 
fisuele ferhaal. As jonge minsken kennis opdogge, dan 
sykje se op it ynternet. Se bestelle gjin djoere boeken. 
Lit stean drûge wittenskiplike artikels. As it net op it 
ynternet fûn wurde kin, dan bestiet it net. Wat dan op‐
falt is de earmoede, it tekoart oan bylden oer de (âlde) 
skiednis fan de Fryske lannen op dat web. Der binne 
mar in pear, oars moaie, ‘artist impressions’ fan yllustra‐
tors lykas Glimmerveen, Nijman en Zuidhoek. En fan‐
sels wat âlde skoalplaten oer de tiid fan bekearing. Mar 
as men googelet op ôfbyldings fan kampfjochters, it 
iermidsiuwske Winaam (‘Wijnaldum’) of Rynsboarch 
(‘Rijnsburg’), de ‘Slach by Norden’, de ‘Slach by Keu‐
len’, de hannelsstêd Doarestêd (‘Dorestad’) en op ke‐
ning Finn, dan is it earmoede troef. Hoe oars is it as 
men googelet op Saxons, Vikings, King Æthelstan of op 
Battle of Stamford Bridge.

Krekt dy histoaryske tekeningen, skilderijen en yndruk‐
ken stimulearje de ferbylding en roppe de belangstelling 
wekker. Hiene wy it Lourens Alma Tadema3 noch mar 
freegje kinnen!

Oarspronklike titel: Die Frieslande, foar it earst yn it 
Dútsk útjûn yn 2006 yn opdracht fan de Ynterfryske 
Rie en yn 2008 yn it Frysk troch de Fryske Rie/Afûk 
(oersetting en einredaksje: Sytze T. Hiemstra).

2 S.J. van der Molen, Oorsprong en geschiedenis van de Friezen 
(Amsterdam/Brussel: Elsevier Nederland B.V., 1981, 252 
siden). 
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Wolkom

‘Wees welkom, maar doe wel mee’ is de titel fan in 
ynstjoerd stik fan Gerda Vanger (LC, 10 febrewaris 
2021). Hja stipet Aant-Jelle Soepboer dy’t nei 
oanlieding fan in artikel (LC, 4 febrewaris) troch 
kollumniste Jantien de Boer it leksum opsein krige hie 
(LC, 6 febrewaris). Nije ynkommers binne wolkom, 
mar hja moatte harren der wol by jaan en Frysk leare, sa 
ornearre Aant-Jelle, en Friezen moatte harren eigen taal 
en kultuer heech hâlde. 

Dat is wol in lestich boadskip, want minsken krûpe 
trochstrings de boppelizzende, oerhearskjende taal en 
kultuer oan en nét de ûnderlizzende of ûnderdrukte. 
Eltsenien hat op skoalle leard dat it Hollânsk dy 
boppetaal is en it Frysk de ûndertaal. Bern is yndruid 
dat se goed Hollânsk prate kinne moatte om wat te 
berikken en dat it Frysk net mear wurdich is as in 
suertsje by de boadskippen. Prate jo Frysk tsjin in 
Hollânskprater, dan steane jo yn sa’n tinkramt al mei 3-
0 efter en moatte jo de slach al gau ferlieze.

It soe jin dan ek fernuverje kinne dat der sa no en dan 
dochs noch in bern is, lykas Aant-Jelle Soepboer earder 
fansels ek west hat, dy’t troch dy oanhâldende 
ûnderwiisyndoktrinaasje- en assimilaasjemasine hinne 
kommen is en dochs noch in bytsje selsrespekt 
oerholden hat. Mar as sa’nien dan stikken begjint te 
skriuwen mei as boadskip om de eigen taal en kultuer 
heech te hâlden, dan komt al gau it twadde front yn 
aksje: de ynkwisysje fan de Hollânske boppelaach dêr’t 
Jantien de Boer harsels ek ta rekkenet. It wolkom mei-
iepen-earms fan Soepboer koe net tefoaren komme dat 
hja har ôfkar útsprekke moast. Soepboer moast witte 
dat er in bekrompen kapputsjinostik skreaun hie. 

Hoe tinkt hja dan oer de Hollânske kwota foar 
echtlingen, de ferplichte ynboargeringskursussen, de 

ferplichte ‘de taal’ (= Hollânsk) leare en de útspraak fan 
ús minister-presidint: ‘As het je hier niet bevalt,  ga dan 
het land uit, ga weg!’?  Dêr stekt Soepboer dochs folle 
liberaler en romtinkender by ôf mei syn wolkom.

Ek de Fryske mienskip moat fan frou De Boer syn plak 
witte. As jo tinke dat jo rjocht hawwe op jo eigen taal en 
kultuer, dan komt dat yn har tinken troch in mispleatst 
gefoel fan morele superioriteit. Nee, troch in oar foar 
‘bekrompen’ út te skellen, twinge jo grif wól respekt ôf! 
Hja wol leaver in soad farsk nij bloed om dy mo e 
Fryske mienskip yn op te lossen.

Alle Friezen moatte al twa iuwen lang ferplichte, dus 
ûnder twang, ‘de taal’ leare as harren boppetaal. En krije 
wy dan foar de ûndertaal in op Stalinistyske wize 
optwongen migraasje oer ús hinne om sadwaande ús 
eigen taal en kultuer út te rûgjen en fan Nederlân in 
lykfoarmige Hollânske naasje te smeien? Is dat it fûnis 
fan har ynkwisysje?

As de Friezen harren bekomst krije fan ynkommende 
steatsnasjonalistyske Hollanners mei de mo ge rook 
fan harren ymperialistyske kultuer, dan komt dat net 
troch Soepboer, mar troch de beskamsume en 
leechlizzende skriuwerij fan Jantien de Boer.

Piter Dykstra,
Mitselwier

3  Sir Lawrence Alma-Tadema is as Lourens Alma Tadema berne 
te Dronryp (1836-1912). Hy wie in notarissoan en is ferneamd 
wurden as Frysk-Britske keunstskilder fan realistyske, 
histoaryske ûnderwerpen út de klassike âldheid. Hy is nei syn 
ferstjerren byset yn in krypt (grêfkelder) fan de St Paul’s 
Cathedral yn Londen, in bûtenwenstich grutte eare.

Wolkom

It webstek fan Frisia Coast Trail is te nen op: www.fri‐
siacoasttrail.blog of www.frisiacoasttrail.frl. Mar efkes 
oanklikke ...

* Dit artikel wie troch Frans Riemersma & Hans Faber 
yn it Hollânsk skreaun en is oerset yn it Frysk troch Sytze 
T. Hiemstra. De noaten binne ek troch him tafoege.
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In wat nuver begjin fan dizze kollum, mar dobrý 
den betsjut ‘goeie’ yn it Tsjechysk. Wy hawwe okker‐

jiers nei Tsjechië ta west. Yn ien dei wiene we der. De ôf‐
stân is dus net rare grut, mar de ferskillen tusken ús lân 
en Tsjechië binne dat wol. Foar in grut part hawwe dy 
ferskillen te krijen mei de hiele oare skiednis fan dat lân 
midden yn Europa. Dat betsjutte bannen mei Dútske 
lannen en letter nei 1945 ûnder tafersjoch fan Ruslân 
bannen mei East-Europeeske lannen. Ik wol net te fier yn 
de skiednis werom. Nei de Earste Wrâldoarloch waard 
it grutte Eastenryksk-Hongaarske Ryk ferdield yn nasjo‐
nale steaten. Doe waarden de Tsjechen baas yn eigen lân 
en om’t de Slowaken harren dêrby oansleaten, waard 
dat Tsjecho-Slowakije. 

Skiednis
In part fan de befolking, benammen yn it westen wie 
Dútsktalich en waard dêrom Sudeten-Dútsers neamd. 
Dy groep elde him tekoart dien en dat wie foar Hitler 
genôch oanlieding om dy gebieten te befrijen, sa’t se 
dat doe yn Dútslân neamden. Slowakije rôp doe de ei‐
gen selsstannigens út. Dútslân besette wat fan Tsjecho-
Slowakije oerbleau en neamde dat it protektoraat Bo‐
hemen en Moravië. Nei de Twadde Wrâldoarloch kaam 

der wer in republyk Tsjecho-Slowakije. De Sudeten-
Dútsers waarden nei Dútslân ta ferballe en Tsjecho-Slo‐
wakije waard in kommunistysk lân. Yn 1968 is der re‐
bûlje, de koartduorjenden ‘Praagse lente’. De studint 
Jan Palach, dy’t himsels op it Wenceslausplein yn 
Praach yn ’e brân stiek, waard dêr it symboal fan. Goed 
tweintich jier letter makke de saneamde Fluwielen Re‐
volúsje in ein oan de kommunistyske oerhearsking. De 
demokrasy kaam werom en Václav Havel waard presi- 
dint. Yn 1993 makke Slowakije him yn goed oerlis wer 
los fan Tsjechië. Dat is no sawat de situaasje.

Sa’n skiednis, dêr moat yn de taal wol wat fan wer‐
om te nen wêze. It Dútsk en it Russysk hawwe beide 
wichtige talen west. Dat jildt eins noch hieltyd foar it 
Dútsk. Tsjin de Dútske grins oan prate sa’n 50.000 
Tsjechen Dútsk. Tsjin de Poalske grins oan wenje like‐
folle Poalsk praters. Fierder binne der noch sa’n 
150.000 Roma (sigeuners) mei har eigen taal en dialek‐
ten. It Russysk is wol ferdwûn, hoewol’t party âldere 
minsken it grif noch wol prate kinne. Ik haw my fertel‐
le litten dat de leararen Russysk gauris Ingelsk en 
Dútsk leard hawwe en no learaar Ingelsk of Dútsk bin‐
ne. Studinten koene dy leararen gauris ferbetterje. 

Goeie, dobrý den

Aant Mulder*

Tsjechïe is no wer in 
selsstannich lân, hat in 
eigen Slavyske taal en 
der wurdt ek noch 
Poalsk, Dútsk en 
Romani praat (foto: 
Aant Mulder).
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Tsjechysk
Der falt my noch wat oars op. It Tsjechysk hat op stjer‐
ren nei dea west. Yn de Lette Midsiuwen en koart dêr- 
nei wie it in bloeiende taal. Doe kamen de Habsboar‐
gers en sa waard it Dútsk de gongbere taal. Om 1800, 
de tiid fan de Romantyk, hinne binne der twa minsken 
dy’t wer krewearje foar de eigen taal. Dat moat erwei 
komme en dêrom wurdt ek weromgrepen op it âlde 
Tsjechysk. It liket Fryslân wol mei de Halbertsma’s. No 
is der in Tsjechyske steat mei in Tsjechyske taal. Dêr 
hâldt de ferliking dus op.

Ik begryp neat fan it Tsjechysk. Dat komt om’t it 
Tsjechysk net in Germaanske en ek net in Romaanske, 
mar in Slavyske taal is. Benammen de bylûdkloften en 
it grutte tal diakrityske tekens, de streekjes en sa, falle 
op. No hawwe we yn it Frysk ek wol bylûdkloften lyk- 
as: flj, tsj of skr, mar dat is neat ferlike mei it Tsjechysk: 
sprcha (= dûs, brûs) en yn it Tsjechyske ‘tongersdei’ = 
čtvrtek  tel ik ek wol if bylûden op in rychje. De diakri‐
tyske tekens begjin ik mar net iens oan. Yn it Tsjechysk 
sjoch ik wol trije, fjouwer ferskillende diakrityske te‐
kens op in ferskaat oan letters stean. Nei sa’n fakânsje‐
wike begryp ik net wêr’t we ús yn Fryslân wolris drok 
om meitsje. Want sis no sels, wat stelle twa, trije (it diel‐
teken meirekkene) diakrityske tekens op sa’n tsien let‐
ters no hielendal foar. It komt lykwols noch hieltyd 
foar dat ik yn digitale formulieren dy pear tekens net 
brûke kin. Besykje ‘Fryslân’ mar ris goed yn te foljen. 
Hawar, foar no: dobrý den mei it streekje op de y! 
‘Goeie’ dus of oars: S přáním krásného ( if diakrityske 
tekens!). Dat betsjut: Mei freonlike groetnis!!

* Aant Mulder wennet yn Balk, hat earder yn it basis‐
ûnderwiis wurke, is Afûk-lesjouwer en 
bestjoerslid fan de Ried fan Fryske Bewe‐
ging. Dizze kollum hat sa likernôch yn 
boppesteande foarm  ek op It Nijs stien (7 
aug. 2018; foto’s: Aant Mulder).

Dialekten en standertaal
As ik nei dialekten fan it Tsjechysk freegje, krij ik te 
hearren dat dy der net binne. Dat fernuveret my. As ik 

erder freegje, krij ik te hearren dat de ynwenners fan 
Praach wol oan har taal werom te kennen binne, krekt 
sa’t wy Amsterdammers werom kenne. In studint fer‐
telt my erder dat it Tsjechysk in lestige taal is en dat 
dat likegoed foar de sprektaal as foar de skriuwtaal jildt. 
Hy hat de taal oanleare moatten. Dat foel net ta. Freo‐
nen ferbetterje him noch hieltyd. Hy skriuwt gauris 
wurden troch dy goed te besjen en dy wurden foar kar 
te nimmen dy’t gaadlik en moai lykje. Dat petearke 
makket my nijsgjirrich en nei in skoftke sneupen wurdt 
it my dúdlik dat der in o sjele standerttaal foar skreau‐
ne teksten is, dy’t aardich ôfwykt fan wat de minsken 
prate en dat de minsken net allegearre gelyk prate. Der 
binne dus wol deeglik dialekten. It liket Fryslân wol 
mei Afûk-noarm foar de skriuwtaal en it sprutsen 
Klaai- en Wâldfrysk. Dialekten binne benammen yn it 
easten fan Tsjechië, yn Moravië, oan ’e oarder. It wurdt 
dúdlik. Yn it westen, yn Bohemen, prate se algemien 
Tsjechysk. Dat Tsjechysk liket aardich op wat yn Praach 
praat wurdt en bûten Bohemen wurdt dat Pragosin‐
trisme neamd. Ik moat daliks oan Amsterdam en Hol‐
lân tinke. Yn Bohemen en yn Praach tinke se dat se 
allegearre deselde taal prate. Dat tinke se yn Hollân ek. 
Dat se dat dêr yn Moravië en hjir yn Fryslân wat oars 
sjogge, docht der net ta. Yn Moravië hawwe se nam‐
mers ek muoite mei de namme Tsjechië. Dy namme 
fan in part fan Tsjechië wurdt ommers brûkt foar it 
hiele lân sa’t we dat ek dogge mei Ingelân en Hollân.



LXX-2-27

Loftsboppe: Learlingen 
fan ‘De Hoeksteen’ 
posearje yn de 
Berneboekewike (30-07-
2020)  by it pakket Fryske 
boeken en de oarkonde 
(foto: P. Dykstra).
Rjochtsboppe: De 
oarkonde (foto: S.T. 
Hiemstra).
Midden: Geart Tigchelaar 
sprekt de bern en it 
publyk ta (foto: S.T. 
Hiemstra).
Loftsûnder: Piter Dykstra 
stelt enkêtefragen en 
Willem de Vries fan 
Omrop Fryslân nimt dat 
op (foto: S.T. Hiemstra).
Rjochtsûnder: De Fryske 
boeken wurde oanbean 
oan it ‘Norwin Kolleezje’ 
ûnder de Fryske les
(foto: P. Dykstra). 



Ympresje fan de manifestaasje fan ‘Sis Tsiis’ foar 
boekwinkel Binnert Overdiep op 30 sept. 2020 (foto's: 
Geart Tigchelaar).
Boppe: (f.l.n.rj.) Susan ten Kate (foto lofts), Nynke 
Beetstra, Baukje Miedema, Roymer Brouwer, Ed Knotter 
(foto rjochts).
Midden: Deselden as boppe, mar no mei learlingen 
(loftsûnder) en Cor Jousma derby. Cor stiet midden op de 
foto (lofts njonken Ed Knotter dy’t in Frysk taske oan de 
mul en in hege hoed op hat). 
Ûnder: Piter Dykstra praat mei de skoalbern. De etalaazje 
is ynrjochte mei de trofeeën foar de skoallen.


