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Byskriften:
1: Tom Dykstra is warber foar it Frysk en
foarsitter fan de Feriening Frysk
Underwiis (FFU).
2: Helia en har wrâld mei Chopin is in
nije roman fan Rients Faber.
3: Kommissaris Arno Brok soe deputearre
Fokkens mei har bouplannen werom
fluitsje moatte.
4: Oerlis fan it JFM-bestjoer mei
deputearre Fokkens (09-09-2021) oer de
skea dy’t de Lelyline en it Deltaplan foar
it Noarden yn Fryslân oanrjochtsje sil.
5: De Ostfriesische Landschaft is in
foarbyld foar in noch op te rjochtsjen
ynter-Frysk Opstalsbeam-parlemint.
6: Frysk blinder!
7: De FFU wol folweardich ûnderwiis yn it
Frysk en yn de Fryske skiednis (foto ©
FFU)!

(5)

(6)

(6)

(7)
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Boustiennen foar in fierdere ûntfrysking fan Fryslân
en it fergrutsjen fan de assimilaasjedruk op de Friezen
Sytze T. Hiemstra

O

p 16 juny 2021 wie op ‘It Nijs’ in ie‐
pen brief1 te nen fan de Jongfryske
Mienskip mei ûndersteande taljochting.

Iepen brief fan de Jongfryske Mienskip
oan de kommissaris fan de Kening
(drs. Arno Brok)

De Ried fan de Fryske Beweging2 en oaren
hawwe harren soargen likegoed buorkun‐
dich makke oer in nij plan om yn Fryslân
45.000 ekstra wenten te bouwen boppe it
grutte tal (100.000 wenten) dat de fjouwer
noardlike provinsjes al fan doel wiene om
te bouwen.

Achte Kommissaris fan ’e Kening,
Wy hawwe noed oer it plan ‘Bouwstenen
voor het Deltaplan’ en it prestearjen fan
Avine Fokkens as deputearre. It plan waard
op 16 april 2021 oan ’e parse presintearre
en pas op 19 april nei de Steateleden tastjoerd. Yn it hiele proses hienen boargers
én politisy gjin inkelde ynspraak. De Frie‐
zen hawwe der net oer stimme kind, ús
Steateleden hawwe der net oer meikedize
kind. Sjoen de grutte yn oed fan it delta‐
plan kin en mei it net sa wêze dat in depu‐
tearre op ’e rin slacht en op dat nivo mei in
ûnderhânsk plan de kontoeren foar de folsleine provinsje Fryslân beskiedt.

Taljochting op ‘It Nijs’
De Jongfryske Mienskip (JFM) is min te
sprekken oer de gong fan saken om it plan
‘Bouwstenen voor het Deltaplan’ hinne.
Foardat Deputearre Avine Fokkens dat op
19 april 2021 nei de Steateleden stjoerde,
hie se it trije dagen dêrfoar al oan de parse
presintearre. Politisy en boargers hiene en
hawwe gjin ynspraak.
Foar it bestjoer fan de JFM wie it bûten‐
spul setten fan de demokratyske struktue‐
ren de oanlieding om de kommissaris fan
de Kening yn in iepen brief te freegjen om
de op ’e rin sleine deputearre fuortendaliks
werom te uitsjen en dêrmei in sinjaal ôf te
jaan fan ‘oant sa er en net erder’.
De JFM beropt him op de kêsten 5 en 16
fan it Europeeske Ramtferdrach foar de
Beskerming fan Nasjonale Minderheden,
ek rati searre troch de Nederlânske oer‐
heid, dy’t it assimilearjen fan minderheden
tefoaren komme moatte. As it Deltaplan
trochgean soe, sille grutte groepen Neder‐
lânsktalige nije ynwenners de ferhâldingen
yn Fryslân folslein op ’e kop sette en be‐
nammen foar de Fryske taal sil dat desastreus wêze.

Sytze T. Hiemstra

It iepen brief oan ’e kommissaris fan de Kening
(drs. A.A.M. Brok) is hjir oan de klikken: https://
www.itnijs.frl/wp-content/uploads/2021/06/
Iepen-brief-oan-e-Kommissaris-fan-e-Kening1.pdf
2
Klik op it artikel fan Pier Bergsma, foarsitter fan
de Ried fan de Fryske Beweging (‘In nij en
soarchlik Deltaplan’, LC, 16 juny 2021, s. 22):
https://www.e-pages.dk/lc/4668/article/
1371335/22/1/render/?
token=08e698c15db9ee413c64642f6ea36946&
vl_platform=ios&vl_app_id=nl.lc.ereader&vl_a
pp_version=5.7.8&fbclid=IwAR02tKGDU2be
lbZZ8dBj7RLUUIcJdHxJ_yJjZvJuF6O77AUUhtZ7S5YN
eY
1

[ferfolch begjint op side 5]
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Kolofon

W

y 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
desimber 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. Tom Dykstra, Chris van Hes, drs. Sytze T. Hiemstra,
Sander Hoekstra, Ed Knotter, Wolter Jetten, Aant
Mulder, dr. Bertus J. Postma en Jaap Slager.

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

Jenny Douwes, Sjoerd Groenhof, Chris van Hes (foarsit‐
ter), Sander Hoekstra, Wolter Jetten (skriuwer/skathâl‐
der) en Elly Schoonbeek-de Jong.

By de foarside
Earelid Bertus Jans Postma (lofts) en Seye Herke Brinkman
(rjochts) op de algemiene ledegearkomste fan de Jongfryske
Mienskip op sneon 4 sept. 2021 by bestjoerslid Sander
Hoekstra, Selmien West 14 yn Oerterp (foto: S.T. Hiemstra).

LXX-3-4

Fan de redaksje

D

e rispinge foar it hjerstnûmer wurdt útmakke fan
leafst alve artikels. De kategory taalpolityk is lykas
wenst de grutste. It saneamde 'Bouwstenen voor het Del‐
taplan' dat ús in byld fan ferbettering ynskune wol, mar
ús grif fan ús leafste goed berôvje sil, ropt wol de measte
argewaasje op. Sytze Hiemstra, Chris van Hes en Tom
Dykstra hawwe dêrom de pinne opnommen om it mega‐
lomane plan te bestriden fan in deputearre dy’t gjin weet
hat fan de wearde fan ús erfgoed en dat wol foar in spoar‐
line ferkwânselje wol. In twadde front wurdt oan erd
troch Wolter Jetten, dy’t boargemaster Oebele Brouwer
stipet yn de striid foar goed Frysk ûnderwiis oan status‐
hâlders en asylsikers. Fan Bertus Postma binne trije stikjes
opnommen: oer it plaknammebelied yn Noardeast-Fryslân, oer de lêste FNP-gearkomste en de skoare yn de wed‐
striid Fryslân-Friesland. Wy slute it nûmer ôf mei in
ferslach fan Aant Mulder oer de twataligens op Korsika.

Op taalkundich mêd hawwe Ed Knotter en Wolter Jetten
tige nijsgjirrige saken gearbrocht. Knotter set in tal stikjes
fan it bloch Taalbaas yn it ljocht. Dy fertsjinje it om rom‐
mer ferspraat te wurden. Wolter Jetten lit yn it grutste ar‐
tikel fan dit nûmer sjen hoe’t it Frysk en it Saksysk (of
Leechdútsk) harren ferhâlde yn it Ostfreesk. Jetten snijt
benammen ek de taalpolityk oan as er it staveringsbelied
fan de Ostfriesische Landschaft op it harspit nimt.
Wat de skriftekennisse oanbelanget bringe wy fan Jaap
Slager in frije oersetting yn it Frysk fan it Portugeeske liet
Para os braços da minha mãe fan de Portugees Pedro Ab‐
runhosa. En fan Ed Knotter in besprek fan Helia en har
wrâld mei Chopin fan Rients Faber. Mei in oprop oan út‐
jouwers om folle better om taal en teken te tinken, want
oars belunet de lêsnocht foar leafhawwers en kenners fan
ús memmetaal hurd.
In soad lêsnocht tawinske.
Piter Dykstra

[ferfolch fan s. 3]

‘Achte Kommissaris Brok, wy freegje jo om fuort én direkt deputearre
Avine Fokkens werom te fluitsjen.’

De grûnslach fan it wurk fan de Jongfryske Mienskip leit
foar in grut part yn de Europeeske ferdraggen fan de
Ried fan Europa, te witten it ‘Hânfêst foar Regionale
Talen of Minderheidstalen’ en it ‘Ramtferdrach foar de
Beskerming fan Nasjonale Minderheden’. Kêst 53 en
benammen kêst 164 fan it ramtferdrach binne opnom‐
men en rati searre om de assimilaasje fan Europeeske
minderheden, wêrûnder de Friezen, foar te kommen.
Wy beroppe ús mei dit skriuwen op dat ramtferdrach en
freegje jo as heechste orgaan om dat ferdrach te hantha‐
venjen. De ferhuzing fan tsientûzenen Nederlânsktalige
bewenners nei de provinsje Fryslân sil ûnmiskenber lie‐
de ta minder Frysktaligen yn ’e tsjinstferliening, minder
Frysktaligen op skoallen (sawol personiel as learlingen),
minder gebieten dêr’t it Frysk de normale omgongstaal
is, ensfh. Mei it deltaplan leit der in plan om de taalsitu‐
aasje yn Fryslân út balâns te bringen. Oft dat de bewus‐
te yntinsje wie of in bykommend ferskynsel, docht net
ta de saak. De útwurking fan it deltaplan op de Fryske
taal en de Friezen is dúdlik: de omfolking fan Neder‐
lânsktaligen nei de provinsje Fryslân sil de assimilaasje‐
druk op de Friezen fergrutsje. Jo kinne it ferlykje mei de
ferhuzing fan tsientûzenen Italianen nei de Dútsktalige
regio Súd-Tirol. Kêst 16 fan it ramtferdrach is mei de
yntinsje skreaun om sokke prosessen tsjinhâlde te kin‐
nen.
Achte Kommissaris Brok, wy freegje jo om fuort én di‐
rekt deputearre Avine Fokkens werom te uitsjen. Dêr‐
mei in sinjaal ôf te jaan fan ‘oant sa er en net erder’!
Wy hawwe as Friezen in lokkige mienskip en foar dit ty‐
pe polityk, dy’t der ek foar soarge hat dat de Nederlân-

ske boarger minder fertrouwen yn De Haach krigen
hat, mei yn bestjoerlik Fryslân gjin romte wêze.
Mei freonlike groetnis,
út namme fan bestjoer en leden fan de Jongfryske
Mienskip,
Chris van Hes, foarsitter

Kêst 5 (Ramtferdrach, troch Nederlân rati searre op 16 febr.
2005 en dêr fan krêft wurden op 1 juny 2005):
1. De Partijen ferplichtsje harren derta om de omstannichheden
te befoarderjen dy’t foar persoanen dy’t by nasjonale
minderheden hearre, needsaaklik binne om harren kultuer yn
stân te hâlden en ta ûntwikkeling te bringen en om de
wêzentlike eleminten fan harren identiteit, te witten harren
godstsjinst, taal, tradysjes en kultureel erfgoed te bewarjen.
2. Mei behâld fan maatregels nommen nei oanlieding fan harren
algemien yntegraasjebelied, ûnthâlde de Partijen harren fan
belied of praktiken rjochte op assimilaasje tsjin harren wil fan
persoanen dy’t by nasjonale minderheden hearre en beskermje
sy dy persoanen tsjin alle op sa’n assimilaasje rjochte
hannelwizen.
4
Kêst 16 (Ramtferdrach): ‘De Partijen ûnthâlde harren fan
maatregels dy’t de ferhâldings yn de befolking yn gebieten dy’t
bewenne wurde troch persoanen dy’t behearre ta nasjonale
minderheden, wizigje en dy’t rjochte binne op it beheinen fan
de rjochten en frijheden dy’t folgje út de begjinsels dy’t yn dit
Ramtferdrach fêstlein binne.’
3

Klik foar it hiele Ramtferdrach (yn de oersetting fan drs. Sytze
T. Hiemstra, aug. 2010) op: http://www. u-frl.eu/PDF/
Ramtferdrach.pdf. It Ramtferdrach is yn Nederlân allinnich fan
tapassing ferklearre op de Friezen. (akte fan oanfurdiging, 16
febr. 2005).
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FAN IT JFM-AKSJEFRONT
Sytze T. Hiemstra

I

t ûndersteande parseberjocht fan de Jongfryske Mienskip oer it diskriminearjen fan it Frysk by statushâlders
fertsjinnet út soarte ek in plak yn Nij Frisia. It hat op ‘It
Nijs’ (fan de Ried fan de Fryske Beweging) stien1 en û.o.
de Ljouwerter Krante (30 april 2021) en Omrop Frys‐
lân2 (29 april 2021) joegen der omtinken oan.
It Nijs, 29 april 2021
PARSEBERJOCHT FAN DE JONGFRYSKE MIENSKIP
Gjin jild foar Fryske lessen oan statushâlders – Ministearje yn striid mei Europeeske ferdraggen
It Ministearje fan Sosjale Saken hat okkerdeis oan boar‐
gemaster Oebele Brouwer fan Achterkarspelen te wit‐
ten dien dat der gjin jild beskikber steld wurde mei foar
de ynboargering yn de Fryske taal. De gemeente Acht‐
karspelen hie dêr eksplisyt om frege. Yn de ôfrûne jier‐
ren hat kear op kear bliken dien dat asylsikers en
statushâlders graach Frysk leare wolle.
Wannear’t statushâlders yn Fryslân wenje, binne se juri‐
dysk sjoen Friezen en falle se ûnder it Ramtferdrach
foar de Beskerming fan Nasjonale Minderheden. Yn
kêst 5 lid 2 stiet:
“Without prejudice to measures taken in pursuance of
their general integration policy, the Parties shall refrain
from policies or practices aimed at assimilation of per‐
sons belonging to national minorities against their will
and shall protect these persons from any action aimed at
such assimilation.”
Klik op: https://www.itnijs.frl/2021/04/ministearjediskriminear ret-statushalders-en-fryske-taal/?
fbclid=IwAR1w8R-Etd1xA-iImOdRrWSUExWx9UpoIarUojHbJn9pvz7pqXUpBKF-tI
2
Klik op: https://www.omropfryslan.nl/nijs/1053425jongfryske-mienskip-ministearje-diskriminearret-statushaldersen-fryske-taal?
fbclid=IwAR1_EVdTFNZ8OWo7enWJCZOrFkmN5If5Bjwc
oZKHOPHpb_yAN8 6im_Qco

De Ljouwerter
Krante (LC, 30-04-2021, s. 27)
diskriminearret it Frysk ek negatyf troch it
Frysktalich parseberjocht fan de JFM yn it Hollânsk
op te nimmen ...

1
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De JFM hat twa diskriminaasjeklachten
yntsjinne by Tûmba.

Dat betsjut dat statushâlders net befrijd wurde fan de
besteande ynboargeringsregeljouwing, mar seit ek dat it
net de bedoeling is om leden fan in nasjonale minder‐
heid te assimilearjen. Allinnich mar Nederlânsk oanbie‐
de oan statushâlders sil liede ta assimilaasje fan de nije
Friezen. Yn oare Europeeske regio’s lykas Südtirol of
Kataloanië is it normaal dat statushâlders twa talen leare
moatte. Yn Europa binne genôch foarbylden te nen
hoe’t statushâlders goed opfongen wurde. De Jongfrys‐
ke Mienskip fynt dat Fryslân dy foarbylden folgje moat.
Mei it rati searjen fan it Europeesk Hânfêst foar Regio‐
nale Talen of Talen fan Minderheden hat it Nederlân‐
ske regear him ferplichte om op alle passende nivo’s de
mooglikheid te bieden om Frysk te learen. Yn kêst 7 lid
1f stiet:
“The provision of appropriate forms and means for the
teaching and study of regional or minority languages at
all appropriate stages.”
De gemeente hat oanjûn fasilitearje te wollen en status‐
hâlders hawwe oanjûn de Fryske taal leare te wollen.
Dêrmei is in ‘appropriate stage’ yn ús eagen dúdlik oan‐
wêzich en bestiet der foar de Ryksoerheid wol deeglik in
ynspanningsferplichting. Wy wize de Ryksoerheid op it
neikommen fan ferdraggen ûndertekene troch dyselde
Ryksoerheid.
Ús punten:
• It antwurd fan it Ministearje fan Sosjale Saken is yn
striid mei it Ramtferdrach foar de Beskerming fan
Nasjonale Minderheden én is yn striid mei it Europeesk
Hânfêst foar Regionale Talen of Talen fan Minderhe‐
den.
• It Ministearje fan Sosjale Saken diskriminearret sta‐
tushâlders troch har kânsen te ûntnimmen. De kâns om
te yntegrearjen yn ’e Fryske mienskip. Behearsking fan
de Fryske taal is ommers fan grut belang yn Fryslân. Yn
de domeinen ûnderwiis, soarch en iepenbier bestjoer
hat it Frysk de ôfrûne desennia in hieltyd grutter plak
ynnommen. By in protte bedriuwen is Frysk de ertaal.
It oanbieden fan kursussen Frysk fergruttet de kânsen
fan statushâlders op de arbeidsmerk.
• It Ministearje fan Sosjale Saken diskriminearret de
Fryske taal omdat it ministearje formeel in ûndergeskik‐
te status oan ’e Fryske taal jout.
De Jongfryske Mienskip hat deputearre Sietske Poepjes
frege om aksje te ûndernimmen tsjin dizze ûnwettich‐
heden en diskriminaasje troch it Ministearje fan Sosjale

Saken. Dêrneist hat de Jongfryske Mienskip twa klach‐
ten fan diskriminaasje yntsjinne by it antydiskriminaas‐
jeburo Tûmba yn Ljouwert.
Jongfryske Mienskip: ministearje diskriminearret statushâlders en Fryske taal
Omrop Fryslân, 29 april 2021 - 10:39
De Jongfryske Mienskip fynt dat it ministearje fan
Sosjale Saken statushâlders en de Fryske taal
diskriminearret. Der soe mear muoite dien wurde
moatte om asylsikers yn te boargerjen yn de Fryske
mienskip en taal.
Boargemaster Oebele Brouwer fan Achtkarspelen hie it
ministearje earder eksplisyt frege om jild foar de ynboar‐
gering fan statushâlders yn de Fryske taal. Yn de ôfrûne
jierren soe nammentlik bliken dien hawwe dat asylsikers
en statushâlders graach Frysk leare wolle.
“Wannear’t statushâlders yn Fryslân wenje, binne se ju‐
ridysk sjoen Friezen en falle ûnder it Ramtferdrach foar
de Beskerming fan Nasjonale Minderheden”, skriuwt
de Jongfryske Mienskip. Yn oare Europeeske regio’s lykas Südtirol of Kataloanië leare statushâlders ek twa ta‐
len. Dêr soe Fryslân in foarbyld oan nimme moatte.
Mei it rati searjen fan it Europeesk Hânfêst foar Regio‐
nale Talen of Talen fan Minderheden hat it Nederlânske
regear him ferplichte om op alle passende nivo’s de
mooglikheid te bieden om Frysk te learen. De gemeente
hat oanjûn fasilitearje te wollen en statushâlders sizze de
Fryske taal leare te wollen.
Ynspanningsferplichting
Dêrmei hat de oerheid ne ens de Jongfryske Mienskip
in ynspanningsferplichting. De organisaasje wiist de
oerheid op it neikommen fan troch harsels ûndertekene
ferdraggen.
De Jongfyske Mienskip hat deputearre Sietske Poepjes
frege om aksje te ûndernimmen op de kwestje. De
Mienskip hat ek twa klachten fan diskriminaasje
yntsjinne by it antydiskriminaasjeburo Tûmba yn Ljou‐
wert.
Wolter Jetten fan de Jongfryske Mienskip
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Spearpunt fan taalbelied

Ientalich Frysk!

Zoals verwacht blijven

'

Burum, Munnekezijl, Warfster‐
molen en Kollumerpomp Neder‐
lands.’ (LC, 9 juny 2021). Men kin
fan betinken wêze dat Frysk, Hol‐
lânsk Leechsaksysk, Limboarchsk
ensaﬁerder Nederlânske talen bin‐
ne om’t se yn Nederlân praat en
skreaun wurde. Yn dy opfetting
bliuwt in Nederlânske namme by
de kommende doarpsnamme-omneaming Hollânsk-Frysk yn de
noardeasthoeke in Nederlânske
namme.

In PvdA-riedslid, ferline jier noch
wakker fóár de namme-omnea‐
ming, rûsde yn it sicht fan de
riedsferkiezings fan ankom jier de
kosten op in bedrach tusken in
heal en in hiel miljoen euro’s.
Jousma syn Topografyske Wurk‐
groep Fryslân kaam út op 2 oant
2,5 ton. It B en W-kolleezje hâldt
de werklike kosten op in heal mil‐
joen.

Bertus J. Postma

Yn de septimbergearkomste fan
ferline jier wie de gemeenteried
ienriedich fan betinken dat de doarpen har eigen, eigen‐
talige, Fryske nammen (werom)krije koene as har dat
teminsten oanstean soe. Der soe fansels wol jild op ’t
kleed komme moatte. Mr. Poepjes yn it Provinsjehûs
woe der fuort € 40.000 op lizze (‘dat is 70% fan de tota‐
le kosten’ skreau it optimistyske FD fan 27 jannewaris
2021).
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Dy kosten, foar in part de hege
kant neist, binne yn mannich
doarp in foarnaam argumint tsjin
de omneaming. De kleiers binne
oars sels net skjin op ’e lever: hiene
se séls mar earder op har Fryske
doarpnammen oanstean moatten.
Ik wit noch fan myn Hallumer jierren dat yn Ferwer‐
deradiel yn it lêst fan de njoggentiger jierren de yn ering
fan ús eigentalige, Frysktalige plaknammen op in
106.000 gûne kaam, omrekkene op in € 48.000. Rek‐
kenjende mei de yn aasje is it jier wol te nen wêryn’t
de namme-omneaming de helte goedkeaper west hawwe
soe as no.

Yn 2008 haw ik in riedsgearkomste yn Kollum meimak‐
ke dêr’t de ried yn frege waard om de eigentalige plak‐
nammen. De ried kaam net iens oan bar: B en W liken
dy Fryske nammen safolle as eanen. En de ried lei him
dêrby del.
Nederlân is lid fan de Ried fan Jerope. Dy Ried is skep‐
per en hoeder fan it ‘Jeropeesk Hânfêst foar streektalen
of talen fan minderheden’ (1992). Yn de ynlieding dêr‐
fan is de Ried fan betinken ‘dat de beskerming fan de
histoaryske streektalen of talen fan minderheden yn Jerope [...] bydraacht ta behâld en ûntjouwing fan de kul‐
turele rykdom en tradysjes fan Jerope’ – yn ús gefal fan
Nederlân.
De gemeenteried yn de noardeasthoeke sil 8 july 2021
oer de doarpsnammen gear en pakt syn beslút goed út,
dan wurdt it Frysk sichtber op gâns ientalige kom- en
ferkearsbuorden en hânwizers. Eigen plaknammen bie‐
de ne ens it Hânfêst in stik beskerming foar it Frysk en
sa in bydrage oan status en fuortbestean fan de taal en
dêrmei oan Fryslâns kulturele rykdom.

Yn New York bekroadzje de FN (Feriene Naasjes) har
oer de lytse, oarspronklike folken mei har streek- en
minderheidstalen. Se leverje har eigen bydrage oan de
wrâldkultuer. Troch diskriminaasje en assimilaasje, fer‐
banning en helte slimmer minderje se hurd yn tal. En
dat ferget ‘direct action’ is it FN-boadskip. Ne ens de
kommisje United Nations Group of Experts on Geographical Names hearre plaknammen ta it ymmaterieel
kultureel erfgoed en hawwe se sadwaande rjocht op
beskerming. Yn de riedsgearkomste fan julymoanne yn
it gemeentehûs krije 25 Fryske doarpen lang om let har
eigentalige nammen. Om op ’e kombuorden wat te
besunigjen wurde dy ien- ynstee fan dûbeldtalich.
Klonk alearen yn de Wommelser Keatsebaen it bied‐
wurd ‘gemeentehûs, spearpunt fan taalbelied’, no is it
ek yn de Dokkumer Keningstrjitte te hearren.1
Bertus Jans Postma, Bitgummole
Ûnder de kop ‘Plaknammen fertsjinje beskerming as erfgoed’
hat dit artikel, in bytsje oanpast, ek yn de Ljouwerter Krante
stien (TE GAST, ‘podium’ freed 18 juny 2021, s. 17).
1

Út de e-post fan de JFM (09-09-2021)
JFM: Deltaplan? Bouwe neffens Skandinavysk model foar ús jongerein!
“84 persint fan ús jongerein wol yn it eigen plak wenjen bliuwe”
Hjoed hat de Jongfryske Mienskip yn petear west mei deputearre Avine Fokkens fan ’e Provinsje Fryslân. De
Jongfryske Mienskip hat de demokratyske legitimiteit fan de Lelyline en Deltaplan foar it Noarden oan ’e kaak steld.
Dêrnjonken hawwe wy it hân oer de gefolgen foar it lânskip, sosjale struktueren en de Fryske eigenheid. Wy steane
derop oan dat der boud wurdt by de doarpen foar de jongerein en dat yn it rinnende proses de ynspraak goed
regele wurde moat. Wy slute in boargerinisjatyf net út.
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Ynstjoerd

Plaknammen yn de FNP-ledegearkomste fan 29 maaie 2021

In pear snoade leden joegen fuortendaalks beskie: dêr sil
de wet om feroare wurde moatte en dat ferget faaks wol
in jier of if. Dêr wie foar har it spul mei út. In fersin,
trije spul is út.
Kin de ferve aanst yn ’e bussen bliuwe?

De lêste, échte gearkomste haw ik it hân oer de kear dy’t
ús doarps- en stedsnammen de lêste jierren krije. En de
frage: soe net better it sizzenskip fan gemeenterieden
nei de steaten oerbrocht wurde kinne?

Ynstjoerd

It begûn healwei de tachtiger jierren yn Burgum, in 35
jier lyn. En as oer mar 5 jier in nije Hollânske wet de
taalferoaring yn de steds- en doarpsnammen mooglik
makket, dan hawwe wy yn 2027/2028 gjin frjemdtalige
plaknammen mear en bliuwt de ferve yn ’e bussen.
Bertus Jans Postma, Bitgummole

Fryslân – Friesland

O

' llongren gaat haar best doen voor meer
‘Fryslân’ (LC, 10 desimber 2020). ‘Na veel
argumenteren heet Classis Friesland eindelijk [nei 3 jier,
BJP] Classis Fryslân’ (FD, 9 april 2021). Dat is yn
sportnotaasje: Fryslân – Friesland 2 - 0.
In pear politisy yn it Provinsjehûs, de VVD’er Klaas
Kielstra en de CDA’er Johan Tjalsma bedjerre dy 2 - 0
wer. Yn har ‘Deltaplan vliegwiel voor brede
welvaart’ (LC, 15 maaie 2021) neame se Fryslân 1 kear
en Friesland 8 kear. Yn sportnotaasje: Fryslân –
Friesland 1 - 8.

‘Fryslân’ blinder!

De útslaggen yn de beide alinea’s hjirboppe byinoar
nommen leveret Fryslân – Friesland 3 - 8 op.

Fan de Poadiumredaksje Ljouwerter Krante (moandei 17
maaie 2021)
Goeiemiddei Postma,

Hie fan beide folksfertsjintwurdigers net ferwachte
wurde mocht dat se har hâlde soene oan it steatebeslút
fan de o sjele lânsnamme Fryslân?1

Jo ferwite Kielstra en Tjalsma dat se yn harren stik ‘Friesland’
skriuwe yn plak fan ‘Fryslân’. It is miskien goed om te witten dat
yn ’e tekst dy’t beide mannen ús stjoerden, wol konsekwint
‘Fryslân’ stie. Wy ha der by de einredaksje lykwols ‘Friesland’ fan
makke. [...]
Mei freonlike groetnis,

Bertus Jans Postma, Bitgummole
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1

Huzekrapte en it Frysk yn it ûnderwiis
Tom Dykstra*

Tom Dykstra is foarsitter fan de Feriening
Frysk Underwiis (FFU) (foto: Tom
Dykstra).

H
‘

et kan verkeren’, om it mei Bredero te sizzen: de
provinsje Fryslân blykt sûnt koart in oantreklike
wenprovinsje te wêzen foar minsken út de Rânestêd.
Oant foar koart noch in ﬁer, noardlik en kâld part fan
Nederlân, no is it ynienen oantreklik om de rêst, de rom‐
te en it lânskip. As gefolch dêrfan binne by ús de huzepri‐
zen ek omheechsketten en krije starters it dreech om yn it
eigen heitelân in wenning te krijen.
Ruilhannel
De noardlike provinsjebestjoeren besykje fan de wen‐
ningneed yn it westen in deugd te meitsjen troch yn ruil
foar de oanlis fan de Lely-line sa’n 140.000 wenningen
bouwe te wollen foar (benammen) de minsken út de
Rânestêd. In Deltaplan om sa moai befolkingskrimp yn
eigen regio tsjin te gean en tagelyk mei it nije spoar
wurkgelegenheid en wolfeart te bringen. Wolfeart en
wolwêzen lykwols foar wa? Yn it rychje skaaimerken fan
twatalich Fryslân – rêst, romte en lânskip – wurdt it
Frysk, de taal ‘het instrument waardoor ik adem‐
haal’ (Ed Hoornik) net neamd. Lestich?

Gefaren foar de Fryske taal
Yn Deltaplan, het bredere verhaal (FD, 26 april 2021)
jout direkteur-bestjoerder Ingrid van de Vegte fan it
Frysk Sosjaal Planburo in tal minnen en plussen by de
plannen. Troch nije ynwenners kinne ferienings, de
sosjale gearhing, der baat by hawwe, mar likegoed kin
de Fryske kultuer ne ens har troch grutte groepen
sûnder bining ek marzjinalisearre wurde. Net eltse nij‐
kommer is ree om ferantwurdlikens te dragen foar it
Frysk. It gauris brûkte argumint fan ‘Wij leven hier in
Nederland’ is dan deadlik en wrot de taal yn eigen taal‐
gebiet út it iepenbiere libben. Net foar neat dat Van de
Vegte pleitet foar in breder ferhaal as allinne de woarst
fan wentebou om dochs mar dy spoarlinen binnen te
heljen.
Foar in libbene (taal)kultuer is it brûken fan en ûnder‐
wiis yn de eigen taal fan libbensbelang. Soks jildt foar it
Frysk likegoed as foar oare talen. No jout it Rapport
Taalplan Frysk út 2018 in ûntheisterjend byld fan it
plak fan it Frysk yn de skoallen, nettsjinsteande de fer‐
plichting dêrta yn basis- (1980) en fuortset ûnderwiis
LXX-3-11

De FFU wol folweardich ûnderwiis yn it Frysk en yn de Fryske
skiednis (foto © FFU)!

(1993). It wurdt oerlitten oan de ‘ambysje’ fan bestjoer
en personiel. Boppedat giet it provinsjaal ûnthe ngs‐
belied út fan de trochsneed behearsking fan it Frysk yn
de (skoal)omjouwing as kritearium by it fêststellen fan
hokfoar ferplichte (!) kearndoelen oft de skoalle skrasse
mei. Dat betsjut in legitimaasje fan in situaasje dat de
measte bern – Frysk- en oarstalich – gjin kwalitatyf
goed ûnderwiis yn taal en skiednis fan de Fryske mienskip krije kinne. Sa’n belied soe foar it Hollânsk op ea‐
nen lykje.
Yn de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 20192023 fan ryksoerheid en provinsje Fryslân is fêstlein dat
fan skoallen yn it Fryske taalgebiet yn 2030 ferwachte
wurdt dat se net mear ûnthe ng foar it fak Frysk haw‐
we. It ymplemintaasbelied is lykwols frijbliuwend. Op
essinsjele punten is foar de twadde rykstaal neat regele,
wylst dat wól it gefal is foar it Nederlânsk:
1. It Frysk is gjin funksje-eask yn it Fryske ûnderwiis.
Guon skoallen jouwe gjin of amper Frysk omdat de
learkrêften net foldwaande Frysktalich binne.
2. De ynspeksje sjocht nét ta op de jierlikse resultaten
by it ûnderwiis yn it Frysk, wylst de prestaasjes by in
fak as ‘Nederlandse taal’ krekt de trochslach jouwe om
foar te kommen dat de skoalle it predikaat ‘min ûnder‐
wiis’ opspjelde kriget.
De negative diskriminaasje fan ús taal en syn
rampsillige gefolgen
Yn kombinaasje mei de histoaryske efterstelling fan ús
taal wurket dat diskriminearjende belied negatyf. De
gefolgen binne hjoed-de-dei dan ek merkber by de
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Frysktalige bern, dy’t op hieltyd jongere leeftyd mei it
Hollânsk konfrontearre wurde sûnder systematysk
omtinken foar de eigen taalûntjouwing. Fan in
lykwichtige meartalige taalûntwikkeling is sa gjin spra‐
ke. It wurdt heech tiid dat foar it Fryske taalgebiet re‐
gels opsteld wurde foar dy funksje-eask en it tafersjoch.
De Fryske mienskip kin net it ferwyt makke wurde net
iepen te stean foar de problemen earne oars. Yn it ramt
fan de betinking 75 jier nei WO II is der rom omtinken
foar it opnimmen fan Joadske ‘smokkelbern’, hongerevakuees út Rotterdam en oarlochsevakuees út Arnhim
en Limboarch yn Fryslân. Fryslân is in part fan Neder‐
lân, mar dat is gjin frijbrief foar Hollânsktaligen – as
hja hjir wenje wolle – om gjin Frysk te learen of om te
easkjen dat harren bern frijsteld wurde fan ûnderwiis
yn it Frysk. Harren komst mei gjin assimilaasje, gjin
ferhollânsking fan de Fryske mienskip ynhâlde. Yn in
wier demokratyske rjochtsoarder is it krekt oarsom.
Frijheid is net allinne frijheid fan mieningsutering, mar
ek frijheid as taalmienskip om de eigen taal te brûken
mei it rjocht op ûnderwiis yn it eigen taal- en kultuer‐
besit. Soks freget respekt en partisipaasje fan nijkom‐
mers.
Ynboargeringskursussen foar ‘statushâlders’
It koartlyn wegerjen fan De Haach om yn Fryslân by
ynboargeringskursussen fan statushâlders plak foar
Frysk yn te romjen is dan ek in foarbyld fan negative
diskriminaasje. Nijkommers binne wolkom yn ús iepen
mienskip, mar dat betsjut wol dat rekken holden wurdt
mei de ‘aard’ (ek de taal) en de ‘skaal’ (romte/lânskip)
fan dat gebiet. Wy freegje ús dan ek ôf oft deputearre
Fokkens (huzebou) wol foldwaande oerlis hân hat mei

kollega-deputearre Poepjes oer de kulturele gefolgen
fan in mooglik grutte ynstream fan oarstaligen, ek mei
it each op de doelstelling dat skoallen yn 2030 gjin
ûnthe ng fan ûnderwiis yn it Frysk mear nedich haw‐
we.
Van de Vegte hat gelyk dat der ferlet is fan in breder en
fûneminteler ferhaal as Fryslân te (mis)brûken as op‐
heinsintrum fan en foar de Rânestêd. It kin dochs net
sa wêze dat it Frysk erder ûnder druk komt te stean,
omdat de huzeprizen dêr sa heech binne?1
* Drs. Tom Dykstra (Eksmoarre, 1942) is âld-dosint pe‐
dagogyk oan pabû’s (‘De Him’, Snits; ‘Stenden’, Ljou‐
wert) en ﬁerwei de grutste helte fan syn libben warber yn
ûnderskate Fryske-Bewegingsfermiddens lykas de Stif‐

ting Slach by Warns (waarnimmend foarsitter), de Feriening Frysk Ûnderwiis (FFU, foarsitter), de Boar‐
gerAksjegroep ‘Sis Tsiis’ en it Ûnderwiisfûns foar de
Fryske Taal (foarsitter). Yn Nij Frisia (nû. 2, simmer
2020, s. 15-19), en yn trije eardere nûmers hat er ferfolchartikels skreaun oer ‘It is mei sizzen net te
dwaan’ (I-IV).

Dit artikel hat op 6 maaie 2021 yn likernôch deselde foarm ek
stien op ‘It Nijs’ (fan de Ried fan de Fryske Beweging). Klik op:
https://www.itnijs.frl/2021/05/huzekrapte-en-it-frysk-yn-itunderwiis/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm
_campaign=newsletter-post-title-en-mear_1
1

Taalskôging Frysk
Ed Knotter

A

foar nedich en de kennis fan it Frysk moat
dêrom ûnderholden wurde. Elts dy’t it
Frysk brûkt, freget him wolris ôf oft in
beskate formulearring taalkundich wol yn
oarder is. De taalrubryk Taalbaas, fan
2009 ôf yn de Leeuwarder Courant en let‐
ter ek op it ynternet, hie oanwizings en fer‐
klearrings by sokke probleemkes.

s der praat wurdt oer taal, giet dat
faak oer it Hollânsk. Mar hoe sit it
eins mei it Frysk? Wurdt dêr ek wol oer dis‐
kusjearre? No bedoel ik net de posysje fan it
Frysk, want dy komt withoefaak te praat.
Net de wearde, de needsaak, it belang of de
skjintme fan de taal, mar de taal sels: de
wurden en útdrukkingsfoarmen. Hoefaak
giet it oer útspraak en grammatika, oer
struktueren en betsjuttings?
As it ûnderwerp stavering op it aljemint
komt, hat eltsenien in miening; it moat
ienfâldiger of moderner, hiel oars, of krekt
net. Mar dat is net it wichtichste aspekt fan
in taal en benammen net it nijsgjirrichste.
De ynhâld fan wurden en teksten fertsjin‐
net mear omtinken om goed begripe te
kinnen wat der sein of skreaun wurdt en ek
wat men sels sizze of skriuwe wol.
It is tige nijsgjirrich om by taaluterings de
fraach te stellen wat der no krekt sein
wurdt, hoe’t it sein wurdt en oft jo it sels
ek sa sizze soenen. Dêr is fansels taalkennis

Ed Knotter

Spitigernôch is de rubryk Taalbaas yn
2017 opholden. Op it webloch waarden
koarte taalskôginkjes publisearre. Foar wa’t
dêr belangstelling foar hat, binne op
www.taalbaas.blogspot.com de noch altyd
nijsgjirrige taalgrúskes te nen.
Hjirûnder yn in wiidweidiger foarm (Taal‐
baaskes hienen almeast net mear as 100
wurden) inkelde skôgings yn de geast fan
Taalbaas.
Stút of sturt
Wat hawwe sûpe en stút mei-inoar te krij‐
en? Dy wurdsjes binne byinoar brocht yn
de útdrukking by jins sûpe en stút wêze, mei
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de betsjutting fan goed sûn wêze, sawol lichaamlik as
mentaal. Wol apart, dy wize fan sizzen. It is dan ek net
sa raar dat yn in koart stikje tekst by de provinsjale mei‐
dielings yn de parse in deputearre skriuwt: ‘It is wich‐
tich dat we by sûp en sturt bliuwe.’
Oan de tekst is net te sjen oft it iroanysk (mei in knypeach) bedoeld is. In sturt yn de sûpe? De kombinaasje
fan sûpe en sturt is noch wûnderliker as dy fan sûpe en
stút. By dat lêste kin men yn alle gefal noch tinke oan
in lyts broadsje mei wat drinken derby. Dêr bliuwt men
sûn by, sa’t de útdrukking hawwe wol.
Deputearre Douwe Hoogland freget yn syn bydrage by de meidie‐
lings yn de krante fan 23 jannewaris 2021 omtinken foar it Blue
Zone-idee: ‘yn ’e bloei wêze’ op ‘Blue Monday.’ Spitigernôch
skriuwt er Blue Zone gedachte, dat gjin (goed) Frysk is.
Spitich dat yn it stikje net konsekwint foar de doelfoarm keazen
wurdt: aktyf ûntspanne, sûn iten en goed wenjen wurde yn ien sin
opneamd.
De skriuwer brûkt ek hjir en dit as it dêr en dat (it) heart te wê‐
zen: ‘hjirmei oan ’e slach, mear tips hjiroer en dy’t dit nijsgjirrich
ﬁne.’ Dat soe dêrmei, dêroer en dat (of gewoan it) wêze moatte.
De stavering fan ‘aktuëler as ea’ is dúdlik en grif goed bedoeld, mar
it trema hie net hoegd (aktueler).

Is genôch eins wol genôch?
Wat is genôch? Foldwaande? Mear hoecht net, mar mei
wol? By in fraachpetear mei Wolter Jetten yn de freeds‐
krante fan 5 febrewaris 2021 stie it tuskenkopke: ‘Der
binne noch genôch bern dy’t Frysk prate’. De betsjutting
dêrfan hinget fan de kontekst ôf. Elts begrypt wol wat
mei dy útspraak bedoeld wurdt. Genôch jonge Frysk‐
praters om de taal (noch) serieus te nimmen. Genôch
potinsje om de takomst fan it Frysk posityf temjitte te
gean. Sûnder dy kontekst begjint men oan de ynhâld
fan it wurdsje genôch dochs te twiveljen. Letterlik nom‐
men soe in reaksje op genôch wêze kinne: Och hea nee,
perfoarst nét genôch, der binne te min bern dy’t Frysk
prate. En dat is ek wier. It tal bern dy’t ek noch wat fat‐
soenlik Frysk prate is hielendal te min. Boppedat stiet
der: noch genôch. Ja sjoch, no noch, mar skielk net
mear. Wat is it dochs dreech om sa’n ienfâldich tusken‐
kopke goed te ynterpretearjen.
By it ferskinen fan De metamorfoaze, oersetting fan Kafka’s Die
Verwandlung, krige Wolter Jetten yn de LC (5-2-’21) rom omtin‐
ken as oersetter en taalstrider.
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Geef Frysk fan kommissaris Brok
It krantestikje by de provinsjale ‘Meidielings’ yn de dei‐
blêden fan 22 augustus 2020, dat by fersin ‘Column’
neamd wurdt, begjint de kommissaris fan Fryslân, Ar‐
no Brok, mei de wurden: ‘Oan de begjin fan de koroanakrisis’. Ornaris wurdt it lidwurd de nei oan (of
yn) ferkoarte ta ’e: oan ’e begjin. Dêrtroch falt it ferskil
mei it lidwurd it (en dêrmei ek de feroaring fan it yn
de) minder sterk op. Mar lykwols komt gauris de op‐
merking: It is dochs it begjin? In taal ater? Nee hear, it
is in âlde namfalskwestje. Sa hat it Hollânsk ek in den
beginne (het begin). En sizze wy ek net yn ’e hûs, wylst
it it hûs is? Dy taalfoarm fan Brok hat suver wat def‐
tichs, lykas it sizzen fan âld premier Wim Kok: in den
lande (het land). Hy bedoelde dan yn it hiele lân. Wêrom soe yn it Frysk yn ’e lân eins net brûkt wurde?
It lân yn te aaisykjen
Wêr tinke jo oan by it wurdsje lân? It each fan de boer
is de dong foar it lân. De grûn dêr’t de ierappels groeie,
of dêr’t it fee rint. Om te aaisykjen moat men it lân yn.
As dat jo earste assosjaasje is, ferlykje dan ris mei de
Hollânske wjergader. Betsjut land krekt itselde as lân
yn bygelyks de sin: de toneelgroep gaat met een nieuw
programma het land in? De politici voeren overal in het
land campagne. Om dy ‘Hollânske’ betsjutting yn it
Frysk wer te jaan, soe men sokssawat sizze as rûnom yn
Fryslân. De útdrukking in den lande (oeral yn it kenin‐
kryk) komt yn it Frysk net foar. De ferlykbere konstruksje yn ’e hûs nammers wol. Yn it Fryske keninkryk
binne de ferhâldings justjes oars. It lân is it ryk fan de
boer; dêr is er ‘kening’ soe men, mei in knypeach nei de
Fryske Frijheid, sizze kinne.

Spitich dat ‘Taalbaas’ der net mear is …

East-Frysk Plat en Nederdútsk

Wolter Jetten*

ûnt 2020 is der in groep
S minsken

yn East-Fryslân ak‐
tyf ûnder de namme Jungfräiske
Mäinskup. It is de bedoeling dat dy
groep yn ’e takomst in feriening
wurdt en dêrmei kriget de Jongfrys‐
ke Mienskip der yn East-Fryslân in
susterorganisaasje by. Ien fan ’e
spearpunten is de taal. De Jung‐
fräiske Mäinskup set him ûnder oa‐
ren yn foar it Sealterfrysk en it
East-Frysk Plat. Mar wat is no
krekt East-Frysk Plat? Dêr is sels yn
East-Fryslân striid en betizing oer!
En is it East-Frysk Plat no in aparte
taal of in sterk ôfwikend dialekt fan
it Nederdútsk? Yn dit artikel wol ik
jim meinimme yn ’e East-Fryske
taaljungle.

Wolter Jetten wennet mei frou en bern
yn it East-Fryske Timmel, in eintsje oer
de Nederlânsk-Dútske grins en siket
alweroan ferbining mei de ynter-Fryske
mienskip.

It Frysk yn East-Fryslân
Yn ’e Midsiuwen wie it Fryske taalgebiet folle grutter as
no. Ek yn Grinslân en East-Fryslân praten se Âldfrysk.
Rydst by Bad Nijeskâns de grins oer, dan bist al yn EastFryslân. De bekendste grutte plakken binne Emden,
Leer, Auwerk (Aurich) en Wilhelmshaven.
Yn ’e 16de iuw ferdwûn it Frysk yn ’e grutte plakken en
yn ’e 18de iuw wie it Frysk yn it grutste part fan EastFryslân de nityf útstoarn. Allinnich yn it Sealterlân
prate se hjoed-de-dei noch it Sealterfrysk, in lêste fariant
fan de oarspronklike Fryske taal.
Skiednis fan it East-Frysk Plat
East-Fryslân gie tusken 1500 en 1800 massaal oer op it
Nederdútsk. Dat wie de taal fan de machtige Hânze én
de taal mei prestiizje, al soest dat hjoed-de-dei miskien
net mear sizze.

Mei it Nederdútsk fan East-Frys‐
lân wie altyd wol wat te rêden.
Fanâlds hie de taal in tige sterk
Frysk substraat1, sa’t yn de 19de
-iuwske wurdboeken noch goed
te sjen is. In famke wie yn parten
fan East-Fryslân noch hiel lang in
‘fôn’, in beppe wie in ‘bäep’ (re‐
gionaal ‘beppe’) en in heit wie in
‘bâb’ (ferlykje Sealterfrysk ‘Ba‐
be’). Dy substraatwurden binne
meidertiid foar in grut part fer‐
dwûn. In lyts tal Fryske sub‐
straatwurden sit hjoed-de-dei
noch yn ’e taal.

East-Fryslân hat nei de Midsiuwen in soad Nederlânske yn‐
oeden hân. Tusken 1600 en
1750 wie it Nederlânsk sels de dominante taal yn ’e
stêd Emden. Troch de Tachtichjierrige Oarloch binne
ommers grutte groepen protestanten út de Nederlan‐
nen nei Emden ta echte. Dy grutte yn oed sjochst ek
werom oan it feit dat de Grutte Tsjerke fan Emden de
memmetsjerke (‘moederkerk’) fan ’e Nederdútsk
Gri ormearde Tsjerke wie, dêr’t letter de Nederlands
Hervormde Kerk út ûntstien is. Neist de religieuze
echtlingen wienen der letter ek in soad Nederlânske
keaplju yn ’e stêd. De Nederlânsktaligen wienen
gri ormearden dy’t it Nederlânsk heech holden omdat
it ek de taal fan harren Bibel wie. Yn Emden kaam de
Nederlânske omgongstaal lykwols hieltyd erder fan
de standerttaal ôf te stean. Dûmny’s út de Nederlan‐
nen spuiden der raar guod fan. Nei de Frânske tiid wie
de Nederlânske yn oed de nityf oer. Ûnder druk fan
Substraattaal: in eardere taal dy’t yn in beskaat gebiet of troch
in beskaat folk sprutsen waard en de lettere taal beyn oede hat.
1
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Prusen waard it Heechdútsk de taal fan skoalle en tsjer‐
ke.
Út it Nederlânsk kamen net allinnich Nederlânske,
mar ek typysk Romaanske wurden lykas ‘alōzje’ (horloazje) yn it East-Frysk Plat. De Frânske taal hat in rid‐
lik direkte yn oed yn East-Fryslân hân. Tusken 1808
en 1810 wie East-Fryslân ommers ûnderdiel fan de
Frânske fazalsteat Keninkryk Hollân mei as kening
Loadewyk Bonaparte.
It Nederdútsk en syn dialekten
Wannear’t wy nei de taalklassi kaasje sjogge, dan is it
East-Frysk Plat ien fan de dialekten fan it Nederdútsk.
Nederdútsk of Platdútsk hâldt net op by de grins, mar
wurdt ek yn Grinslân, Stellingwerf, Drinte, Oerisel en
Gelderlân praat. Yn Nederlân wurdt dy taal it Nedersaksysk neamd. Yn Dútslân ne se dat mar in nuvere
namme, want Nedersaksen is dêr de namme fan ien
dealsteat. Omdat de Dútsers ek de dielsteaten SleeswykHolstein, Noardryn-Westfalen, Hamboarch, Bremen,
Saksen, Brandenboarch en Mecklenboarch-Foarpom‐
mern te freon hâlde wolle, brûke se dochs leaver it
‘neutrale’ begryp Nederdútsk (amtlik) of Platdútsk
(omgongstalich).
Yn Nederlân wurdt it Nedersaksysk faak net as in apar‐
te taal sjoen. It hat wol erkenning, mar foar in protte
Nederlanners binne it Drintsk en it Twintsk Neder‐
lânske dialekten. De taal stiet ek ridlik tichtby it Neder‐
lânsk en de measte minsken bedoele it net ferkeard
wannear’t se Drintsk in Nederlânsk dialekt neame. Yn
Dútslân spilet dat folle minder. Dêr stiet it Nederdútsk
bêst in ein fan it Heechdútsk ôf. Troch de gruttere
taalôfstân fan it Nederdútsk ta it Heechdútsk witte de
measte minsken yn Dútslân wol dat it Nederdútsk wat
aparts is.
It Nederdútsk is yn East-Dútslân en Noardryn-Westfa‐
len sa goed as útstoarn. Sels ûnder de âldere bewenners
libbet de taal amper noch. Dat is yn Nedersaksen en
Sleeswyk-Holstein wol oars. Dêr binne noch in soad âl‐
de minsken dy’t de taal yn ’e macht hawwe. De jonge
minsken moatst yn Nedersaksen en Sleeswyk-Holstein
mei in fergrutglês sykje, de situaasje is noch folle min‐
der as mei it Frysk yn ús provinsje Fryslân, mar se binne
der noch wol. It Nederdútsk fan Nedersaksen en Slees‐
wyk-Holstein (en Bremen en Hamboarch) wurdt ek
wol Noard-Nedersaksysk neamd. It Noard-Nedersak‐
sysk is it ‘meast tale’ dialekt fan it Nederdútsk. Yn de
ôfrûne desennia binne der learboeken en wurdboeken
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Der neue Sass. Plattdeutsches Wörterbuch:
Plattdeutsch-Hochdeutsch, Hochdeutsch-Plattdeutsch.
Mit den Sass'schen Schreibregeln, mit 10.000
Stichwörtern, geschrieben von Heinrich Kahl,
Johannes Sass, Heinrich Thies, 8. Auflage, 560 Seiten,
2016.

ferskynd foar it Noard-Nedersaksyske taalgebiet. It
Noard-Nedersaksysk is yn de taalklassi kaasje inkeld
mar in dialekt, mar yn ’e deistige taalpraktyk funksjo‐
nearret dat dialekt as de standerttaal.
It East-Frysk Plat wurdt yn de taalklassi kaasje ta it
Noard-Nedersaksysk rekkene, mar yn ’e praktyk is der
bêst wol wat ôfstân tusken it East-Frysk Plat en de oare
Nederdútske dialekten (wêrûnder it Noard-Nedersak‐
sysk). Yn it Sass Wörterbuch, it wurdboek foar it NoardNedersaksysk, wurdt in dúdlik ûnderskied mei it EastFrysk Plat makke. Der wurde bewust gjin wurden út it
East-Frysk Plat opnommen: ‘Der Wortbestand deckt un‐
gefähr das Gebiet des Nordniederdeutschen ab, das in
Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Nordnie‐
dersachsen – einschließlich Oldenburg, jedoch außer Ost‐
friesland – gesprochen wird.’2 De reden dat der gjin
wurden út it East-Frysk Plat opnommen binne, is dúd‐
lik: it East-Frysk Plat ferskilt te folle fan it Nederdútsk.
Dat komt ûnder oare troch de Fryske, Nederlânske en
Frânske yn oeden yn it East-Frysk Plat. Dat is lykwols
net de iennichste reden.

Kahl, H. & Thies, H. (2011). Der neue Sass. Wachholtz Verlag,
Neumünster.
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Twa soarten Plat yn East-Fryslân
Ek al hat it Nederdútsk ûnder de jongere generaasjes
amper noch sprekkers, de Nederdútske sprekwurden
en gjalpen binne noch o sa populêr. Sels yn East-Frys‐
lân binne in protte toeristewinkeltsjes dy’t t-shirts en
bekers mei sokke opskriften ferkeapje. En no’t de taal
driget út te stjerren, begjinne de minsken yn NoardDútslân de taal wol mear te skriuwen. Sa binne der no
al tsien Edeka-supermerken yn East-Fryslân dy’t suver
alle opskriften ientalich yn ’t Nederdútsk hawwe.
Dochs binne lang net alle Friezen it iens mei dy ‘ferne‐
derdútsking’.
Yn 1975 sjogge wy yn East-Fryslân al it earste teken fan
ferset tsjin de yn oeden fan it ‘algemiene’ Nederdútsk
(of Noard-Nedersaksysk). Yn dat jier presintearret Hol‐
ger Weigelt syn nije stavering foar it East-Frysk Plat. Yn
syn wiidweidich foarwurd jout er oan wêrom’t er in ei‐
gen stavering en wurdlist foar it East-Frysk Plat skreaun
hat. Ne ens Weigelt is it East-Frysk Plat oan it ferdwi‐
nen. Yn rap tempo wurde typyske East-Fryske wurden
ferfongen troch Nederdútske wurden en it lûdrike
East-Fryske Plat kin net skreaun wurde mei de stave‐
ring fan de Ostfriesische Landschaft. De Ostfriesische
Landschaft is in soarte fan kultureel parlemint fan EastFryslân. In wittenskiplik sintrum dat oan ’e iene kant
op de Fryske Akademy liket, oan ’e oare kant in soarte
fan Ministearje fan Kultuer foar East-Fryslân is.
De lêste jierren sjogge wy it algemiene Nederdútsk oeral
yn East-Fryslân opkommen. Dat giet te’n koste fan it
East-Frysk Plat. Yn Pewsum, in doarpke noardwestlik
fan Emden, waard yn 2020 in nij winkelsintrum iepe‐
ne. Yn de bakkerij fan it nije winkelsintrum stiet de be‐
kende Nederdútske gjalp: Nich lang schnacken, Kopp in
Nacken (letterlik: net lang prate, kop yn ’e nekke, kin
oerset wurde as: sizzen is neat, mar dwaan is in ding).
Fierwei de measte toeristen, en Dútsktalige East-Frie‐
zen, tinke no dat dy gjalp yn ’e taal fan East-Fryslân
skreaun is. Moai net dus!
Lit ús de sin efkes besjen en út elkoar nimme. It wurdsje ‘schnacken’ (prate) komt allinnich yn it eastlikste
diel fan East-Fryslân foar. Yn Pewsum sizze de minsken
allegear ‘proten’. It wurdsje ‘nich’ (net) wurdt yn it
East-Frysk Plat ‘ni’ of ‘näit’ en it Nederdútske én
Heechdútske ‘Nacken’ (nekke) wurdt yn it East-Frysk
Plat mei ‘nâk’ (lang a-lûd, folge troch in sjwa) oerset.
De Ostfriesische Landschaft kin der ek wat fan. Jierren
lyn moasten sy in oersetting betinke foar it Dútske be‐
gryp ‘mehrsprachiger Kindergarten’ (meartalich pjut‐

teboartersplak). Sy betochten de oersetting ‘Mehrspra‐
kig Kinnergaarn’. No is it East-Fryske wurd foar ‘taal’
gewoan ‘tóól’ en net ien seit ‘Spraak’ of ‘Sprake’. It
Dútske wurd ‘Garten’ is yn it Nederdútsk ‘Gaarn’, mar
yn it East-Frysk Plat is it ‘tûn’. Mei dy kennis soest
dochs ‘mērtóólerğ kinnertûn’ ferwachtsje? De Ostfriesi‐
sche Landschaft brûkt leaver ‘frjemde wurden’ út it Ne‐
derdútsk as ‘eigen wurden’ út it East-Frysk Plat.
Brede krityk op de Ostfriesische Landschaft
Net allinnich Holger Weigelt hat krityk jûn op it wurk
fan de Ostfriesische Landschaft. De ferneamde taalwit‐
tenskipper Marron (Curtis) Fort hat it staveringspro‐
bleem hieltyd wer beneamd. Marron Fort: ‘Es leuchtet
ein, daß wir die verschiedenen im Weser-Ems-Gebiet gel‐
tenden Regelwerke für die Schreibung des Niederdeutschen, die vereinheitlichend wirken sollen, nicht verwen‐
den können, wenn wir auf die Unterschiede unter den
Mundarten in diesem Raum hinweisen wollen. Hinzu
kommt, daß das ostfriesische Niederdeutsch und das Sa‐
terfriesische zahlreiche Laute und Lautverbindungen
kennen, die sich mit den orthographischen Mitteln der
verhältnismäßig lautarmen hochdeutschen Sprache nicht
ausdrücken lassen.’ Dêrmei joech Marron Fort yndirekt
krityk op de stavering fan de Ostfriesische Landschaft.
Marron Fort die dat wol faker, ek yn ynterviews. As
foarbyld neamde er de twa- en trijelûden yn it EastFrysk Plat, dy’t yn ’e stavering fan de Ostfriesische
Landschaft net skreaun waarden.
Neist de twa- en trijelûden hat it East-Frysk Plat noch in
bysûnder ferskynsel en dat is de lûdferlinging: Koarte of
lange lûden kinne, faak mei in sjwa (toanleaze e), ferlin‐
ge wurde. Holger Weigelt en Marron Fort hawwe dat
ferskynsel wiidweidich beskreaun. It sit sa. Wannear’t
koarte fokalen mei in sjwa ferlinge wurde, ûntstiet der
in delgeand twalûd. Kinst it ferlykje mei it Frysk en syn
lûden ‘û’ en ‘oe’. It û-lûd yn ‘rûch’ is koart, it oe-lûd yn
‘woe’ is neat oars as de û mei in koarte sjwa derefter. Yn
it East-Frysk Plat kinst net allinnich koarte lûden fer‐
lingje, ek de lange lûden kinne noch in stikje langer
wurde. Wannear’t lange lûden ferlinge wurde, ûntstiet
der in superlang lûd. In wurdsje as ‘tûn’ hat in lang ûlûd dat mei in koart û-lûd ferlinge wurdt.
Mei de lûdsferlinging ûntsteane faak ek betsjuttingsferskillen. It wurdsje ‘tüüğ’ (túch; guod) en ‘tüüeğ’ (tsjû‐
ge) lykje in hiel soad op elkoar, mar de sjwa soarget foar
in útspraak- én betsjuttingsferskil. Yn ’e skriuwwize fan
de Ostfriesische Landschaft wurde beide wurden as
‘Tüüg’ skreaun. De wurden lykje dan miskien homo‐
nym3, mar binne dat yn ’e taalpraktyk hielendal net!
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makket tusken Nederdútsk en East-Frysk Plat, docht it
wurdboek fan de Ostfriesische Landschaft dat net. Dat
nimt lokraak wurden op út it Nederdútsk en út it EastFrysk Plat. Fansels is der oerlaping tusken it East-Frysk
Plat en it Nederdútsk, mar der steane frijwat wurden yn
de wurdboeken fan de Ostfriesische Landschaft dy’t yn
East-Fryslân suver net brûkt wurde. Sa hâldt de Ost‐
friesische Landschaft it ‘pseudo East-Frysk Plat’ yn stân.

_
_
_
Däi ostfräisk tóólkurs “Ostfräisk Lerbauk” is up
oostfraeisk.org publik!

Yn ’e rin fan de tiid binne in protte ferlinge lûden ûnt‐
stien troch ynkorporaasje (d.w.s.: it opnimmen fan) fan
de slot-sjwa. In ‘rötte’ (rat) is ‘röet’ wurden en in ‘nöö‐
se’ (noas) is ‘nööes’.
It ferskynsel docht him ek by meartallen foar. In baarch
is yn it East-Frysk Plat in ‘swīn’ (lange ii). Yn it EastFrysk Plat wurdt it meartal meastal mei -en foarme,
mar yn dit gefal is ‘swîn’ ek in gongbere meartalsfariant
(‘swiinen’ wurdt dan ‘swiien’). By dat wurd wurdt dus
in sjwa ynfoege om it meartal te foarmjen.
Troch dat komplekse lûdsysteem binne net allinnich
saakkundigen lykas Holger Weigelt en Marron Fort kri‐
tysk oer it wurk fan ’e Ostfriesische Landschaft, mar ek
skriuwers en muzikanten hawwe krityk. In pear jier lyn
bekritisearre sjonger Stefan em Huisken by de Opstals‐
beam it wurk fan de Ostfriesische Landschaft.
Mar de krityk komt ek fan deanormale East-Friezen
dy’t net yn it wittenskiplike of kulturele wrâldsje sitte.
Dy minsken hawwe likegoed krityk op it wurk fan de
Ostfriesische Landschaft, mar kinne dat net altyd dúd‐
lik ûnder wurden bringe. Ik hear dan wol gauris de op‐
merking ‘ús taal is folle riker as de Ostfriesische
Landschaft skriuwt’.
De Ostfriesische Landschaft krûpt it Nederdútsk oan
Dêr wêr’t it Sass Wörterbuch in (sinfol) ûnderskied
Homonym: wurd dat de selde klankfoarm hat en op 'e selde
wize skreaun wurdt as in oar wurd, mar in oare betsjutting hat.
3
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Hoe’t de Ostfriesische Landschaft dat docht? By de neo‐
logismen besiket de Ostfriesische Landschaft de wurden
dy’t ôfwike fan it Nederdútsk, as ferâldere te kategori‐
searjen.

Men soe ferwachtsje dat de Ostfriesische Landschaft it
wurdsje ‘Sekenhuus’, yn de Weigelt-skriuwwize ‘süü‐
kenhūs’, promoatsje wol. It wurdsje ‘süük’ (Dútsk:
‘krank’) is ommers it no as oarspronklik oan elde EastFryske wurd. Fansels waard der yn ’e Midsiuwen ek wol
‘krank’ of ‘kronk’ yn it Âldfrysk skreaun, mar de âldere
East-Friezen kenne eins allinnich mar ‘süük’.
De Ostfriesische Landschaft hie likegoed ‘Interfe‐
renz’ (ynterferinsje) efter it wurdsje ‘Krankenhuus’
skriuwe kind. Sa kin men de eigen wurdskat befoarderje
en ynterferinsjes (frjemde ynslûpsels) yn ’e gaten hâlde.
Lykwols leit de prioriteit fan ’e Ostfriesische Landschaft
net by it behâld fan de eigen wurdskat. Soenen se in he‐
kel oan de eigenheid fan it East-Frysk Plat hawwe?
De Ostfriesische Landschaft wol it East-Frysk
Plat net staverje
In protte bûtensteanders miene dat it East-Frysk Plat
hiel bot op it Nederlânsk liket. Dat is net iensen sa
frjemd. Yn it East-Frysk sjogge wy ommers hiel faak
wurden as ‘Straat’, ‘Maand’ en ‘Taal’. Dêr kin ik koart
oer wêze; dat seit yn hiel East-Fryslân gjin minsk! De
East-Fries seit ‘stróóet’, ‘móónd’ en ‘tóól’. En wannear’t
de útspraak al in bytsje feroaret, dan hâldt de East-Fries
in o-eftich lûd.
De au-lûden binne noch sa’n probleem. Foar it wurdsje
‘mem’ hat it East-Frysk Plat de dialektfarianten ‘mau‐
der’, ‘meauder’, ‘möyder’ en ‘mouder’. Foar de dialekt‐
farianten au, eau, öy en ou skriuwt de Ostfriesische
Landschaft in o -> ‘moder’. As kompromis foar de dia‐

lektfarianten soe men in au ferwachtsje. Boppedat
wurdt de au ek yn it grutte sintrale dialekt brûkt, dat sa
rûchwei op ’e line Emden-Uplengen leit.
Dat de Ostfriesische Landschaft nuvere dingen docht
mei de skriuwwize, hat te krijen mei de ideology dy’t
dêr hantearre wurdt. Op de webside fan it online
wurdboek fan de Ostfriesische Landschaft stiet it nei‐
kommende: ‘Darum wurde bei der Überarbeitung dar‐
auf geachtet, die ostfriesischen Regeln, dort, wo es
möglich und sinnvoll ist, an die Regeln von Sass anzugleichen (z. B. die Verdopplung der Umlaute). Damit
wird das ostfriesische Platt für einen großen Sprachraum leichter lesbar.’ De Ostfriesische Landschaft seit
dus letterlik dat se harren stavering safolle mooglik oan
it Nederdútsk oanpasse. Yn de boppesteande tekst stiet
‘wêr sinfol en mooglik’ Hoesa sinfol? Út hokfoar per‐
spektyf wei sinfol? Út East-Frysk perspektyf wei binne
sokke staveringsregels hielendal net sinfol!
Nij platfoarm moat it East-Frysk Plat rêde
De eigenheid fan it East-Frysk Plat stiet yn ’e kiif. Wy
witte net hokfoar takomst oft de taal hat. As it oan de
Ostfriesische Landschaft leit, praat de kommende gene‐
raasje in standertfariant fan it Nederdútsk. Dat de Ost‐
friesische Landschaft dat wol, docht bliken út al it
wurdboekmateriaal, stavering en learmateriaal. De Ost‐
friesische Landschaft tsjut de taal ek altyd as Neder‐
dútsk of Platdútsk oan, East-Frysk Plat is in relikt út in
er ferline dat men hoe dan ek bûten de doar hâlde
moat.
En sa giet in taal dea. Simpelwei omdat de struktuer fan

de taal te folle liket op it Nederdútsk en de Dútske iden‐
titeit sterker is as de Fryske identiteit. Lykwols bestiet
der sûnt 2020 in nij platfoarm foar it ‘echte’ East-Frysk
Plat en dat projekt hat de namme oostfraeisk.org. It pro‐
jekt wurdt stipe troch de Jungfräiske Mäinskup en de
driuwende krêft efter dat projekt is Onno Dirk Feld‐
mann út Westrauderfehn. It projekt oostfraeisk.org
brûkt de stavering fan Holger Weigelt, in stavering dy’t
wól past by de kompleksiteit fan it East-Frysk Plat.4
Om it echte East-Frysk Plat leare te kinnen, moat in taal‐
learder him dus dwaande hâlde mei it jin oaneigenjen
fan de Weigelt-stavering. Dat kin op oostfraeisk.org.
Dêr is in online wurdboek mei sa’n 36.000 lemma’s
(wurden, ferbûgingen, útdrukkingen en foarbylden), in
grammatika fan mear as 200 siden, in taalkursus fan
mear as 300 siden (mei audio), in app dy’t it skriuwen
fan it East-Frysk Plat yn ’e Weigelt-stavering makliker
meitsje moat. Dêrneist binne der allegear lmkes en
Jungfräiske Mäinskup (Facebook, 26 juny 2021):
Däi ōstfräisk tóólkurs "Ōstfräisk Lērbauk" is up oostfraeisk.org
publik!
4

Mit disser kursbauk gift 't nū ennelk 'n gâud stē, föör âl däient
däi d' Ōstfräisk Tóól recht lēren willent. Dat kursbauk, dat fan
fan 10 leksen bīstājt, is fan us lid Onno Dirk Feldmann sğrēven
worden. Būten teksten un ferklorens tau d' gramóótik undholt 't
ōk fräj wat höörteksten un aldēğs lütje lmkes, wor dat Ōstfräisk
up 'n plesærelk wîs mit lērt worden kan.
Dat bauk wil däi Jungfräiske Mäinskup ōk in d' taukumst föör
höör Ōstfräisk-kursen brūken.
Däi kurs köönent Jī hir
leerbauk.aspx

nnen: https://oostfraeisk.org/

De Ostfriesische Landschaft wol it East-Frysk Plat net staverje.
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koarte ferhalen te nen. Folle net genôch!
Is East-Frysk Plat gjin dialekt fan it Nederdútsk?
Myn ferhaal is oant no ta ridlik technysk. Dêrom sil ik
de situaasje mei ús Frysk ferlykje. Stel, de Afûk en Frys‐
ke Akademy seinen yn 1950 al dat ‘samen’, ‘leuk’, ‘sleu‐
tel’, ‘vader’, ‘opa en oma’ en ‘jullie’ poerbêste Fryske
wurden binne. Yn taalkursussen wurde de wurden
brûkt. Alle nije Fryskpraters brûke dy wurden yn har‐
ren Frysk, yn alle doarpskrantsjes wurde dy wurden
neist de gongbere âlde Fryske wurden brûkt. Se wurde
op in stuit safolle brûkt dat ‘tegearre’, ‘aardich’, ‘kaai’,
‘heit’, ‘pake en beppe’ en ‘jim’ noch mar troch in
hantsjefol minsken brûkt wurde. Yn 2000 skriuwt de
Fryske Akademy yn syn wurdboek dat dy typysk Fryske
wurden amper foarkomme of ferâldere binne. Hoefolle
minsken soenen dy wurden yn 2020 noch brûke? En
dat giet net oer ien of twa wurden, mar oer hûnderten.
Dan binne wy der noch net. Stel dat de Fryske Akade‐
my en de Afûk neat mear oer it ferskynsel brekking sizze
soenen. Stel dat se sizze dat it ferskynsel hielendal net
Der ostfriesische Sprachkurs "Ōstfräisk Tóóllēr" wurde auf
oostfraeisk.org verö entlicht!
Mit diesem Kursbuch gibt es jetzt endlich eine gute
Anlaufstelle, für alle die die Ostfriesische Sprache richtig lernen
wollen. Das Kursbuch, welches aus 10 Lektionen besteht, ist
von unserem Mitglied Onno Dirk Feldmann geschrieben
worden. Neben Texten und Erklärungen zur Grammatik
enthält es auch ziemlich viele Hörtexte und sogar kleine
Videoclips, in welchen das Ostfriesische auf entspannte Weise
gelernt werden kann.
Das Buch will die Jungfräiske Mäinskup in Zunkunft für ihre
Ostfriesisch-Kurse nutzen.
Den Online-Kurs können
oostfraeisk.org/leerbauk.aspx

Sie

hier

nden:

https://

The East Frisian language course "Ōstfräisk Tóóllēr" has been
published on oostfraeisk.org!
With this course book there is nally a good point of contact for
everyone who wants to learn the East Frisian language properly.
The course book, which consists of 10 lessons, was written by
our member Onno Dirk Feldmann. In addition to texts and
explanations of grammar, it also contains quite a few audio texts
and even small video clips in which East Frisian can be learned in
a relaxed way.
Jungfräiske Mäinskup intends to use the book for their East
Frisian courses in the future.
You can nd the online course here: https://oostfraeisk.org/
leerbauk.aspx
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bestiet. Dus it meartal fan ‘doar’ is net mear ‘doar‐
ren’ [dwarren] mar ‘doaren’ [do.əren]. Stel dat se it
Frysk eigene grappich en oerdreaun ne. Hoefolle
minsken soenen dan noch dy brekking brûke? Wannear’t lesjouwers dy útspraak foar ûnfrysk hâlde, omdat
it net genôch op it Nederlânsk liket? Minsken wurde
korrizjearre want ‘it echte Frysk’ moat safolle mooglik
op it Nederlânsk lykje. Ik tink dat in protte Friezen dat
gek ne.
Stel no dat alle dakjes en skrapkes dan net mear skreaun
wurde meie. It binne ommers frjemde eleminten en it
Nederlânsk hat se ek net. En wy moatte as goede Friezen
ús sa goed en trou mooglik oan ’e Nederlânske stave‐
ringsmooglikheden hâlde.
Stel dy no in kombinaasje foar fan alles wat ik krekt beskreaun haw. Dus wurden wurde slûpendewei ferfon‐
gen, beskate lûden (sels mei grammatikale funksje) lykje
net te bestean en in frjemde stavering wurdt as de bette‐
re stavering presintearre. Al dy dingen binne yn EastFryslân dus gewoan de deistige praktyk! En dy ‘frjemde
taal’ kriget alle stipe fan oerheden, taalorganisaasjes en
toeristewinkels!
Op de fraach oft it East-Frysk Plat in dialekt of aparte
taal is jou ik gjin antwurd. It is ek in bytsje ûnsinnich,
want it bringt ús net de oplossing foar it probleem. En
dat probleem is dat it ‘East-Fryske’ fan it East-Frysk Plat
bedrige wurdt, sels troch de ‘eigen ynstânsjes’. Wol it
East-Frysk Plat syn eigenheid behâlde, dan moat der in
alternatyf komme foar de stavering fan de Ostfriesische
Landschaft. Dat alternatyf soe de Weigelt-stavering wê‐
ze kinne, mei eventueel hjir en dêr in funksjonele oan‐
passing. Neist de stavering moat yn wurdboeken it
brûken fan East-Fryske wurden wer oanmoedige wurde
en ek Fryske substraatwurden meie weromkomme. De
taal sil dan yn alle gefallen Frysker, eigener en autentiker
wurde!
* Wolter Jetten (1984) is skathâlder-skriuwer fan de
Jongfryske Mienskip.

Kollum fan Jaap Slager (15)*

Nei de earms fan ús mem
Ek publisearre op Jaap Slager syn bloch op 17-06-2021.
Pedro Machado Abrunhosa (berne op 20 desimber 1960 yn
Porto) is in Portugeeske sjonger, lietskriuwer, muzikant en
komponist. Abrunhosa makke him de jazzmuzyk eigen, begûn
yn ’e jierren ’80 te spyljen yn jazzbands en mei it lesjaan oan
muzyk- en keunstskoallen yn Porto. Hy is mei-oprjochter fan ’e
Jazz School of Porto.
1

2

Hjirby de oarspronklike tekst fan it Portugeeske liet
Para os braços da minha mãe (Yn ’e earms fan ús
mem):
Jaap Slager set ek wol gedichten
oer yn it Frysk.

Jaap Slager set ek wol gedichten oer yn oare talen.

Diskear foar de ôfwikseling in hiel frije, mar tige
sprekkende en wat bekoarte oersetting fan Para os
braços da minha mãe1 yn it Frysk, in liet fan de
Portugees Pedro Abrunhosa.2 De noaten binne taheakke
troch Sytze T. Hiemstra.
De earms fan ús mem
’k Kaam by de ein fan ’e strjitte
Neat as legens temjitte
De wrâld waard my erste wiid
En oars like er sa lyts
Want by ús heit op ’e fyts
Hie ’k oars nea brek oan piid
’k Woe wol graach wer nei hûs
Hjir koe ’k minske noch mûs
Hurd tebek nei Bijke en Poes
Want hjir hie ’k myn nocht fan ôf ...
’k Woe wer werom
Nei de earms fan ús mem
’k Wol wer werom
Nei de earms fan ús mem

Cheguei ao fundo da estrada
Duas léguas de nada
Não sei que força me mantém
É tão cinzenta a alemanha
E a saudade tamanha
E o verão nunca mais vem
Quero ir para casa
Embarcar num golpe de asa
Pisar a terra em brasa
Que a noite já aí vem
Quero voltar
Para os braços da minha mãe
Quero voltar
Para os braços da minha mãe
Trouxe um pouco de terra
Cheira a pinheiro e a serra
Voam pombas
No beiral
Fiz vinte anos no chão
Na noite de amsterdão
Comprei amor
Pelo jornal
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’k Siet in bytsje ferlern
Mank de razende bern
Op skoalle dy earste dei
’k Wie amperoan fjouwer
En jit net sa’n rûchhouwer
’t Foel my om ’e wearlich net mei
’k Woe wol graach wer nei hûs
’k Koe hjir minske noch mûs
Tebek nei Bijke en Poes
Want hjir hie ’k myn nocht fan ôf ...
’k Woe wer werom
Nei de earms fan ús mem
’k Wol wer werom
Nei de earms fan ús mem
It diploma yn ’e klean
Soe ik it wurkpaad opgean
My foel neat mear te learen
Mar inkeld lear om ’e hakken
En gjin yl op earmtakken
Sa sûzje jin gau de earen
’k Woe wol graach wer nei hûs
Fan my hold minske noch mûs
Och sa’n langst nei Bijke en Poes
Wolfergoed hie ik myn nocht ...

Quero ir para casa
Embarcar num golpe de asa
Pisar a terra em brasa
Que a noite já aí vem
Quero voltar
Para os braços da minha mãe
Quero voltar
Para os braços da minha mãe
Vim em passo de bala
Um d Para os braços da minha mãe iploma na mala
Deixei o meu amor p’ra trás
Faz tanto frio em paris
Sou já memória e raiz
Ninguém sai donde tem paz
Quero ir para casa
Embarcar num golpe de asa
Pisar a terra em brasa
Que a noite já aí vem
Quero voltar
Para os braços da minha mãe
Quero voltar
Quero voltar
Huumm?

Ek te beharkjen op YouTube, bgl.: https://www.
youtube.com/watch?v=1xt9A6tyyDs

’k Woe wer werom
Nei de earms fan ús mem
’k Wol wer werom
Nei de earms fan ús mem1
* Jaap Slager (Ljouwert, 1958) wennet 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 17 juny 2021.

Yn ’e earms fan ús mem ...
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Pedro Machado Abrunhosa (berne op 20
desimber 1960 yn Porto) is yn Portugal en
Spanje in tige bekende sjonger, lieteskriuwer,
muzikant en komponist.

Pedro Machado Abrunhosa jout in konsert.

Helia en har wrâld mei Chopin
(skriuwer: Rients Faber)
Ed Knotter

W

a lêst wolris in boek
fan Rients Faber?

Wat in nuvere fraach. Faber?
Wa is dat? Is dat in skriuwer?1
Oare fraach dan mar: wa lêst
wolris in Frysk boek? In wier
antwurd op sokke fragen soe
nijsgjirrige sifers opsmite kinne
oangeande de posysje en de wur‐
dearring fan de Fryske literatuer.

suchte: men is al bliid as der
tsien ferskillende Fryske boe‐
ken yn ’e winkel steane. De
Afûk-winkel moatte wy der
fansels efkes bûten hâlde.
Sa’t it Frysk as kommunikaas‐
jetaal amperoan sichtber is yn
it iepenbiere libben, sa ûn‐
sichtber binne Fryske boeken
yn de boekwinkel. Ne ens de
boekhannels binne der amper
klanten dy’t freegje om in spe‐
sifyk Frysk boek, fan in spesi ‐
ke Fryske skriuwer. Der binne
gjin listkes mei titels dêr’t yn
kranten oer skreaun en op
teefee oer praat wurdt. Sokke

Dy nuvere fragen kamen yn my
op doe’t ik ferline jier op It‐
Nijs.frl in kollum fan Aant
Mulder lies, dêr’t er de fraach
yn bespruts hokfoar plak oft de
Fryske literatuer eins ynnimt? Rients Faber: Helia en har wrâld mei
As it giet om Hollânsktalige Chopin (útjûn yn eigen behear, 2019, 134
boeken, al of net oerset, binne siden; omslachûntwerp: Rients Faber).
der listkes mei de meast fer‐
1
Rients Faber (1946) wie learaar. Hy skreau in proefskrift oer
kochte boeken, romans, berneboeken, dichtbondels,
de Fryske dichter dr. Lucius Columba Murray Bakker (1822misdiedromans, non- ksje, ensfh. Foar alle sjenres in
1911), ferskate kultuerhistoaryske artikels en in tal boeken, û.o.:
Top 10. Dy titels binne gau yn de boekwinkel te nen,
Stimmen út in doarpsferline en De reis van Tiesema en Dwalen
door een familiearchief.
mar it Frysk falt dêr hast folslein bûten. Mulder fer‐
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listkes, op papier en digitaal, soenen fertuten dwaan
kinne. Oars, murk Mulder synysk op, witte wy hieltyd
minder dat der Fryske boeken skreaun wurde en dat
guon boeken, spitigernôch net allegearre, (tige) de
muoite fan it lêzen wurdich binne.
Helia en har wrâld mei Chopin
Ien fan de boeken dy’t yn dy kollum neamd waarden, is
Helia en har wrâld mei Chopin fan Rients Faber. Al
kriget it amper omtinken – moai dat Mulder it op posi‐
tive wize neamd hat – it is dochs in hiel aardich literêr
wurk (roman). Der kin mei rjocht fan wurk praat wur‐
de, want it is net neat om it skriuwen fan sa’n boek(je)
ta in goed ein te bringen. Dêr is in soad konsintraasje en
trochsettingsfermogen foar nedich.
It lêst no ik en ot, mar der is wol it ien en oar op it
boek oan te merken. Sa kin de titel jo op ’e doele bringe,
want it is net sa dat Helia in persoanlike relaasje mei
Frédéric Chopin (hân) hat. De ferneamde komponist
komt sels net yn it ferhaal foar, allinnich syn (pia‐
no)muzyk en mear spesifyk de ferearing dêrfan. Helia
har wrâld, sa leart it boek geandewei, is it belibjen fan in
muzikale bewûndering.2
De ûnskerpe foto op ’e foarkant fan it boek bylket net
en foeget neat ta oan it ferhaal. En de korreksje hie bet‐
ter kinnen: it tilt op fan taal- en staverings aters. Dat
liedt o sa ôf, nammerstemear om’t it ferhaal wat stadich
op gong komt. It ferhaal begjint yn 1952 en it liket as is
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de taal dêr wat op oanpast, de âldfrinzige kant neist. Dat
kin lykwols ek as in komplimint sjoen wurde, want de
lêzer elt him troch de styl suver werombrocht yn dy
tiid. Al wurdt de sfear fan in bernewrâld yn de fyftiger
jierren dêr moai mei tekene, dochs moat soks net te lang
duorje. It muzykwykein en it mei-inoar te farren nei in
eilantsje wurdt libbener beskreaun. In groepke muzyk‐
studinten belibbet op de Bonningapleats in kultureel
en sosjaal tige foarmjend wykein.
Bonningastate, it wenhûs fan pianolearares Helia, is
noch eat bysûnders mei te rêden: in ferline dat ta libben
komt. Foar de histoaryske feiten giet de skriuwer werom
nei it jier 1050. Dy feiten krije yn it ferhaal in nije betsjutting. Der rint ek in histoaryske line mei in piano‐
restaurateur yn Frankryk, dêr’t wy al lêzende ek telâne
komme. It stekt fernimstich yninoar, mar yn it ramt fan
in 130 siden tellend boekje is it faaks wat te folle.
De nammen fan guon personaazjes hawwe in nijsgjirri‐
ge relaasje mei-inoar: Hélie en Helia, Evelle en Yvelle,
Yvel (Yfke); dêr is nijsgjirrich mei omboarte.
Al mei al hiel aardich om te lêzen, mar safolle taal- en
typ aters is in ôfgriis.

2

De roman beslacht it tiidrek fan 1952-1967.

Korsika
Aant Mulder*

De Korsikaanske flagge.

K

orsika is in nijsgjirrich Frânsk eilân. Sa’n 65 pro‐
sint fan de 400.000 ynwenners kin him yn it Kor‐
sikaansk, de eigen taal, rêde. Dy taal bestiet eins út twa
dialekten; in noardlike en in súdlike fariant. In pear jier
ferlyn hawwe we in reis hiel Italië troch makke. Wy
hawwe doe ek in tal dagen op it Frânske Korsika tahol‐
den. It is in eilân mei prachtige strânen en kusten, yn‐
drukwekkende nasjonale parken, en fansels
berchhellings mei skiep en geiten en op in ferskaat oan
plakken ticht beamkeguod dat se dêr Maquis neame,
en bosken fansels. Der wenje yn datsoarte fan streken
net folle minsken. Dy wenje yn de lytse doarpkes en yn
de wat gruttere stêden lykas Ajaccio, Bonifacio en Bas‐
tia.
Dûbeldtalige kombuorden
Ik kin my goed yntinke dat Korsika hieltyd faker troch
hieltyd mear fakânsjegongers foar kar nommen wurdt.
Mar der is fuortendaliks wat oars dat my opfalt as wy
mei de boat fan Sisilië ôf oanfarren komme en yn Boni‐
facio oan wâl stappe. Dat is dat de plaknammen twata‐
lich (dûbeldtalich) binne: Bonifacio – Bunifaziu. Dat
jout my suver in soarte fan thúsgefoel. Twatalige plak‐

nammen. It ropt ek daliks fragen op. Om hokfoar talen
giet it? Ik tink oan it Italiaansk, it Frânsk, it Korsi‐
kaansk. Ik wit dat Korsika yn de njoggentjinde iuw in
Frânsk eilân wurden is. Dat de boppeste namme sil grif
de Frânske wêze. Ik wol der mear oer witte, mar de
boekjes dy’t ik meinommen haw, geane allegearre oer
Italië. Net handich, mar it is net oars. As ik witte wol
hoe’t it mei de talen op Korsika sit, sil ik fragen stelle
moatte en dat bin ik fan doel.
Pasquale Paoli
We ride fan Bonifacio nei Ajaccio. Dêr steane ek wer
twa nammen op de buorden: Ajaccio en Aiacciu. De
oare moarns meitsje we in stedskuier troch de haadstêd.
Ús gids wit in protte oer de stêd te fertellen en hy
neamt ek twa nammen: Napoleon en Paoli. De earste
namme haw ik fansels folle faker heard, de twadde net.
Hy neamt dy nammen as wy by in stânbyld steane. Dat
is it stânbyld fan Pasquale Paoli1 dy’t fan 1725 oant
1807 libbe hat. Op it stânbyld stiet in tekst fan Paoli
L’égalité ne doit pas être un vain mot: ‘Gelikensens mei
gjin leech wurd wêze’. It moat dus net samar in wurd
1

Folsleine bertenamme: Filippo Antonio Pasquale de' Paoli.
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sûnder betsjutting wêze. Dat docht tinken oan de
Frânske revolúsje. Ik harkje mei sân pear earen en kring
foarsichtich nei foaren.
Dat Rome yn it begjin fan ús jiertelling sa’n 700 jier
baasspile hat oer Korsika fernuveret jin net. Dat yn de
Midsiuwen mei de Franken rekkene wurde moast, dat
leit ek wol yn ’e reden. Mar as ús gids fertelt dat Korsika
dêrnei hûnderten jierren yn besit west hat fan de repu‐
blyk Genua, dan is dat nij foar my. Om 1730 hinne
komme se op Korsika yn opstân en sûnt reitsje se stadichoan mear op harsels. Genua wol Korsika net kwyt
en frege Frankryk om help. Yn dy snuorje komt Paoli
mei in demokratyske grûnwet foar Korsika, in grûnwet
dêr’t er yn hiele Europa yndruk mei makket. Der komt
erder troch syn tadwaan in eigen munt, in eigen ag‐
ge, in folksliet, in universiteit. Genua is ûnderwilens
hieltyd mear by Frankryk yn it kryt kommen te stean.
Frankryk wol allinne noch mar helpe as se Korsika hâl‐
de meie. Dat bart yn 1768 by it ferdrach fan Versailles.2
En in jier letter, yn 1769 wurdt op datselde Korsika
Napoleon berne. Foar Paoli is dan stadichoan gjin plak
mear. Hy echtet.
Napoleon Bonaparte
Om 1790 hinne, sa’n tweintich jier letter dus, mei Paoli
weromkomme. Korsika is dan in Frânsk departemint.
Hy kriget wer bestjoerlike taken en besiket syn paad te
nen. Napoleon Bonaparte wurdt sels ien fan syn mei‐
wurkers. Likegoed leit Paoli hieltyd faker dwers as it
giet om de radikale Frânske ideeën. Hy giet ek hieltyd
faker syn eigen gong. It komt sels sa er dat de Korsika‐
nen dy’t Frankryk stypje, echtsje moatte. De famylje
Bonaparte heart der ek by. Paoli kriget hieltyd mear sti‐
pe fan de Britten, mar as dy baas wurde, wolle se Paoli
ek wol slite. Dat is yn 1795. Paoli set him yn Londen
nei wenjen en yn 1796 wurdt Korsika de nityf in part
fan Frankryk.

By ‘Versailles’ wurdt almeast tocht oan it fredesferdrach fan
1919 (ein fan de Earste Wrâldoarloch), mar der hawwe mear
ferdraggen west:
it earste, 1756 (ôfspraken tusken Frankryk en Eastenryk);
it twadde, 1757 ( erdergeande ôfspraken tusken Frankryk en
Eastenryk);
it tredde, 1758 (oer de status fan België);
it fjirde, 1768 (Korsika troch Genua oerdroegen oan Frankryk);
it ifde, 1783 (Frede fan Versailles, ek wol Frede fan Parys
neamd; de ein fan in tal oarloggen).

2
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Korsikaansk en Frysk
Yn 1811 wurdt Korsika in gewoan Frânsk departemint
en dêr heart de Frânske taal by. It Korsikaansk rekket sa
op de eftergrûn. De Italiaanske woartels fan dy taal gea‐
ne suver ferlern. It Korsikaansk nimt hieltyd mear oer
út it Frânsk wei. Dat duorret oan 1975 ta. Sûnt is der
wer wat mear romte foar de Korsikaanske taal en kultuer. It Korsikaansk mei no ek yn it learplan fan de ba‐
sisskoallen opnommen wurde, foar trije oeren yn ’e
wike. En der wurdt ek in protte yn de eigen taal songen. Hiel faak binne it sels sjongers dy’t de eigen taal
net prate kinne. En sa is it my wol dúdlik dat wat de
plaknammebuorden oanbelanget de Frânske nammen
boppe-oan steane en de Korsikaanske derûnder. Op
guon plaknammebuorden binne de Frânsktalige nam‐
men mei spuitbussen ûnlêsber makke.
De oerienkomsten de situaasje yn Fryslân binne grut.
Ik kom lykwols ek in aardich ferskil tsjin. Se hawwe dêr
op Korsika in taalkundich ûnderdompelingssintrum
oprjochte. Dat betsjut dat eltsenien dêr fan de kok oant
de skjinmakker Korsikaansk praat en sa kinne of moat‐
te hiele skoalklassen har de hiele wike yn de eigen Kor‐
sikaanske taal rêde.
Dat soe foar Fryslân noch wolris in aardich idee wêze
kinne. Situaasjes betinke dat allinne it Frysk mar brûkt
wurde kin en dat dan tagelyk in bytsje geef!
* Aant Mulder wennet yn Balk, hat earder yn it basis‐
ûnderwiis wurke, is Afûk-lesjouwer en bestjoerslid fan de
Ried fan Fryske Beweging. Hy hat yn Nij Frisia stien
mei artikels oer (1) West-Fryslân: tussen dut en dat is ôk
nag wat! (2019, nû.2); (2) Oostfreesk (2020, nû. 4); (3)
Fryslân is gjin Súd-Tirol (2021, nû. 1); (4) Goeie, dobrý
den (oer Tsjechië; 2021, nû. 2).

Mei de boat nei Korsika (foto: Aant Mulder)

Napoleon Bon
aparte (176
9-1821) syn
bertehûs (fot
o: Aant Mulde
r)

Dûbeldtalige paadwizers
(foto: Aant Mulder)

Pasquale Paoli (1725-1807):
gelikensens mei gjin leech wurd
wêze (foto: Aant Mulder)
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De Korsikaanske flagge.

Boppe: Pedro Machado Abrunhosa jout in konsert.
Midden: (f.l.n.rj.) Pedro Machado Abrunhosa; Yn
’e earms fan ús mem ...
Ûnder: (f.l.n.rj.) Jaap Slager wennet yn Portugal;
Der neue Sass. Plattdeutsches Wörterbuch; Wolter
Jetten wennet yn East-Fryslân (Ostfriesland/
Ostfräisland/Oostfreesland, Dsl.).

