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Ús eigen Taal (39)
Sytze T. Hiemstra
De genoside fan ‘Froanen’ (1297): foar- en neispul (IV)

Y

n Nij Frisia hawwe trije artikels1

wurdt noch altyd útholden, mar it sil dy
net fernuverje dat dêr neat fan wier is. [...]

fan mines stien oer de genoside (of: et‐
noside) by Froanen yn West-Fryslân.2 Tom
Wester wennet yn dy krite en hat my in
oanfolling tastjoerd op dy artikels. Syn mei‐
dielings en syn oanfollings haw ik oerset yn
ús Frysk.
Reaksje fan Tom Wester
Tom Wester: ‘Ik haw dyn tre ik artikel oer
de slach by Froanen [Holl. ‘Vroonen’] lê‐
zen. Dêr seist yn dat de Hollanners op de
West-Friezen genoside plege hawwe. It is
wis dat se oarlochsmisdieden begien haw‐
we troch de ynwenners fan Froanen op
bisteftige wize ôf te slachtsjen. En ek binne
der yn bygelyks Feanhuzen [Veenhuizen,
gem. Heerhugowaard] skedels út dy tiid
fûn dêr’t de houwen fan swurden noch yn
te sjen binne. Mar it wie min ofte mear be‐
heind, dus oftst it genoside neame meist, is
de fraach.

Sytze T. Hiemstra

Hjirby in stikje út it artikel dat yn it jier‐
boek 2022 [fan it Westfries Genootschap]
komt te stean. In hiel soad wit ik net fan ’e
help dy’t de biskop biede soe. Se nimme
wol oan dat de West-Friezen mei har guerriljastriid opholden binne ûnder yn oed
fan ’e biskop. Soks is wat foar in histoarikus
om út te sykjen. Dat der in soad kontakt
wie tusken Westergoa en West-Fryslân
docht ek bliken út it ierdewurk dat fûn is.
It soe samar kinne dat eastlik West-Fryslân
út Westergoa wei oanmakke is [wyld liz‐
zend lân yn kultuer bringe]. Sa is it wis dat
it Geastmerambacht (‘Geestmanneram‐
bacht’) út de geastgrûnen wei oanmakke
is.’4

It is sûnder mis sa dat op de Stedinger Frie‐
zen yn Dútslân wól genoside plege is.3 Dêr
hawwe de Hollanners ek oan meidien. Dêr
haw ik yn in artikel yn it jierboek fan it
Westfries Genootschap oer skreaun (2020).
Der sit lykwols in ater yn, want der stiet
dat oare Friezen de West-Friezen net hol‐
pen hawwe soene yn de slach by Froanen.
Mar it is wol sa dat striders út Westergoa
ûnder lieding fan de biskop fan Utert ûn‐
derweis wiene nei it striidtoaniel. Se binne
lykwols by Monnickendam troch de Hol‐
lanners tsjinholden. Dy wiene blykber te
sterk. [...]
Foar it kommende jierboek haw ik in arti‐
kel skreaun oer de fraach oft greve Willem
II (en oare greven) it rjocht hie(ne) om
West-Fryslân oan te fallen. Dat dat sa is,

Tom Wester as
sprekstâlmaster op de
Noard-Hollânske
dialektedei yn Huzen
[Huizen] op 25 maart 2017
(foto: Ina Broekuizen-Slot).

1
Sytze T. Hiemstra yn Nij Frisia (jrg. LXVIII,
nû. 2, simmer 2019) mei as titel ‘De genoside fan
“Froanen” (1297): foar- en neispul (I)’ yn de
rubryk ‘Ús eigen Taal [31]’ (s. 3-5-11, earste diel).
It twadde part stiet yn: Nij Frisia (jrg. LXIX, nû.
1, maitiid 2020) mei as titel ‘De genoside fan
“Froanen” (1297): foar- en neispul (II)’ yn de
rubryk ‘Ús eigen Taal [33]’ (s. 3, 5-11). En it
tredde en lêste part yn: Nij Frisia (jrg. LXX, nû.
2, simmer 2021) mei as titel ‘De genoside fan
“Froanen” (1297): foar- en neispul (III)’ yn de
rubryk ‘Ús eigen Taal [37]’ (s. 3, 5-9).
2
West-Fryslân (Westfriesland/West-Friesland) is
hjoed-de-dei in krite yn de hjoeddeiske provinsje
Noard-Hollân).
3
Sjoch oer de frijheidsstriid fan de Stedinger
Friezen ek Nij Frisia (jrg. LXX, nû. 1, maitiid
2021, s. 19-26): Sytze T. Hiemstra ‘De Slach by
Hartwarden betocht: rede fan Hans-Rudolf
Mengers’ (s. 19-22); Sander Hoekstra, ‘De slach
by Hartwarden (1514): de ein fan de Fryske
frijheid yn Bûtjadingen en Stadland’ (s. 23-26).
4
E-post fan Tom Wester fan 15 en 18 nov. 2021.

[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 juny
2022. Samler: foar kopij op papier, drs. Piter Dykstra,
Balthasar Bekkerstrjitte 7, 9123 JV MITSELWIER; digi‐
tale kopij: piter@dykstra.frl

Fêste meiwurkers

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

Meiwurkers oan dit nûmer

drs. Tom Dykstra, drs. Piter Dykstra, drs. Sytze T.
Hiemstra, dr. Eric Hoekstra, Martinus Jellema, drs.
Gabor Landman, Johannes Petersen, dr. Bertus Jans
Postma, Jaap Slager, Abe de Vries en Wiebe E. Zoethout.

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 (twadde foarsitter), Wolter Jetten
(skriuwer/skathâlder) en Elly Schoonbeek-de Jong.

By de foarside
It havenljocht fan Hylpen. De ôfbylding heart by it Hylper
gedicht It haivenlócht fan Wiebe Zoethout dat op side 6
ôfprinte is.
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Fan de redaksje

S

kreau ik yn it winternûmer dat it brûst yn de Jongfrys‐
ke Mienskip; foar it Frysk yn it algemien is dat net it
gefal. Abe de Vries woe yn syn Fedde Schurer-lêzing fan
27 novimber 2021, dy't wy yn twa parten opnimme, mei
dwerse kneppels smite en úthâlde dat Kneppelfreed ear‐
der in ôfsluting as in nij begjin wie. Dêrmei komt er tich‐
ter by de wierheid as dat er it sels hawwe wol. Gabor
Landman en Tom Dykstra sjogge likemin foarútgong foar
it Frysk.
Martinus Jellema en Jaap Slager besouwe harren dêr
ek oer en roppe op om it der net by sitte te litten.
Bertus Jans Postma teret de Ried fan de Fryske Bewe‐
ging oan om no mar ris yn aksje te kommen op it juridys‐
ke front. Soene wy net yn de nijste moade fan de
pleiterswrâld mei gean kinne en begjin in massaclaimproses tsjin de steat? Alexander Klöpping wol mei in stif‐
ting yn sa'n proses tsjin Apple en Google in miljard euro
hawwe, om't hja harren klanten twinge om a de appwin‐
kel te beteljen en sa 30% kosten yn rekken bringe. Dan
soene wy de Steat dochs ek oanspraaklik stelle kinne om't
hja ús bern it ûnderwiis yn de memmetaal ûnthâlde, dêr't
ús bern sûnt 1980 rjocht op hawwe? In somke: sa'n 5000
bern ferlitte alle jierren it ûnderwiis, mei erstentemin
kennis fan de eigen taal en skiednis; set dat ris op
€ 50.000 skea foar it geastlik en emosjoneel fertutearzjen,
resultearjend yn in leech selsbyld en minder goede
feardichheden om jinsels te uterjen, mei in efterstân op de
arbeidsmerk fan gefolgen. Dat komt alle jierren op €
250.000.000 en oer 40 jier op 10 miljard út! Dat is minder
as in kwart fan de ûnderwiisbegrutting fan dit jier, mar it
soe wol in oantrún foar it Ryk wêze kinne om yn bewe‐
ging te kommen. Sa'n proses hoege wy sels net út te e‐
ren; der binne bedriuwen mei djippe bûsen spesjalisearre
yn massaclaimprosessen. Dy dogge dat foar 20% fan de
opbringst. Dy 2 miljard kinne fansels by de eask op.
Fierders hawwe wy yn dit nûmer mear gedichten as
dat fan Jaap Slager. Wiebe Zoethout publisearret foar it
earst yn Nij Frisia mei in Hylper gedicht en ik haw sels in
fers út it Ingelsk oerset.
Sytze Hiemstra (mei Tom Wester) en Eric Hoekstra
hâlde mei my it Grut-Fryske tinkbyld yn eare. Hiemstra
en Wester mei harren bydrage oer de skiednis fan WestFryslân (of: Westfriesland). Hoekstra oer de ferhâlding
tusken it Ingelsk en de Frysk taalfamylje en ik wol sels mei
in oersetting út it Frasch bydrage oan in better kontakt
mei de Noard-Friezen.
In soad lêsnocht tawinske.
Piter Dykstra

[ferfolch fan s. 3]
Tom Wester oer ‘Nei de dea fan Floris
V’
Nei de dea fan Floris V kamen de WestFriezen5 noch ienkear yn opstân. Yn 1297
kaam it ta de slach by Froanen (Vronen).
Dat wie in klassike fjildslach op iepen ter‐
rein. It wie te foarsizzen dat de West-Frie‐
zen de slach ferlieze soene. De
West-Friezen fochten mei maksimaal
4000 man tsjin in leger fan likernôch Slachtoffer fan de slach by Froanen
yn 1297 (foto: Jaarboek WFG 2021).
10.000 man besteande út Hollanners en
Siuwen. Hokfoar reden oft de West-Friezen ek hiene om
fan de bewende guerriljataktyk ôf te wiken, it bliek in
folslein ferkearde oanpak. Nei harren oerwinning haw‐
we de Hollanners oarlochsmisdieden begien. Dêr wurdt
omtinken oan jûn yn it Hûs fan Hilde te Castricum.
Biskop Willem fan Utert soe de West-Friezen mei in le‐
ger te help komme. Hy is by Monnickendam mei syn
leger fan Friezen dy’t út Westergoa kamen (westkant
hjoeddeiske provinsje Fryslân) troch de Hollanners
tsjinholden. Blykber makke de biskop doe dochs wer
oanspraak op West-Fryslân op grûn fan syn ûnderstelde
iuwenâlde rjochten. Dat lêste toant oan dat de biskop
fan Utert West-Fryslân net as gewest fan Hollân seach.
Der moat doe in protte kontakt tusken West-Fryslân en
Westergoa west hawwe. Dat is ek ôf te lieden út it feit
dat yn eastlik West-Fryslân in soad tsjerken en kleasters
mei de kleasters yn Westergoa ferbûn wiene. Yn westlik
West-Fryslân foelen de tsjerken en kleasters ûnder it
kleaster fan Egmond.
Fryslân en benammen Westergoa is dêrnei yn 1345
troch Hollân oanfallen. De fjildslach stiet bekend as de
slach by Warns. Dy is troch de Hollanners ferlern en
greve Willem IV ferlear dêr it libben by.
Wie Fryslân doe in opstannich gewest fan Hollân en is
Willem IV fermoarde by syn aksje om de oarder werom
te bringen? Jo kenne it antwurd al. Ek Fryslân wie gjin
gewest fan Hollân en Willem IV besocht it te ûnderwer‐
pen. It wie allegearre inkeld en allinnich ekspânsjedrift.
* Tom Wester wennet yn Obdam en is pensjonearre lea‐
raar natuerkunde (MBÛ). Hy is redaksjelid fan it jier‐
boek fan it Westfries Genootschap (ûnderdiel dialekt) en
lid fan ien fan de fjouwer ‘skroiversgroepe’ dy’t der yn
West-Fryslân binne.

De Hartwarder Fries as monumint foar de striid
fan de Stedingers mei as opskrift ‘Lewer dod as
Sklav’ yn Roonkarken (Dútsk: Rodenkirchen,
Gemeinde Stadland, Landkreisch Wesermarsch).

Literatuer:

- Ronald de Graaf, Oorlog om Holland 1000-1375. Hilversum:
Uitgeverij Verloren, 2004.
- Folkert J. Nobel en Ed Dekker, ‘Oorlogsmisdaden bewezen in
de slag bij Vronen’. Jaarboek WFG 2012.
- Dirk Jan Henstra, Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer:
Een overzicht van de grafelijkheid in middeleeuws Frisia. Assen:
Van Gorkum, 2012.
- Nancy de Jong-Lambregts, Ferry van de Oever en Rob Gru‐
ben, ‘De geheimen van de Oudorperpolder’. Jaarboek WFG
2020.
Fanâlds wurdt de regio oantsjut as West-Friesland [WestFryslân]. De skriuwwize ‘Westfriesland’ rekket de lêste jierren
hieltyd mear yn ’e swang. It wetterskip neamt himsels
Westfriesland. De diskusje oer de goede skriuwwize beheint
him net ta eigennammen. Ek de stavering fan eigenskipswurden
[‘bijvoeglijke naamwoorden’; adjektiven] leit ûnder fjoer.
Westfryske wille of West-Fryske wille? De o sjele regel is helder
en is foar ien útlis fetber: West-Fryske. ‘Westfriese’ is yn 1994
feroare yn West-Friese. Dat is dien as gefolch fan de o sjele
feroaring fan de Nederlânske taal [stavering]. Tal fan WestFriezen ele har Westfriezen en gjin ‘West-Friezen’. Ne ens har
idee wekt it keppelstreekje de skyn dat se ûnderdiel útmeitsje
fan in grutter gehiel. Fan de moderne skriuwwize wolle sy
dêrom neat witte. Blykber ele dy West-Friezen harren yn WestFryslân feilich as Westfriezen yn Westfriesland. Ien mei-inoar,
yn de lijte fan de Westfriese Omringdijk (oerset troch Sytze T.
Hiemstra út it Hollânsk en in bytsje oanpast).
Boarne: https://www.westfriesgenootschap.nl/genootschap/
vierkant/2001/vierkant_2001_02_09_10.php
5
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Haivenlócht

Skynsel oer de baeren,
teaken fôr èalk skip,
lêchtet by gefaeren,
richtpunt, fiertestip.
Ken tiaster naat ferdrêge,
skynt yn it rûnd,
steat by de Langbrêge
en Hylper haivenmûnd.
By ynketswarte naet
lócht oer d' Yselmor,
straelen fan reagelmaet,
yderkear oen bor.
Helder as lêchtmoene,
padwizer nei de stea,
skerp herkenber oen 'e
bundels oer de sea.
Baiken fôr in skipper,
seekjend in haivenplak,
thúskómst fôr aik of klipper,
feilich ûnderdak.
Wiebe E. Zoethout
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Frysk en Ingelsk (10 o/m 12)
Eric Hoekstra*

De earste bledside fan in
14de-iuwsk hânskrift fan de
‘Rijmkroniek’ fan Melis Stoke
(berne sirka 1235, stoarn om
1305 hinne). Hy wie klerk
[skriuwer] yn tsjinst fan
Floaris V en makke in kronyk
op rym oer it greefskip
Hollân.

Binne Frysk en Ingelsk sustertalen?
nder boppesteand kopke hat de earste paragraaf
(út in rige fan 12) yn Nij Frisia stien.1 De paragra‐
fen 2 en 3 steane yn Nij Frisia, nû. 3 (hjerst 2019, s. 1618), de par. 4/5 yn nû. 1 (maitiid 2020, s. 12-14), 6/7 yn
nû. 4 (winter 2020, s. 15-17), 8/9 yn nû. 2 (simmer
2021, s. 11-12). Hjirûnder folgje de lêste trije paragrafen
10 o/m 12.

Û

Binne de Friezen Angelsaksen? (par. 10)
De Angelsaksen ferhuzen nei Ingelân tusken 400 en
600. It wiene feitliken ûnderskate stammen. Âlde boar‐
nen neame benammen de Angelen en de Saksen, mar
gauris falt ek de namme fan de Friezen. It probleem is
dat in geografyske oantsjutting, de namme fan in lân,
op ûnderskate bewenners tsjutte kin. De Angelsaksen
kamen troch Nederlân hinne doe’t se ûnderweis wiene
nei Ingelân. Doe’t se har yn Fryslân delsetten, krigen se
fansels de namme fan Friezen. Yn dy tiid wie Fryslân net
allinne de namme foar wat no de provinsje Fryslân is,
mar foar de hiele kust, fan de Maas oant de Elbe. Fansels
jout dat betizing, want it suggerearret dat de Friezen in
oar folk binne as de Angelen en de Saksen. Mar Melis
Stoke skriuwt yn syn 13e-iuwske Rymkronyk al dat de

Friezen en de Saksen ta itselde folk hearre. Dy opmer‐
king liket net sa raar te wêzen as de Friezen Angelsaksen
binne dy’t har yn Fryslân delset hawwe. Wat hjoed-dedei as Saksen oantsjut wurdt (East-Nederlanners en
Dútsers út Saksen) is dan wól wer in oar folk. As Stoke
seit dat de Friezen Saksen binne, bedoelt er dêrmei de
‘Saxons’ dy’t nei Ingelân tein binne.2
Sjoch: Nij Frisia, jrg. LXVIII, nû. 2, simmer 2019, s. 17. De
12 haadstikjes binne:
1. Binne Frysk en Ingelsk sustertalen? (NF, 2017, nû. 2, par. 1,
s. 17)
2. Binne Frysk en Ingelsk in aparte taalfamylje?
3. Kinne Friezen en Ingelsken inoar ferstean? (NF, 2019, nû. 3,
par. 2/3, s. 16-18)
4. Kinne de Friezen Âldingelsk lêze?
5. Hoefolle sprekkers hat it Frysk en it Ingelsk? (NF, 2020, nû.
1, par. 4/5, s. 12-14)
6. Prate Friezen Nederlânsk? Sûnt wannear?
7. Is der noch wat fan de Romeinen oerbleaun yn Fryslân? (NF,
2020, nû. 4, par. 6/7, s. 15-17)
8. Is der noch wat fan de Romeinen oerbleaun yn ’e Fryske taal?
9. Stamje hjoeddeistige Friezen ôf fan ’e Romeinske Friezen?
(NF, 2021, nû. 2, par. 8/9, s. 11-12)
10. Binne de Friezen Angelsaksen?
11. Is it Frysk in taalfamylje?
12. Eigenskippen fan ’e Fryske taalfamylje. (NF, 2022, nû. 1, par.
10 o/m 12, s. 7-10)

1

LXXI-1-7

Lju dy’t har earne delsetten om te wenjen, hieten yn it
Âldfrysk settera. It waard ynkoarte ta -stra, en waard
brûkt om efternammen te meitsjen lykas Hoekstra, lju
dy’t op in hoekje lân wenje. It waard letter ek efter Hol‐
lânske wurden plakt om famyljenammen te meitsjen
lykas Torenstra, dat yn folslein Frysk Toerstra wêze
moatten hie. Folkeferfarren is net in ding fan it ferline.
Foar en nei de wrâldkrigen binne grutte folksklibers
Friezen nei Kanada en ek wol Amearika emigrearre.
Doe’t ik op in kongres yn Ottawa wie, blêde ik yn it te‐
lefoanboek dat op ’e hotelkeamer lei. In lange rige
Hoekstra’s trof ik dêryn oan, er út har oarspronklik
heitelân wei.
Is it Frysk in taalfamylje? (par. 11)
Út it Ingelsk binne in rige nau besibbe dialekten ûnt‐
stien dy’t wer standerttaal fan in lân wurden binne. Sa
hat men Amerikaansk Ingelsk, Australysk Ingelsk, In‐
gelsk fan Belize, Ingelsk fan de Filipinen, Ingelsk fan
Hongkong, Ingelsk fan Ierlân en gean sa mar efkes
troch, want yn al dy lannen is it Ingelsk de standerttaal
(sjoch mar yn de ‘taalynsteller’ fan WORD). Al dy soar‐
ten fan Ingelsk lizze ticht tsjin it Ingelsk fan Grut-Brit‐
tanje oan, mar wa wit sille se har ea ta aparte talen
ûntjaan.
Wat ferlykbers hat ek plakfûn mei it Âldfrysk. It Âld‐
frysk ûntstie om 400 hinne, doe’t de Friezen (doe noch
2

Klik op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Melis_Stoke.

LXXI-1-8

in soarte fan Angelsaksen) har op de kust fan Nederlân
en Dútslân delsetten. It Âldfrysk hie al gau ferskate dia‐
lekten, miskien troch yn oed fan ’e oarspronklike befol‐
king:
• it Âldfrysk fan Noard-Hollân;
• it Âldfrysk fan Westerlauwersk Fryslân (Âldwestfrysk;
• it Âldfrysk fan Grinslân en East-Fryslân (Âldeasterlauwersk Frysk);
• it Âldfrysk dat oan ’e basis fan it Noard-Frysk lei,
dat sprutsen wurdt op ’e eilannen en de fêstewâl
yn Dútslân by de grins mei Denemark.
Út dy tiid hawwe wy allinnich wat runen oer, mar oan
dy runen is al te sjen dat se Frysk binne. It sil dan noch
hast tûzen jier duorje, oant 1300, ear’t der Frysk
skreaun wurdt. It Âldfrysk fan Noard-Hollân wurdt
stadichoan wei tusken 1400 en 1700, trochdat WestFryslân yn ’e 14e iuw troch de Hollanners beset wurdt.
It West-Frysk ferdwynt earst út ’e stêden en dan ek op it
plattelân. Wat oerbliuwt is in soart fan mingdialekt, mei
in Hollânske útspraak en in protte wurden en útdruk‐
kings dy’t oan it Frysk tinken dogge.
Mei it East-Frysk is it min of mear itselde ferhaal.
Noard-Dútske greven en biskoppen feroverje mei wa‐
pengeweld East-Fryslân, Emsfryslân en Wurstfryslân,
de gebieten by de kust lâns, oant de Elbe oan ta, dêr’t
Frysk praat waard. Yn Grinslân twingt de stêd Grins
mei wapengeweld de Fryske ommelannen del. Sa wurdt
dêr ek it Frysk wei en wurdt der inkeld noch Platdútsk
praat, mei in protte Fryske wurden en útdrukkings. Al‐

linnich yn in pear doarpen wurdt noch East-Frysk
praat, dat hjit ek wol Saterfrysk3. Dat is wol o sjeel er‐
kend as minderheidstaal.4
In part fan ’e East-Friezen is yn ’e 8ste en 11te iuw nei de
eilannen ferfearn by de grins mei Denemark, en nei de
fêstewâl foar de eilannen oer. Dêr binne de Noard-Frys‐
ke dialekten út ûntstien. Dêr binne ek noch sa’n 5000
sprekkers fan oer. It Noard-Frysk is ek erkend as min‐
derheidstaal.
Tsjintwurdich binne der sadwaande trije Fryske talen,
want se binne alle trije apart erkend as minderheidstaal.
De Fryske taalfamylje bestiet út trije talen:
De
Fryske
taalfamylje bestiet út trije talen:
- Frysk
(Nederlân);
-- Frysk
(Nederlân);
East-Frysk
oftewol Saterfrysk (Dútslân);
-- East-Frysk
oftewol
Saterfrysk
(Dútslân);
Noard-Frysk (Dútslân,
by de grins
mei Den‐
-emark).
Noard-Frysk (Dútslân, by de grins mei
Denemark).

puntsjes kin men dan de doelfoarm fan de yn nityf yn‐
folje lykas: fytsen, fuotbaljen, en sa mear. Bygelyks: om te
fytsen. De gerundiale yn nityf hat altyd in -n oan de
ein.
Dat is yn alle Fryske talen sa. Mar it is aardich dat it In‐
gelsk fan datoangeande noch wol wat op de Fryske taal‐
famylje liket en net op it Hollânsk of it Dútsk. It Ingelsk
hat ek twa yn nitiven. De iene is keal (bygelyks: walk),
de oare hat -ing oan de ein (walking). It neikommende
skema lit in oerienkomst yn gebrûk fan beide yn niti‐
ven sjen tusken it Frysk en it Ingelsk:
Frysk

Ingelsk

Gewoane yn nityf

We meie ite

We may eat

Gerundiale yn nityf

Al dit iten fan iel

All this eating of eel

Dy trije talen ferskille likefolle faninoar as Nederlânsk
en Dútsk, dat it is ek wol terjochte dat se alle trije apart
erkend binne as taal. Mar as der trije ûngelikense Fryske
talen binne, dy’t ûnderling net te
ferstean binne, dan is it Frysk dus ... in
taalfamylje.

It Frysk makket ûnderskie tusken ite / iten, en it Ingelsk
tusken eat / eating. In Hollânsk en it Dútsk meitsje net
sa’n ûnderskie:
Hollânsk

Dútsk

We mogen eten
Wir mögen essen
Gewoane yn nityf
Eigenskippen fan ’e Fryske taalfamylje (par. 12)
Dêr hat amper ûndersyk west nei de Gerundiale yn nityf Al dit eten van paling Al dieses Essen des Aals
mienskiplike eigenskippen fan de trije ta‐
len fan de Fryske taalfamylje. Benammen it East-Frysk is
net wiidweidich ûndersocht. En de saakkundigen kom‐ Oars as Frysk en Ingelsk hawwe Hollânsk en Dútsk mar
me net ta oan in ferliking fan de wurdfoarried en foarm‐ ien yn nityf. De neikommende tabel jout in oersjoch
lear fan ’e trije talen, want it is mar in lyts espeltsje dat fan it tal yn nitiven yn de taal:
oan it Frysk wurket. Nettsjinsteande dat binne
der al wol in pear opfallende oerienkomsten be‐
Ingelsk
Frysk
Hollânsk
Dútsk
kend.
Op it foarste plak is it sa dat de Fryske taalfamylje 2 yn
ûnderskie makket tusken twa soarten fan ynﬁniti‐
ven. De gewoane yn nityf is de foarm dy’t brûkt
wurdt as oanfolling by: Ik wol ... Op de puntsjes kin dan
de gewoane yn nityf stean lykas: fytse, fuotbalje, en sa
mear. Bygelyks: Ik wol fytse. De gewoane yn nityf
wurdt ek wol nammefoarm5 neamd. Dy hat hast altyd
in -e (of -je) oan de ein.
Der is ek noch in oare yn nityf, de gerundiale yn nityf,
ek wol doelfoarm neamd. Dat is de foarm fan it tiid‐
wurd dy’t brûkt wurdt as oanfolling by: om te ... Op de

nitiven 2 yn nitiven

1 yn nityf

1 yn nityf

Mar no wer werom fan it Ingelsk nei de Fryske taalfa‐
mylje sels. Alle trije Fryske talen hawwe dy beide yn ni‐
tiven. Wy witte dat de Noard-Fryske eilannen nei de 8ste

De eigenbeneaming is Seeltersk. It wurdt ek wol Sealterfrysk,
Sealterlânsk of Sealtersk neamd.
4
Klik op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Friese_talen.
5
Nammefoarn: foarstelwize fan it tiidwurd dy't de net-bûgde
foarm jout, ûnbeskate wize.

3
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iuw troch de East-Friezen befolke waarden. Doe ûntstie
it Noard-Frysk. Omdat it Noard-Frysk ek 2 yn nitiven
hat, moatte de twa yn nitiven der foar de 8ste iuw al
west hawwe. Oars soe it tafal wêze dat it Noard-Frysk
twa yn nitiven hat, krekt as it East-Frysk en ús Frysk, it
Frysk sprutsen yn Nederlân.

my en ﬁerders aktyf as oersetter, skriuwer, dichter, litera‐
tuerkritikus en kollumnist. Hy promovearre yn 1991 oan
de Ryksuniversiteit fan Grins. Wy sizze him tige tank
foar syn nijsgjirrige bydrage(n) oan Nij Frisia.

It is al frij lang bekend dat alle Fryske talen twa yn niti‐
ven hawwe. De ferneamde taalkundige Joast Halberts‐
ma hat dêr yn ’e midden fan ’e 19de iuw al op wiisd. It is
erders ek noch wol aardich om te fertellen dat de WestFryske dialekten sprutsen yn it hjoeddeiske Noard-Hol‐
lân ek noch twa yn nitiven hawwe. Dat is in typysk
Fryske eigenskip dy’t bewarre bleaun is doe’t de WestFriezen op it Hollânsk oerstapten. Lyksa fertoane de
West-Fryske plaknammen noch in protte oerienkom‐
sten mei de plaknammen fan ús Fryslân, fan Grinslân,
fan East-Fryslân en fan Noard-Fryslân.
* Dr. Eric Hoekstra (It Hearrenfean, 1960) is sûnt 1999
as taalkundich ûndersiker ferbûn oan de Fryske Akade‐

Eric Hoekstra ferliket it Frysk mei oare
besibbe talen ...

70 JIER NEI KNEPPELFREED FALT DER
FOAR IT FRYSK NEAT TE FIEREN
Gabor Landman*

O

p 16 novimber fan dit jier [2021] ﬁerde Pier yn koproduksje mei De Harmonie yn it Paleis fan
Justysje te Ljouwert ta gelegenheid fan it 70ste jubileum
fan Kneppelfreed it toanielstik Kneppelfreed op. De
foarstelling hie de foarm fan in bysûndere rjochtsaak
dêr’t de Fryske taal en de Fryske identiteit yn terjochtsteane. By dy foarstelling wiene ek mear as 20 tolken fan
de Oarder fan Registertolken en -oersetters oanwêzich.

Dat wie it begjin fan de emansipaasje fan it Frysk. Yn‐
tusken wurdt de Fryske taal beskerme troch wetten lykas it Hânfêst fan regionale talen en it Ramtferdrach fan
Straatsboarch, en tagelyk de Wet gebrûk Fryske taal en
fansels troch de anty-diskriminaasjebepalings lykas kêst
1 fan de Grûnwet en kêst 14 fan it Europeesk ferdrach ta
beskerming fan ’e rjochten fan 'e minske.

Op papier is der foar de Fryske taal en identiteit in prot‐
te feroare sûnt 1951, doe’t sjoernalist Fedde Schurer
him yn it Paleis fan Justysje ferantwurdzje moast foar in
haadredaksjoneel artikel, dêr’t er him yn útspriek tsjin it
ferbod om Frysk yn ’e rjochtseal te praten. Doedestiids
waarden der bûtendoar kneppels, motorfytsen mei syd‐
span en wetterkanonnen ynset om de demonstranten te
bestriden.

Taalrjochten binne yn de Europeeske Uny bûtengewoan wichtich, om’t se ek in garânsje binne foar de Eu‐
ropeeske yntegraasje. Benammen nei it etnyske esjek fan
Joegoslaavje wiene taalrjochten in wichtich betingst foar
Europeeske yntegraasje. Dat is problematysk as taalrjochten net neilibbe wurde, omdat it unike ferskate ka‐
rakter en de ynklusive identiteit fan de Europeeske Uny
ferdizenje sil as de taal en identiteit fan autonome min‐
derheden net beskerme wurde.
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troch it belied fan it ministearje fan Feiligens en Justysje,
de fergoedings fan tolken en oersetters sa min dat der
gjin Fryske tolken mear beskikber binne om dy taalrjochten te garandearjen.

In tolk hat sels mar in dûbeldtalich stimpel
meitsje litten omdat de rjochtbank dat net
docht (foto: F. Dykstra).

By it toanielstik Kneppelfreed waard de taskôger der
fyntsjes op wiisd dat der sprake is fan tsjinstridigens as
men as rjochter yn jins toga nei Poalen giet om te pro‐
testearjen, wylst der yn jins eigen lân ek grûnrjochten
skeind wurde.
Ik wie sels tsjûge fan krityske lûden oangeande dy grûn‐
rjochten by in sitting fan de Ried fan Europa op 5 okto‐
ber yn Boedapest, dêr’t njonken Gaugazen út Moldaavje, etnyske Roemenen út Oekraïne en etnyske
Hongaren út Transsylvaanje ek etnyske Friezen harren
soargen uteren oer it ûnfoldwaande neilibjen fan harren
taalrjochten.
Krekt dêr stiket it. De praktyk fan de Fryske taalrjoch‐
ten stiet heaksk op alle bepalings op papier. Sa binne,

Mr. drs. Fedde B. Dykstra is linguïst, jurist en beëdige
tolk/oersetter Dútsk en Frysk en hat op sneon 27
novimber 2021 yn it skoft fan de ‘Fedde Schurerlêzing’
yn Ljouwert in ‘Fear yn ’e broek’ (in mei de hân
ynkleure, orizjinele linofyk fan byldzjende keunstner
Fedde Hoekstra as priis en in oarkonde) krige fan de
Ried fan de Fryske Beweging, ornearre foar persoanen
en ynstellings dy’t har tige fertsjinstlik makke hawwe
foar de Fryske taal en kultuer.

Fierders hat de FNP op 15 novimber lêstlyn de minis‐
ters Grapperhaus en Dekker yn fersom steld foar it net
op ’e tiid yngean litten fan it nije kêst 14 fan de Wet ge‐
brûk Fryske taal, dat al sûnt 1 jannewaris 2014 fan krêft
is. In nij rapport fan de Ried fan Europa oer it neilibjen
fan de Fryske taalrjochten sil nei ferwachting ek wer nu‐
ten kreakje.
En dat wylst de posysje fan it Frysk no al soarchlik is.
Hoewol’t it wol de twadde rykstaal is, stiet der gjin
wurd Frysk yn it Nederlânske paspoart, in agrant skei‐
nen fan kêst 1 fan de Grûnwet. De wurden Keninkryk
fan ’e Nederlannen steane ommers wol yn it Estsk yn it
paspoart, in taal dy’t noch troch gjin 0,2 prosint fan be‐
folking yn ’e Europeeske Uny sprutsen wurdt. Plysjeauto's en plysje-unifoarms binne ek ientalich yn Fryslân,
der steane sels gjin Frysktalige buorden op de gevel fan
de rjochtbank. De rjochtbank brûkt ek gjin twatalige
stimpels.
Eins falt der sadwaande 70 jier nei Kneppelfreed net folle
te eren foar it Frysk.
* Gabor Landman – It artikel is publisearre yn de Linguaan,
it fakblêd fan it Nederlands Genootschap voor Tolken en
Vertalers (NGTV), fan 24 desimber 2021 en mr. drs. Fedde
Dykstra hat ús it frij jûn om it ﬁerder te fersprieden.

Drs. Gabor Landman is beëdige tolk en oersetter
Hongaarsk en wennet yn Amstelveen (webside: http://
www.sapientiaconsulting.nl/).
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Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk
in frijbliuwende saak waard …
Skôging nei oanlieding fan de Fedde Schurerlêzing
(27-11-2021) ‘Kneppelfreed 70 jier’ 1
Tom Dykstra*
Brosjuere fan de Feriening Frysk Underwiis (FFU) ‘Frysk
ûnderwiisbelied op efterstân holden’.

Mar is sûnt 1980 it Frysk yn it basisûnderwiis dan gjin
ferplichte fak en tastien as er- en ynstruksjetaal? Der
waard doe fan útgien dat de skoallen it stadichoan wol
foarinoar krije soene. Mei in oanbod fan in kursus
Frysk foar learkrêften en help en materiaal fan de
skoalbegeliedingstsjinst soe dat wol slagje. De ferplich‐
te kearndoelen Frysk – bedoeld as in minimum oan‐
bod Frysk foar de skoallen – wiene gelyk oan dy foar
it Nederlânsk. Lykweardichheid dus.

Y

n de diskusje nei oanlieding fan de Fedde Schurer‐
lêzing op sneon 27 novimber 2021 waard de fraach
steld wêrtroch’t it ûnderwiis yn it Frysk noch altiten net
op alle skoallen in goed plak hat. In antwurd kin wêze
dat it Frysk gjin ekonomyske rol yn it maatskiplik libben
spilet en dat soks foar de oare rykstaal wol it gefal is. Foar
skoallen is der dan gjin oantrún om it Frysk yn it lear‐
plan in goed plak te jaan en yn sollisitaasjeprosedueren
de behearsking fan it Frysk te freegjen.
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Op- of ôfwurdearring fan it Frysk?
Der ûntstie lykwols al frij gau ferset – benammen
by de gruttere skoallen – tsjin ûnderwiis yn it
Frysk. De kearndoelen soene ne ens dy skoallen
foar in protte bern net te heljen wêze, mar ek
ideologyske arguminten lykas in negative hâl‐
ding foar it Frysk oer spilen in rol. Mei in
knypeach nei it ferneamde boek Animal Farm
fan Orwell soe men sizze kinne: alle bisten
(fakken) binne gelyk, mar guon binne mear ge‐
lyk as de oare. Nettsjinsteande de ferplichting
waard it jaan fan Frysk sa in saak fan de (tafallige) am‐
bysje fan skoalbestjoer en learkrêften foar de taal. Sa
ûntstiene bygelyks trijetalige skoallen, mar oaren hol‐
den de ‘Fryske boat’ sa folle mooglik ôf. De ynspeksje
krige gjin taak om tafersjoch op de kwaliteit (de resul‐
taten) fan it ûnderwiis yn it Frysk te hâlden. Foar it
Nederlânsk bestie kwaliteitskontrôle al langer en gjin
skoalle woe in negative beoardieling riskearje. Om
skoallen dochs te motivearjen gie de provinsje sûnder
didaktyske needsaak akkoart mei it yn nivo ferleegjen fan de generaasje kearndoelen Frysk fan 2006. Dêr‐
Dizze skôging fan Tom Dykstra hat sa likernôch yn dizze
foarm ek op ‘It Nijs’ stien (d.d. 01-12-2021).
1

mei waard in earste stap set op it paad nei it ôfwurdear‐
jen fan it belang fan ûnderwiis yn it Frysk.
‘Draachflak’ freegje foar kearndoelen Frysk is
in wurchgreep
Yn 2014 waard wetlik regele dat de provinsje Fryslân in
rezjyfunksje krige by it fêststellen fan de kearndoelen en
it jaan fan (parsjele) ûnthe ng fan ûnderwiis yn it
Frysk. It Ryk hat, mei op oanstean fan de PO-RAAD2,
yn de wet opnommen dat de provinsje by it fêststellen
fan de kearndoelen Frysk ‘voldoende draagvlak in het
Friese primair onderwijs’ oantoane kinne moat. Sa net,
dan sil de minister (it Ryk dus en net de provinsje) dy
net goedkarre (WPO3 kêst 9, lid 7). De Raad van State
en it Konsultatyf Orgaan foar it Frysk protestearren
tsjin dat útstel. Want is soks noch demokratysk te nea‐
men? It rjocht fan de mienskip op ûnderwiis yn eigen
taal wurdt sa yn hannen lein fan de út erders. En dat is
hiel wat oars as dat de út erders behelle wurde by de re‐
alisaasje fan it ûnderwiis yn it Frysk. Boppedat bestiet
foar gjin inkeld oar ûnderwiisfak sa’n regeling wêrmei’t
de oerheid syn ferantwurdlikheid oan de út erder oer‐
draacht. In wurchgreep dus!
Yn it Taalplan Frysk fan de provinsje wurdt derfan út‐
gien dat de skoallen yn 2030 foldogge oan de kearndoe‐
len Frysk. Lykas yn 1980 binne der wer stypjende
aktiviteiten op priemmen set (de taalstipers bygelyks)
om skoallen te helpen, te stimulearjen. Op himsels neat
mis mei, mar hoe realistysk is sok belied troch skoallen
wer tsien jier ekstra tiid te jaan, wylst wy al fjirtich jier
ûnderweis binne? As net ûnderwilens wurke wurdt
oan bepaalde betingsten, dan bliuwt de kâns hiel lyts.
Hurde betingsten binne needsaaklik
Betingsten lykas:
1. it opnimmen fan Frysk as funksje-eask. Nimmen soe
learkrêften beneame dy’t gjin Nederlânsk behearskje.
Hoe kin it Frysk as fak en ertaal dan sûnder betûfte
learkrêften (sa’n 34% yn 2018) wol syn gerak krije?
2. de yn ering fan in jierliks kwaliteitstafersjoch (e ek‐
tive toetsing) op de resultaten fan it ûnderwiis yn it
De PO-RAAD is in belange-organisaasje foar de skoalbestjoe‐
ren fan it primêr ûnderwiis.
3
WPO: Wet op it primêr ûnderwiis.
4
Link: https://www.itnijs.frl/2021/12/tom-dykstra-hoet-it-fer‐
plichte-underwiis-yn-it-frysk-in-frijbliuwende-saak-waard/?fbc‐
lid=IwAR00I5YUkqQ_vDOjwkXJ0UJf6kAvszzQazKPiRC-0d
wMgoyptfyQDAIKcxo
5
De brosjuere is ek te lezen troch op it FFU-webstek
te
klikken
(www. u-frl.eu):
http:// u-frl.eu/PDF/
211015Tom%20Dykstra-Fryskunderwiisbeliedopefterstandef.‐
brosjuere.pdf
2

Frysk. Benammen it feit dat de skoallen wol beoardiele
wurde op de resultaten foar it Holllânsk (‘Nederlands’)
en net op dy foar it Frysk, is in behindering foar ynte‐
graasje fan it Frysk yn it kurrikulum (learplan). Lyk‐
wols alle lof foar dy learkrêften en skoalbestjoeren dy’t
wól ambysje en moed toane om der dochs wat fan te
meitsjen.
Yn in fraachpetear mei kommissaris fan de Kening A.
Brok yn de Frieslandpost (desimbersnûmer 2021) jout
dy de warskôging dat sûnder better en mear ûnderwiis
yn ús taal it Frysk gjin takomst hat. De oerheid soe dêrom as earste de sieuze sirkel fan oarsaak en gefolch fan
te min ûnderwiis yn it Frysk trochbrekke kinne en
moatte. Goed ûnderwiis as in algemien belang en in
ferantwurdlikheid foar de politisy.
In nije brosjuere oer Frysk ûnderwiisbelied
(2021) jout mear ynformaasje
Troch op in link4 te klikken kin kennis nommen wurde
fan de brosjuere Frysk ûnderwiisbelied op efterstân
holden – In pleit foar in ynklusive oanpak.5 Dy
brosjuere is skreaun as in reaksje op it ûndersyk Cogna‐
te facilitation (d.w.s. profyt hawwe fan taaloerien‐
komst) fan Bosma en Nota oer it Frysk leare te lêzen a
it Hollânsk. Nei in ynlieding stiet yn de haadstikken 2
en 3 it hoe en it belang fan lêzen leare yn it Frysk sin‐
traal. Haadstik 4 jout in analyze fan it Ryksbelied, folge
troch it erhinne folgjend ûnderwiisbelied fan de pro‐
vinsje yn haadstik 5. Haadstik 6 leit in relaasje tusken
Frysk ûnderwiisbelied en etnysk pro learjen en der is
besocht om te kommen ta in Frysk-freonliker ûnderwiisbelied. Yn it lêste haadstik wurdt de fraach steld oft
it belied fan Taalplan Frysk 2030 e ektyf wêze kin en
Frysk (ûnderwiis)belied in yntegraal elemint heart te
wêzen yn bygelyks nij belied as Bouwstenen voor een
Deltaplan.
* 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) en yn nû. 3 fan 2021 (hjerstnûmer, s. 1113) oer ‘Huzekrapte en it Frysk yn it ûnderwiis’.
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Út ’e Bewegingsrie:

Beweging beweech!
Bertus Jans Postma
Yn de Marsumer bestjoersgearkomste fan de bewegingsrie
op 28 oktober 2021 – leden op ’e tribune
oan ien kant fan de tafel en bestjoer oare‐
kant derfan.
By it omfreegjen brocht ik de plaknam‐
men op it aljemint der’t yn de Dokku‐
mer kontreien en de Ljouwerter nochal
wat belangstelling foar bestie. Yn de gear‐
komste lei it lân folslein oars: gjinien fan
bestjoer noch fan tribune gie derop yn,
nimmen net!

Ne ens de Ljouwerter Krante riede ûnderskate partij‐
en yn Fryslân de stap nei de rjochter ta
om it brûken fan ús taal fuort te sterkjen. Mar fannijs bleau it stil, deastil yn
de Marsumer gearkomste. Gjinien fan
de bewegers yn it bestjoer noch op ’e
tribune kaam yn beweging, nimmen
net!1

Wekker wurde!
Nei 1952 hat ús taal nea net sá yn it nijs
west as op ’t heden. Benammen de bei‐
de kranten hawwe har nea sá ward as
op ’t heden. Oldenhof syn Knep‐
Yn itselde fermidden neamde ik it wurd
pelfreedút ering wie my in boppeslach,
Urgenda: yn in rjochtsaak krigen guont
Bertus J. Postma
mear as 3000 minsken soene syn stik
it foarinoar dat de oerheid strangere kli‐
sjen, rekkene immen my foar. It taalkli‐
maatdoelen stelle moast. No hat de be‐
maat hat nea sá pro-Frysk west as op ’t heden. Yn dizze
wegingsrie in fûns, it saneamde Fryslân Fûns. En dat
gouden oere paste de Marsumer bewegingsriedsgear‐
fûns hopet troch de wei fan ‘crowdfunding’ sa’n 25.000
komste net, út noch yn net. Skande!
euro byinoar te swyljen om dêr in tûke abbekaat fan yn
te hieren dy’t by de sivile rjochter de slach om ‘FrjenBertus Jans Postma, Menaam
tsjer’ fan de Waadhoekster oerheid wint.
Ien fan de bestjoerders wie oars ek noch ponghâlder fan it
fûns.
1

Wêr bliuwt it
juridysk front
foar eigentalige
plaknammen en
folweardich
Frysktalich
ûnderwiis?
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Strootap, strootdil
Strjitte yn, strjitte út
Johannes Petersen*
Oerset út it Noard-Frysk: Piter Dykstra
Büte aw e stiinjbru slufed åner, mååged e köögendöör
ääm än köm in.
Hine Haiens fård tuhuupe än ferkruup ham äädert
iidjschrün.
Dåt wus en butjer, wat deer stöö, än ma suk kjarls häi
di latje Hine ai foole önj san.
Da hiirden bai ham ma tu da hiinje manschne än
kömen gliks eefter e schoostiinjfååger.
Ouers dåtheer tooch schind et goorai sü'n slamen kjarl
tu weesen.
Di smeeled sügoor än fångd önj tu snååken.
“Hü håtst dü, man dring?” frååged hi.

Bûten op 'e strjit uorring kaam immen oanpanderjen,
die de kokendoar iepen en kaam deryn.
Hinne Haiens kromp yninoar en ferskûle him efter de
turfkiste.
It wie in swalker dy't dêr stie en mei sokke manlju hie de
lytse Hinne net folle op.
Dy hearden by him ta de mindere minsken en dy kamen
daliks nei de skoarstienreagers.
Mar dy kears skynde it hielendal net sa'n aaklike man te
wêzen.
Hy glimke sels en begûn te praten.
“Hoe hjitsto, myn jonge?” frege er.

“Hine Haiens”, oontuurded di latje, köm äädert
iidjschrün herüt än stald ham haane for di fråmde
mansche. For suken butjer wus 'r lungai trung.

“Hinne Haiens”, antwurde de lytse, kaam efter de
turfkiste wei en gie foar dy frjemde man stean.
Foar sa'n swalker wie er lang net bang.

Mam stöö for e heetstiinj än långd in önj e futjenstaler.
Jü wust, wat di butjer wälj.
Di biitj tu än smeeled di latje wider önj.
Dan nüm 'r ham tu påken än sliired ham ouer e siike.
Ouers deer tuuch Hine wat ap önj e noos, dåt stiirmd
eefter bråmen.
Gåns sani lüp di latje tubääg än seet ham haane awt
schrün.
Dåt wus duch en butjer, ålk as da oudere uk.

Mem stie foar de kôkkachel en lange de oaljekoekeskaal
oer.
Hja wist wat de swalker woe.
Dy taaste ta en glimke de lytse man wer oan.
Doe pakte er him beet en streake him oer it wang.
Mar dêrby fong Hinne wat yn 'e noas op, en it rûkte nei
drank. Hiel foarsichtich rûn de lytse man tebek en joech
him del op 'e kiste.
It wie dochs in swalker, krekt lykas de oaren.

Mam smeeled.
Di butjer uk.
Ouers dåt schölj bai ham niinj lååken weese.
En schöör kiiked 'r dil aw e teele, suner en uurd tu
seeden.

Mem glimke.
De swalker ek.
Mar by him wie it sabeare laitsjen.
In hoart seach er foardel nei de ier sûnder in wurd te
sizzen.

Dan fångd 'r önj tu ferteelen: “Sü as et lääwent”, sää hi,
“ik hiitj uk Hine än wus iinjsen sü'n latjen junge, as dü
nü bast. Än suk nate futjens, as din mam heet, köö min

Doe begûn er te fertellen: “Sa is it libben,” sei er, “ik
hjit ek Hinne en wie ienris sa'n jonkje asto no bist.
En sokke lekkere oaljekoeken, as dy't jimme mem hat,
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mam uk bååge.”

koe ús mem ek bakke.”

Hine sin mam långd wider in önjt futjensfåt.

Hinne' mem joech him wer ien út 'e oaljekoekeskaal.

“Ik häi uk iinjsen en tid, weer ik nån butjer lise måå än
ütnaid, wan ik brämen stiirmd.
En latjen klöksnååker wus ik, än dåt hiil toorp häi sin
spoos ma me.
Wat ik wälj, dåt seet ik döör.
Åle manschne ferwaaniden me, uk min mam.
Häin's dåt mån ai dönj, dan deerdöör wörd ik en
ambaidriwer.

“Ik haw ek ris in tiid hân dat ik gjin swalker lije mocht
en útnaaide as ik drank rûkte.
In lytse wiisnoas wie ik en it hiele doarp hie der wille
om.
Wat ik woe, dat sette ik troch.
Alle minsken bepopken my, ús mem ek.
Hiene se dat mar net dien, want dêrtroch waard ik in
omstipper.

Sü ma oochtäin iir wus et riin slam ma me.
Ik wus ai en een tu hüs, åltens önj e krouch.
Taatje köö scheele, süfoole as 't wälj, dåt hülp åles ninte.
Min mam schraid am nåchtem et dümpet wätj, ik kiird
er me ai önj.
Tuleest wälj e krouer me ninte mör düünj, ai iir min
schül betååled wus.
Ik än uk schül betååle! Ån däi naid ik üt.
Oogedeege lääser häi'k en schap fååse, wat ouert grut
wååder wälj.

Sa mei achttjin jier wie it suver raar mei my steld.
Ik wie net in jûn thús, siet altyd yn 'e kroech.
Heit koe skelle, safolle as er woe, dat joech allegearre
neat.
Ús mem skriemde alle nachten it kjessen wiet, ik luts my
der neat fan oan.
Op it lêst woe de kastlein my neat mear jaan, net earder
as dat myn skuld betelle wie.
Ik en skulden betelje! Op in dei naaide ik út.
In wike letter wie ik op in skip bedarre, dat de grutte
dobbe oer gean soe.

Fiiw iir hääw ik dåt aw jü ouder sid üthülen.
Ouers weer ik aw hoowed, dåt köm ai tu fule.
Nü mårked ik mån jarst, hü gödj ik et tu hüs hädj häi.
Heer önj e fråmde kumerd ham niimen am me.
Tut ärben duuch ik ai foole, dan ik häi tu hüs uler
ninte dönj.

Fiif jier haw ik it oan de oare kant útholden.
Mar wêr't ik op hope, dêr kaam net sa folle fan út.
No krige ik pas foar it earst troch, hoe goed oft ik it thús
hân hie. Dêr yn 'e frjemdte bekroade net ien him om
my. Foar it wurk doogde ik net bjuster, want ik hie thús
nea wat dien.

Maning tooche hääw ik me hungai önj en koul hüsjarn
beede muurst, dan da påår schalinge, wat ik hist än heer
fertiined, långden mån jüst tu dröög brüüdj.

Mannich kear haw ik my hongerich by in kâlde
hurdsherne deljaan moatten, want dy pear skellingen
dy't ik hjir en dêr fertsjinne, wiene mar krekt genôch
foar drûch brea.
Sa wier as ik hjir stean, ik wie bliid dat ik mei in
steamboat wer werom komme koe.
As ik no ris nei hûs ta gie! Wat soe ús mem dat in deugd
dien hawwe! Mar ik koe my der net ta sette.
Soe ik de doarpslju sa ûnder eagen komme? Nee, dan
leaver bûten yn 'e frjemdte bliuwe.
En sa to ele ik strjitte yn, strjitte út.
Mar nimmen woe my wurk jaan, woe sa'n omstipper
om 'e doarren rinnen hawwe.
En sa barde it dat ik op 'e dyk bleau en swalker waard
lykas alle oaren dy't gjin hûs of ûnderdak mear hawwe.”
De âldman hold op en gie oan de kokenstafel sitten.
Hinne sei hielendal neat, hy frege mem net iens om in
oaljekoek, lykas it oars wêze soe, as de oaljekoekesleef yn
beweging kaam.

Sü wäär as ik heer stönj, ik wus fernäid, as ik ma en
dåmper wider tubäägkaame köö.
Wan ik nü tu hüs lim wus! Hü häi min mam har wälj
fröid! Ouers deertu köö ik me ai twinge.
Schölj ik et toorpsföljk sü uner e uugene kaame? Nåån,
dan liiwer büte önj e fråmde bliwe.
Än sü tufeld ik strootap än strootdil.
Ouers niimen wälj me ärbe düünj, wälj sü'n
ambaidriwer am hüslung luupen heewe.
Än sü köm't, dåt ik aw e stroote laden bliif än en butjer
wörd ålk as da oudere åål, wat niinj hüs än hör mör
hääwe.”
Di üülje hül ap än seet ham haane bai e köögenscheew.
Hine sää goorninte, hi frååged mamen ai iinjsen am en
futjens, sü as dåt ouers san waanit wus, wan e
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futjenspoon önj e gung wus.

Di oudere mjarn wus ik ål wi aw e wäi, strootap än
strootdil, bit ik wid önj e irnse di latje klooketörn
foon üüs toorp såch.
As 't begand tu junken, häi ik ål da jarste hüsinge ääder
me.
As en tiif sliiked ik me långs da bekånde stroote,
deerma me niimen kånd.
Deer läi min ålernhüs.
Üt et dörnschewaning schind jåcht.
Ålsani löred ik döör e tüneport långs bai e möör haane
tu e waninge.
Tu hiiren wus bane ninte, bloots e parpendiikel foon jü
üülj klook önj e kåchelounsjarn ålk süng as iir.

In skoftke letter begûn de frjemdling wer: “Op in jûn
doe't ik my yn in hea-oper dy't op in terp stie, deljaan
woe, waard ik gewaar dat der al ien lei.
Doe't ik goed seach, fernaam ik dat it in sike maat wie,
dy't dêr lei te stjerren.
Lang hoegde ik net by him te sitten ear't er rêst wie.
Mar doe't ik no by de deade kammeraat de hiele nacht
wekke hie, begûn ik dochs nei te tinken.
Woe ik no altiten sa oan 'e kant fan de dyk lizzen
bliuwe? Twa bylden dagen op foar myn ynderlik each:
ien fan mysels fan ûnderen oant boppen yn fodden en
warleas, lizzend yn 'e sleatswâl en ien fan ús mem mei in
ferlutsen antlit mei sniewyt hier.
De oare moarns wie ik al wer ûnderweis, strjitte yn en
strjitte út, oant ik er yn 'e erte de lytse tsjerketoer fan
ús doarp seach.
Doe't it tsjuster begûn te wurden, wie ik de earste huzen
al foarby.
As in dief strúnde ik troch de bekende strjitten, sadat
nimmen my derút kenne soe.
Dêr stie myn âldershûs.
Troch it keamersrút skynde ljocht.
Skruten sloep ik troch de poartedoar by de muorre lâns
nei de wente ta.
Der wie fan binnen neat te hearren, inkeld it slaan fan
de âld slingerklok yn de hoeke fan de tegelkachel klonk
as alearen.

Schölj ik aw e rüte kloope? Nåån, ik köö ai! Min hart
bånked, as sätj et boowen önj e håls, tuure stöön me önj
e uugene, ouers ik broocht et ai ouer me än trees haane
for min ålerne.
Sani, ålsani sliiked ik am aw e wärw än smiitj me haane
önj en straiklump.
Dåt beest wus mån än luup wider döör.
Dan wust niimen, weer än wat ik wus, dan broocht ik
niinj ferwoor önjt toorp, än mam än taatje tuursten
jam ai schoome, dåt jare iinjsiste junge en butjer wus.

Soe ik op it rút tikje? Nee, dat koe ik net! It hert bûnze
my boppe yn 'e kiel, triennen stiene my yn 'e eagen, mar
ik koe my der net ta krije en stap op myn âlden ta.
Sunich en stadich sluorke ik oer it hiem en liet my in
striebult delfalle.
It wie mar it bêste en rin wer troch.
Dan wist nimmen earne fan wat ik wist, dan brocht ik
gjin trelit yn it doarp en heit en mem hoegden harren
der net foar te skamjen dat harren iennichste soan in
swalker wie.

As 't begand tu deegen, än e san ma rüüdj glanern önjt
ååsten amhuuchstäich, deer wus ik ål wid wäch foon
min ålernetoorp.

Doe't it begûn te daagjen en de sinne mei in reade
gloede yn it easten omheech kleau, doe wie ik al er by
myn bertedoarp wei.

Sü stoont dåt nü ma me.
Ik ban en butjer blaawen.
Dan än wan årb ik iinjsen en påår deege, ouers ai lung.
Ik koon ai ouers, ik mötj unerwäägens weese.
Hungai tu beed, hungai ap, deerbai blaft min hart sün.
Ouers wilems kamt dåt grut lingen.

Sa stiet it der no foar mei my.
Ik bin in swalker bleaun.
Út en troch wurkje ik in pear dagen, mar net lang.
Ik kin net oars, ik moat ûnderweis wêze.
Mei honger yn 'e hals op bêd, mei honger derôf, dêr
bliuwt myn hert sûn by.
Mar soms komt dat grutte ferlet.

Am en latj schöör fångd di fråmde wider önj: “Ån een,
as ik me önj en fooderruuk, wat aw en wärw stöö,
beede wälj, wörd ik wis, dåt deer ål åner läi.
As ik nau tuläked, såch ik, dåt et en krunken måker
wus, di önjt stärwen läi.
Lung tuurst ik ai bai ham sate, dan wus 'r tu rou.
Ouers as ik nü bai di düüdje måker e hiile nåcht
likenwåcht hül, deer köm ik duch tu amtoochte.
Wan ik nü iinjsen sü bai wäilung laden bliif? Tou bile
trätjen for min anerlik uug: ik seelew, slunti foon hood
tu fätj än riin foon e weeringe laden bai slüütjskånte, än
min mam har fergråmd gesicht ma sniiwit häär.
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Dan mötj ik sü gau as möölik eeftert norden, deer weer
di latje klooketörn wit döör da gräine buume schamert.
Deer sat ik dan än lök än lök än ling än — schrai.

Dan moat ik sa gau as mooglik nei it noarden, wêr't de
lytse tsjerketoer er oer de griene beammen galmet.
Dêr sit ik dan en sjoch en sjoch en slaan en – skriem.

Tuleest koon ik wider lååke.
Dan drai ik me am än spånk wider döör, strootap,
strootdil.
Önjörsne ban ik jüst deer wään.”
Di üülje striik ham et bjard.
Da futjens häin oueremätje gödj smääged.
Hi draid ham ålsani am än mååged e döör ääm.

Op it lêst kin ik wer laitsje.
Dan draai ik my om en gongelje wer troch, strjitte yn,
strjitte út.
Juster haw ik der west.”
De âld man striek him troch it burd.
De oaljekoeken hiene poerbêst smakke.
Hy draaide him stadichoan om en die de doar iepen.

“Dåt wåårt was en iir, dan kam ik wider”, sää 'r nuch,
än dan slufed 'r trinamt hüs eefter e stroote tu.

“It duorret grif in jier, dan kom ik werom”, sei er noch
en to ele om it hûs hinne nei de dyk ta.

Önj e köögen wus 't stal.
Mam stöö bai e heetstiinj, än swååre toochte gingen har
döört hood.
Di latje Hine sätj nuch awt iidjschrün.
Hi grüüweld uk.

Yn 'e koken wie it stil.
Mem stie by de kôkkachel yn swiere tinzen fersonken.
Lytse Hinne siet noch op 'e turfkiste.
Hy griisde der ek fan.

* Johannes Petersen (17.10.1909 – 2.2.1992) wie de lêste
“wanderliirer”, in ûnderwizer dy't nei de taalwet fan
1927 oeral yn Noard-Fryslân op doarpsskoallen Frasch
joech. Mar hy is ek ien fan de bekendste Noard-Fryske
ferhaleskriuwers. It binne meast folksferhalen dy't it
doarpslibben yn de earste helte fan de foarige iuw
beskriuwe. De ferhalen ferskynden foaral yn it jierboek
Zwischen Eider und Wiedau tusken 1932 en 1936. Se
waarden ek útstjoerd troch de Nordfriesische
Rundschau. De earste ferhalen waarden skreaun yn it
Noordergooshiirder dialekt fan it doarp Hoolme, dêr't
Petersen skoalmaster wie. Letter skreau er yn it
Mooringer Frasch, dat syn memmetaal wie. En schaame
awt wååder (In skaad oer it wetter) is de lêste bondel dy't
yn 2001 troch it Nordfriisk Instituut útjûn is.

En schaame awt wååder is in útjefte fan it
Nordfriisk Instituut (2001).
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Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare? [I]
Abe de Vries*

W

y hawwe de folkloare fan ’e knep‐
pels mar wer oerlibbe, jo en ik. De
kneppels yn ’e kranten bedoel ik. En op tele‐
vyzje, en op toaniel, en yn ’e boekwinkel.
Koest it net nét fernimme, dy kneppels
fan santich jier lyn oer de Fryske bealch.
Dy wienen sawat it bêste wat dy Fryske
bealch ea oerkaam wie.1
Op 16 novimber 1951 begûn de
Fryske taalstriid, lies ik earne. Op in
hieleboel plakken, yn oankundigin‐
gen, gearfettingen, trailers en tea‐
sers waarden de ôfrûne wiken Adve
rti
grutte wurden brûkt. ‘Dit was Tuin te Lnjsje foar de F
ouwe
rt: ‘K edde Schu
het begin van de emancipatie van
nepp
elfree rerlêzing
o
d 70
het Fries.’ ‘Kneppelfreed soarge foar in
jier’. p 27 nov.
2021
yn De
grutte feroaring yn ’e omgong mei de Fryske taal.’ ‘De
Kope
ren
dag symboliseert de emancipatie van Friesland.’ ‘Een De Knepkeerpunt in de emancipatie van het Fries.’ ‘Een belang‐ pelfreed-ferbylding freget sa
rijke doorbraak in de strijd om gelijke rechten voor het njonkelytsen om fraachtekens. Net om de
Fries.’
symboalyske wearde fan Knep‐
pelfreed leger te setten, mar om syn
Ien ding waard al gau dúdlik: in
krekt plak en funksje yn de skiednis
dwerse kneppel siet der net tusken al
te ûnderfreegjen. Myn stelling fan ’e
dy reklamekneppels. Dat dêrom haw
middei is in foarsetsje, en foarút,
ik fan ’e middei ien meinaam. Want
dan ek mar dalik in Umwertung al‐
ynbylding is slimmer as de treddeiske
ler Werte: Kneppelfreed wie earder
koarts, sa’t in bekend Frysk skriuwer
in ôfsluting, in nish, in grande
eartiids sei.
ﬁnale as in nij begjin.
Om dat yn koart bestek dúdlik te

De hjirby yn Nij Frisia opnommen Fedde
meitsjen, nim ik jo mei permisje
Schurer-lêzing fan Abe de Vries, holden op
earst efkes mei werom nei de jierren
27 nov. 2021 yn De Koperen Tuin te
Abe de Vries (1965) is Frysk dichter,
yn en daliks nei de Twadde WrâldLjouwert hat ek op ‘It Nijs’ (28 nov. 2021)
essayist, literêr kritikus, sjoernalist,
stien. Klik op: https://www.itnijs.frl/ útjouwer, oersetter, fotograaf en lid
oarloch.
2021/11/kneppelfreed-aktualiteit-offan de JFM.
fryske-folkloare/?
Kneppelfreed wie earder in ôfsluting as in nij
fbclid=IwAR38ETJ1ImCwKWQ_nvAuJMhacLa0MtfNArw
begjin
Cywi-KBGYm9bmdKGcjY-Jq0E. In koartere ferzje stie op 27
De Dútske besetting. Yn dy if jier klimt it Fryske e‐
nov. 2021 yn it Friesch Dagblad. De lêzing wurdt foar Nij Frisia
opsplitst yn twa parten; it twadde diel komt yn in kommende
len, dat troch ûnderlinge strideraasje yn it ynterbellum
Nij Frisia.
by de measten aardich belune wie, wer ta grutte hichten
1
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Abe de Vries oan it wurd by de Fedde Schurerlêzing (27 nov. 2021) yn De Koperen
Tuin te Ljouwert oer ‘Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare [finale of
ûvertuere]?’ (foto: It Nijs).

op. Fryske ienheid is it biedwurd ûnder de omstan‐
nichheden.
Nei de befrijing hat alles wat Frysk is, dreech of tagonklik, fernijend of âlderwetsk, it dy earste jierren foar de
wyn. Behalven de kollaborateurs fansels. It Frysk Selskip bygelyks wie groeid fan minder as tûzen leden yn
1939 nei mear as fjouwertûzen yn 1944 en tsien jier let‐
ter binne it der sels mear as iftûzen! It wykblêd Frysk
en Frij set yn 1945 útein en hat ek samar tûzenen en
tûzenen abonnees.
Fryske polityk, dêr liket no einlings romte foar te kom‐
men. Fryslân moat autonomy krije, kin men hearre. Net
inkeld by de radikalinsky’s fan it Frysk Striidboun en de
opnij oprjochte Jongfryske Mienskip klinkt dat lûd,
mar ek op gearkomsten fan ferskate politike sinjatuer
wurde autonomy en desintralisaasje bepraat.
Heech op it ferlanglistke fan de bewegers stiet it fer‐
plichtsjen fan Frysk ûnderwiis op ’e skoallen. In logyske
winsk, want as jo in taal net hoege te learen op skoalle,
dan hat sa’n taal gjin kâns om op termyn yn libben ge‐
brûk te bliuwen. De sprekkers fan sa’n taal sille dan
marzjinalisearje neigeraden dat de mooglikheden foar
kommunikaasje en ekspresje yn har taal tebekrinne. Of,
sa’t jo wolle, har ûntnaam of ûntholden wurde.
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Katalysator foar bewustwurding en bewegingseasken
Kneppelfreed wurket as in katalysator foar bewustwur‐
ding en bewegingseasken. Ynienen is yn de lanlike parse
‘de Friese kwestie’ berne. Yn de provinsje sels belibbet it
ferhaal oer lykberjochtiging yn de slipstream fan Knep‐
pelfreed in op echt yn 1952 en 1953. Sa’t dûmny Van
Tuinen fan Skettens seit, it liket as hat Kneppelfreed ‘eat
fan it gefoel fan eigenwearde’ yn de Frysktalige kultuer
wekker makke.
Positive berjochten komme der ek fan de boekhannels.
Guon meitsje yn 1952 melding fan wol 70 persint mear
ferkeap fan Fryske boeken as in jier earder. ‘De lju dy’t
sleau en lij wiene, binne wekker roppen’, sa wurdt
skreaun.
Ynearsten hâlde de striders foar it Frysk de gong der
goed yn. Op tongersdei 4 septimber 1952 is ‘Ons Ge‐
bouw’ yn Drylts mei trijehûndert man ô aden fol en
dan steane der ek noch 150 bûtendoar, allegear om Pie‐
ter Wybenga en Fedde Schurer te hearren dy’t de Dryltster CHU-boargemaster Jan Oppedijk de earen waskje.
Oppedijk hie fraachtekens set by de Fryske taalstriid en
hie yn de gemeenteried it Frysk Striidboun ‘staatsgevaar‐
lijk’ neamd. De striidrop is: ‘Oppedijk aan de dijk!’

Wat de Fryske foaroanmannen wolle, is dúdlik genôch.
Sa’t Douwe Tamminga op de grutte protestbyien‐
komst fan 23 november 1951 yn Sealen Schaaf gearfet‐
tet: ‘De Friezen [...] begeare en easkje in wetlike
taalregeling, wêrby’t oan de Fryske taal deselde rjochten
takend wurde as oan de Nederlânske taal.’
Noch yn augustus 1953 hâldt de Ried fan de Fryske Be‐
weging in saneamd ‘demonstratyf kongres’ yn Sealen
Schaaf mei ûnder mear Hendrik Algra as sprekker, de
rjocht- en Frysksinnige haadredakteur fan it Friesch
Dagblad. It kongres beklammet yn in ferklearring dat
it net ta kin mei fakultatyf Frysk ûnderwiis. Der moat
in algemiene ferplichting komme.
Fryslân hat de slach mist: algemien ferplichte
ûnderwiis yn it Frysk wurdt troch De Haach net
tastien
Mar dan hat de yn alle hasten ynstelde steatskommisjeWesselings al oare ideeën. Dy hat krekt oan de minister
advisearre om Frysk ûnderwiis op basis fan frijwillich‐
heid yn te eren. En inkeld mar yn de earste pear jier
fan de legere skoalle. It rapport wurdt krekt yn oktober
bekend. In wetsûntwerp mei dy strekking giet al yn no‐
vimber nei de Twadde Keamer.
Hat dêr doe publike diskusje oer west? Yn Peter Boom‐
sma syn boek oer Kneppelfreed is dêr neat oer te nen,
en yn Johanneke Liemburg har biografy oer Schurer ek
net. Dat is wat spitich, dêrom meitsje ik hjir in pear
foarriedige notysjes.
As foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging lit Fed‐
de Schurer yn oktober oan Het Parool witte ‘dat Fries‐
land het niet met minder dan verplicht onderwijs in het
Fries kan stellen’. Bauke Tuinstra fan de Fryske Kultuerried, Pieter van der Mark fan it Kristlik Frysk Selskip, Pieter Wybenga en Willem Kok fan de Fryske
Akademy, al dy bewegers falle him by.
Dat liket op in stevich posysje-ynnimmen. Mar in rûne
feroardieling fan it wetsfoarstel, en in eask om oanpas‐
singen, dy binne yn it iennichste, trouwens Neder‐
lânsktalige haadartikel fan Schurer yn syn eigen Friesche
Koerier oer de kwestje, ‘Een levende hond’ fan 5 okto‐
ber, net oan te tre en. Wol skriuwt er dat de kommisjeWesselings ‘om de principiële zaak was heengelopen’,
nammentlik de ferplichting; dat is in ‘tekort’.
Hendrik Algra fan it Friesch Dagblad skriuwt op 16
oktober dat it Frysk wol ferplichte wurde moat, ‘mar

no kin it noch net’. Earst de kommisje mar folgje, ‘dan
kunnen er grote dingen in Friesland gebeuren’.
Jan Piebenga, haadredakteur fan de Ljouwerter, reagear‐
ret lykas Schurer teloarsteld mar like ôfwachtsjend, hy
skriuwt úteinlik yn desimber: ‘Ongetwijfeld is dit de
weg van de minste weerstand, maar het heeft het voor‐
deel, dat de beslissing dienaangaande [P. bedoelt: oer
Frysk ûnderwiis of net] nu zelf in de handen van het
Friese volk wordt gelegd.’
Alsa waard de eask fan ferplichte ûnderwiis, nei Knep‐
pelfreed sa dúdlik steld troch de Fryske beweging, yn it
lêste fan 1953 troch sawol krantebaas Schurer as krante‐
baas Algra as krantebaas Piebenga sûnder al tefolle ge‐
roft bedobbe. En dat wylst it wetsútstel noch mar kâld
bekend wie en yn de folksfertsjintwurdiging noch be‐
praat wurde moast en krekt twa jier letter oannaam
wurde soe.
De ferklearring sil lizze by it ‘polderjen’ fan de hearen
mei de provinsjale en lanlike polityk, dêr’t men foar fer‐
plichte Frysk ûnderwiis tebekskrille. De dûbelde-petdragers hawwe har dêr sa’t it liket hiel gau by dellein. It
momintum fan Kneppelfreed wie foarby.
It Frysk as grûntaal fan de skoalle
Lit ús no wer efkes weromgean nei de literatuer. Tafal of
net, krekt doe’t de kommisje-Wesselings yn maaie 1953
dwaande wie syn rapport oer de yn ering fan Frysk ûn‐
derwiis te skriuwen, kaam der slim spul yn De Tsjerne, it
ideologyske haadorgaan fan de Fryske losofen fan dy
tiid.
Anne Wadman begûn út namme fan de keunst ynienen
in guerrilja tsjin twa (kristlike) bewegers oer folk, bewe‐
ging en literatuer en wat Fryske literatuer al en net wêze
moast. Yn maaie tsjin skriuwer Inne de Jong – dy’t yn
april yn De Tsjerne foar stipe fan Fryske skriuwers oan
de saak fan it ferplichte Frysk ûnderwiis pleite hie – en
yn juny tsjin fersetsheld Pieter Wybenga.
It resultaat wie in krúsjale ferswakking, op in polityk
sjoen krityk stuit, fan de beweging yn de diskusjes oer
lykberjochtiging. Wadman stapte út ’e redaksje, mar De
Tsjerne luts him likegoed foarearst erhinne werom út
de ûnderwiis- en taalrjochtepolityk.
As ik goed sjoen haw, joech Marten Jan de Haan noch
in lêste klaroenstjit yn 1956, yn syn moai stik ‘Ekspedys‐
je oer de sompe’. Hy skreau:
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Hoe stiet it mei de âlden en de ûn‐
derwizers; sille hja ﬂot mei-arbeid‐
zje oan de ferfrysking fan de
skoallen? Sitte wy, no’t it Frysk ûn‐
derwiis net ferplichte steld is, net
noch yn ’e sirkel fan ’e ûnmacht?’
Hollânsk foar en Ingelsk nei ...
Mar dat is moster nei it miel. En
yndie, sûnder wetlike beskerming
fan betsjutting giet de Fryskprater
de sechstiger jierren yn. De tiid fan
auto en televyzje, de tiid fan mobi‐
liteit en yndividualisearring, de tiid
fan Hollânsk foar en Ingelsk nei.
It punt is, der wie gjin skyld. Nei
Kneppelfreed hat it mar leafst tri‐
tich jier duorre, oant 1980, dat bin‐
Omsittend laach by de Fedde Schurerlêzing op 27 nov. 2021 yn De Koperen
Tuin te Ljouwert (foto: It Nijs).
ne twa, trije generaasjes, foar’t
Frysk ûnderwiis op legere skoallen
ferplichte waard. Je soenen ferdoarje tinke oan de tredde
‘It frjemdtalige ûnderwiis op de skoallen yn Fryslân need fan it twadde lânrjocht yn de midsiuwske Fryske
makket, dat it gefoel foar it libbene, it organyske, it per‐ wetten:
soanlike yn de taal, it gefoel foar de styl dus, dy’t de
skriuwer bestribbet, by de lêzer mist. [...] Om dêr ferbet‐ ‘Hwersa it bern is stokneaken of hûsleas en as dan de ne‐
tering yn te krijen is Frysk ûnderwiis op skoalle ûnfol‐ veltsjustere nacht en de wietkâlde winter oer de tunen leit,
dwaande, mar moat de Fryske skoalle der komme, dus [...] .’ 2
de skoalle mei Frysk as grûntaal!’
Goed, dat is wat oerdreaun. Yn de fyftiger en sechstiger
Mar in quickscan fan de jiergongen 1954 en 1955 op jierren hawwe der yndie, al mei al, in tachtich frijwillich
de stekwurden ‘Kneppelfreed’, ‘ûnderwiis’ en ‘skoalle’ twatalige skoallen west. Sa’n 15 persint fan it totaal. En
leveret gjin hits mear op yn ferbân mei de Fryske bewe‐ hoefolle goed wurk oft dêr ek dien is, de measte fan sok‐
gersstriid. Yn it jubileumjier 1961, tsien jier nei de ke skoallen holden wer like hurd mei dat type ûnderwiis
kneppels, komt der sels gjin jubileumstik.
op as dat se ferskynd wienen.
De wetten út De Haach komme wol. It binne erhinne
symboalyske oerwinningen – nederlagen soe men ek
sizze kinne, want de Fryskpratende boarger sjit der yn ’e
praktyk net folle mei op. Sizze tsjin immen dy’t net
swimme kin, dy’t it net leard hat, of net doart, of net
wol om’t it wetter him te smoarch liket, of om’t er it
nut net sjocht, tsjin sa’nien sizze fan ‘mar do meist
swimme hear!’, wat set dat út ’e wei?
Daliks nei it oannimmen fan de Wet-Cals komme der
eangstige fragen binnen de Fryske beweging, bygelyks
op it simmerkamp fan de Skylger Folkshegeskoalle yn
augustus 1955:
‘Troch de Wet-Cals wurde ús inkelde rjochten takend.
Binne dy wat wy winskje of hiene wy mear ferwachte?
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Tûzen oarsaken – it bern bleau stokneaken en hûsleas.
* Abe de Vries (Winaam, 1965) is û.o. gastûndersiker by
de Fryske Akademy, einredakteur by it Friesch Dagblad
en Frysk dichter. De noaten en yllustraasjes binne ta‐
heakke troch Sytze T. Hiemstra. It twadde part fan Abe
de Vries syn lêzing komt yn de kommende Nij Frisia.

Sjoch: J. Piebenga, Koarte Skiednis fan de Fryske Skriftekennis‐
se. Drachten: Drukkerij Laverman N.V., 1957 (2de útwr. pr.), s.
23; ek: Oebele Vries, Asega, is het dingtijd?, Leeuwarden/
Utrecht: Steven Sterk, 2007, s. 100-101: ‘Thio thredde ned is: sa
thet kind is trocknakend jefta huslas and thenna ti thiuster niwel
and nedcalda winter and thio longe thiustre nacht on tha tunan
hliet, [...].’
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Antigonish
Piter Dykstra*

It plaknammeboerd fan Antigonish yn it Ingelsk en it Gaelic.

I

t gedichtsje dat hjirûnder stiet, is troch my út it In‐
gelsk oerset neidat ik it heard hie yn de Britske telefyzjesearje The Trial of Christina Keeler. As dokter Stephen
Ward as sûndebok slachte wurde moat om de politike eli‐
te út de wyn te hâlden yn de Christina Keeler-aﬀear en it
wurdt him allegearre te krap om it herte, dan seit er dit
dichtsje in pear kear op. Dêrnei besiket er om himsels te
koart te dwaan.

magysk (humoristysk) absurdistysk. It is ek in tige ge‐
skikte foarm foar jongereinliteratuer, om tagonklik geef
literêr Frysk foar it ljocht te bringen en om bygelyks falsk
nijs mei noch nuverder ferhalen te ûntmaskerjen.

It fintsje dat der net w ie

Doe't ik juster b y de trep op gie,

It is dichte troch William Huges Mearns yn 1899 nei
oanlieding fan berjochten oer in spûkhûs yn Antigo‐
nish, in doarpke yn Nij Skotlân (Nova Scotia) yn Kana‐
da. De styl is in absurdistysk. De earste rigels komme
koartswilich betiizjend oer, mar oan de ein wurdt it
dúdlik dat de ik- guer wol in benearjende swierrichheid
hat. Dat lichte sweevjen tusken koartswyl en benearing
jout it syn mearkeseftige betsjoening.

Kaam ik in man tsjin dy't der net w ie!
Hy w ie der wer net hjoed,
Ah, ik woe dat er fersw ûn foargoed!

Fannacht om trije oere kaam ik werom fan fuort.
Doe stie de man yn 'e gong om my te w urd.
Ik trof him net mear, doe't ik nei b innen rûn.
'k Haw lôke en socht, mar nimmen fûn!
Ferdw yn, fersw yn, gean nei in oar!

Dy styl belibbet syn hichtepunt yn de Ingelske literatuer yn de 19de en begjin 20ste iuw. Mar dy is ek wol tige
Frysk. Wibren Altena en Reider van der Leest steane ek
bekend om dy styl fan skriuwen. Van der Leest bygelyks
mei syn poëtyske romans oer Dynte Planteit en Nier
Hinnebruier (dêr't ik sa'n wurd as ferswine út wei haw;
dat betsjut ferdwine, mar dan wat magysker). Jarich
Hoekstra en Harke Breimer binne hjoeddeiske fertsjint‐
wurdigers (Hald Faasje, Leﬀert in heldendicht yn tolve
sangen). Mar eins is in grut part fan de ferhalen yn de
Rimen en Teltsjes fan de Bruorren Halbertsma ek al

Ferdw yn, fersw yn, en slaan net mei de doar . . .

Justerjûn, doe't ik de trep op gie,
Seach ik in fintsje dat der net w ie,
Hy w ie der wer net hjoed
Ah, leafst soe ik wolle, hy fersw ûn foargoed . . .

1

1

De Ingelske tekst en mear ynformaasje is te nen op:
https://en.wikipedia.org/wiki/Antigonish_(poem)
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Kollum fan Jaap Slager (17)*

Fryske striid
No is ’t genôch, wy smite ’t twangjok ôf!
Wy ha ús nocht fan al dy Haachske kluchten!
Fan al it húnjen, wy sille derop ôf!
Wy sille stean of fjuchtsje foar ús rjuchten!

No efkes net, it iten stiet op ’t fjoer …
Dat ik wit net, oft ik dat no wol rêd …
Better fan net, hear, it wiif is samar poer …

Lit ús taal en frijheid net troch it Hollânsk
bedjerre ...

En ’t is al let, wy soene krekt op bêd …

Kom mei no, man, want ringen sil it heve!
Wy moatte tsjernje, it molken is no rûn!
Wy ha de hichte, wat sill’ wy no beleve!
Ta de striid no, wy moatte mei yn ’t bûn!

Hjoed kin ik net, myn wein is yn revyzje …
En ik haw ek in bytsje pinebek …
Cambuur–It Fean komt op it tillefyzje …
Mei oardel man stean’ wy dêrta foar gek …

Wy tsjugg’ te fjilde mei alle mannemacht!
Wy wolle ûnder nimmens jok mear suchtsje!
Wy bûgje net foar ien dy’t ús lytsacht!
Wy moatte foar ús eigen frijheid fjuchtsje!

Moatt' wy net earst formeel om tawurd freegje?

Wy kinne it Hollânske machtstribjen
misse as pinemûle (foto: S.T. Hiemstra,
Algemiene Gearkomste JFM, 04-092021).

Soks nimt al gau in moai skoft of in dei …
Wy moatt’ ús net ta euveldied ferleegje …
Gean’ jim foarfêst, ik kom wol efternei …

* 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’ yn de foarm fan in treﬂik gedicht as warskôging
foar ferlechjes by de Fryske striid is skreaun op 15 jannewaris 2022.
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Ynstjoerd

It is in griis
Martinus Jellema*

Y

n it maitiidsnûmer fan Nij Frisia (nû. 1, 2021)
binne twa âlde grize mannen as Skieringers en
Fetkeapers, it mei ek as Hoeken en Kabeljauwen, meiinoar yn ’e slach om it gelyk fan it ferline. It ferline dat
laat hat ta it hjoeddeistige suterige bestean fan de Fryske
kultuer mei alles wat der oan taheakke is. Wol moai dat
ik wer in stik skiednis lês oer polityk Fryslân dat ik net
koe. Dochs, ik haw der neat oan. Moaie histoaryske
nammen, Karel Roarda, Joast Halbertsma, Daam Fok‐
kema, Patrick Henry Pearse, Edzard Cirksena. Mar
wat hawwe dy mannen opsmiten foar it Fryske rjocht op
it Fryske bestean? Neat. Ja, noch jimmer inoar bewurkje
as Skieringers en Fetkeapers, lokkich
no allinnich mei letters as kûgels en
komma’s as stroﬀelstiennen.

komt hiel goed oerien mei de hjoeddeistige opfetting
fan skiednis.
[Mar dan, MJ]: Lang ferlyn is skiednis brûkt om it
rjocht fan de hearskjende klasse op macht te legitimear‐
jen. Sa’n legitimaasje soe bestean kinne út ferslaggen fan
besittings en feroveringsoarloggen. In oare mooglikheid
is it opstellen fan allinnich lange listen fan keningen yn
de oanbelangjende gebieten dêr’t it legitime rjocht fan
in beskaat geslacht om de keninklike sit te besetten mei
fêststeld wurdt. Jierboeken (annalen) soenen helpe kin‐
ne om de kronology fêst te stellen.’
Koartsein, it is legitym om ien fan
syn lân ôf te skoppen en dan te
sizzen dat it fan jinsels is. Modern
sein: ik wurd jo buorman en nei
in hoartsje kom ik mei in knok‐
ploech en sis tsjin jo: ‘Dat stik tún
is no fan my!’ En as jo protest
oantekenje, dan kin it samar wêze,
mei myn knokploech efter my, dat
ik tsjin jo sis: ‘En no moatte jo jo
stil hâlde, oars stek ik jo dea. En,
as jo it stik grûn brûke wolle, dan
moatte jo my belesting betelje.’

Skiednis hat meastentiids lykas Jør‐
gen Markvad yn in Deensk boek
(Danske konger – før Gorm den
Gamle) sa moai skriuwt as doel:
HISTORIE
‘Historie kommer af græsk historiæ,
der både kan betyde undersøgelse,
vide nog fremstelling. Det stemmer
jo meget godt med vores nutidige op‐
fattelse af historie.

Martinus Jellema: net langer kleie en
klieme yn De Haach, mar séls it heft yn
hannen nimme ...

Langt tilbage er historien blevet
brugt til at legitimere den hersken‐
de klasses ret til magten. En sådan legitimering kunne
bestå i beretninger om besiddelser og landvindinger via
sejerrige krige. En anden kunne være opstilling af alen‐
lange lister over konger i det pågældende område for
derved at fastslå en bestemt slægts legitime ret til at be‐
klæde kongesædet. Årbøger (annaler) kunne være med til
at fastslå en kronologi.1
Oerset yn it Frysk [MJ]:
SKIEDNIS (of HISTOARJE)
‘Histoarje komt fan it Grykske wurd historiae, dat sa‐
wol ûndersyk betsjutte kin as kennis ûntwikkelje. Dat

Ús foarâlden hienen tocht troch
op eilantsjes te wenjen, dy’t letter
terpen of doarpen neamd waar‐
den, sa feilich te wêzen foar it ruterfolk dat mei wrede
middels besocht om minsken ta harren eigendom te
meitsjen. De see holp harren dêrby om dat op te kearen.
De see liek wol in gruttere freon te wêzen as dat it in
jân wêze koe.
Friezen
De Friezen binne in nijsgjirrige groep minsken. Jo kinne
en meie net sizze dat it in folk of in ras is. Sa te sjen is de
Boarne: Jørgen Markvad, Danske konger – før Gorm den
Gamle, Forlaget Yduns Æbler, 2004, s. 11; Hasselvej 30, 8751
Gedved, tlf. 75 66 52 01
1
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namme ‘Friezen’ (‘Frisii’) oplein troch de Romeinen.
De Romeinen hienen – eins wie it de Romeinske gene‐
raal Marcus Agrippa – in systeem betocht om op in
e sjinte wize belesting op te heljen. Dêrta waard it lân
ferdield yn distrikten/regio’s en provinsjes. Dy regio’s
krigen in sifer. It gebiet dêr’t de Friezen (‘Frisiavones’)
wennen, waard as earste neamd. De lettere Saksen wen‐
nen ne ens it Romeinske systeem yn it sechsde distrikt.
Dy distrikten wienen wichtich om te sizzen wêr’t in
persoan by hearde. Men koe ek net samar ferfarre nei in
oar distrikt, bygelyks om belesting te ûntwiken. Dat
ferbod om te ferhúzjen joech geregeld argewaasjes by de
Friezen.
De taal fan de doetiidske Friezen wie net te ferlykjen
mei it hjoeddeistige Frysk. Yn Noarwein hat him wat
ferlykbers ôfspile. De Friezen fan om it jier 0 hinne
sprieken Keltysk, Âldgryksk en de taal fan de Hunden/
Honden/Hunnen, of in mjuks dêrfan.
Dat se Âldgryksk prate koenen jouwe de aventoeren
fan Mallorix en Verritus yn Rome oan. En de boer
Cruptorix dy’t buorke yn de omkriten fan Heemstede,
spile ek in wichtige rol yn de Fryske skiednis. Men soe
hast tinke: moatte dy lju net yn in lyts
doarpke yn Gallië wenne hawwe, dêr’t in romroft
tsjoendersdrankje in grutte rol spile yn de striid tusken
de Galliërs út dat doarpke en de Romeinen? Ik wit dus
net wat de oarspronklike namme fan de Friezen wie.
Dan wurdt der sein dat se in Germaanske taal sprieken,
mar ‘Germanen’ bestienen net. It gebiet waard troch
de Romeinen Germania neamd dêr’t folken wennen
mei ûnderskate nammen, lykas de Suebi, Bessi, Sugam‐
bri, Frisii, Menapi ensfh. Se wienen ek net primityf,
want se makken maksimaal gebrûk fan de mooglikhe‐
den dy’t yn dy tiid oanwêzich wienen. En harren regearfoarm wie in an-argistyske regearfoarm, wat sizze
wol dat net ien de baas wie.2 De Romeinen hienen in
mon-argistyske bestjoersfoarm. Dat hâldt yn dat ien de
baas is, sis mar: in ‘diktatuer’.
Twa tinkwizen
Beide tinksystemen hawwe foardielen en neidielen. Yn
tiden fan need gienen de minsken dy’t der it anargistyske tinkwize op nei holden, tydlik oer op in monargistyske struktuer. Dan waard ien as lieder keazen en dêr
waard dan sûnder erder omtinken nei harke. Yn de
modernere tiden kin men dat werom ne by de Lap‐
pen/Sami.
Yn oarlochsomstannichheden is yn ’e regel de monargistyske tinktrant de sterkste. It iennichste dat, sa te
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sjen, yn de anargistyske tinkstruktuer dêr wjerstân tsjin
biede kin, is in folksopstân mei in guerriljataktyk, lykas
yn 1254 by Froanen/Vronen en yn 1345 by Warns. Dan
kin men mei in navenant beheinde ploech lju en gebrûk
meitsjend fan jins omjouwing in protte berikke. Yn mo‐
dernere tiden kin men fandatoangeande de oarloch tus‐
ken de Feriene Steaten fan Amearika en Fjetnam en de
kriich tusken Nederlân en Yndonezië as foarbyld brûke.
Yn 1297 gienen de West-Friezen by Froanen/Vronen,
wat oan de namme te sjen in wichtich plak west hawwe
moat, in reguliere striid oan mei harren opponint. Dy
striid waard in dramatysk asko.
Dat nét-hearskjende tinken is nei twatûzen jier noch al‐
geduerich werom te nen by de measte Friezen. En sels
yn it oare part fan Nederlân, mei dêrby Noard-Dútslân,
Flaanderen en Noardwest-Frankryk, fynt men dy wize
fan tinken, wol of net rudimintêr, werom by de dêr
wenjende minsken.
Wy Friezen binnen te earlik. Wy hâlde net, lykas de
monargistyske bestjoerders, fan streken, list en bedroch,
ferried, omkeapjen, deadzjen om ús sin te krijen. Friezen
fjochtsje net earder as wannear’t it wetter harren oan de
lippen ta stiet. Friezen meie ornaris graach yn tsjinst fan
en foar oaren fjochtsje, tige nuver. En Friezen binne,
frjemd genôch, trou oan de macht dy’t harren oerhears‐
ket. Tige dûbeld allegearre. Dat moat hast wol mei dy
net-hearskjende tinkwize te krijen hawwe. As in macht‐
hawwer wat seit, freget of ferordinearret, dan is it goed,
mar soe in Fries harren op deselde wize te wurd stean of
behannelje, dan is men samar werom yn de tiid fan de
Skieringers en Fetkeapers. Wy fjochtsje mei-inoar om de
wurden, oant sels de komma op it rjochte plak stiet. It
kin samar wêze dat de striid tusken de Skieringers en de
Fetkeapers ûntstien is om’t in skrapke op in ferkeard
plak set wie. Mooglik hat in Skieringer, mar it kin ek sa‐
mar in Fetkeaper west hawwe, opdracht oan syn wach‐
ter jûn: stek, net wachtsje! Mar der hie stean moatten:
stek nét, wachtsje! Dêrnei wienen de rapen twa iuwen
lang gear.
Kleie en biddelje yn De Haach
Friezen, foaral de fertsjintwurdigers fan de Friezen, bin‐
ne wat nuvere minsken. Se hawwe in doel, dochs dat
doel moat in óár foar harren berikke. Dat hoege se séls,
ne ens har, net te dwaan. Aloan wurdt it regear yn De
It wurd ‘anargy’ hat hjir neat mei geweld, gaos ensfh. te krijen;
dat is in betsjutting dy’t mon-argistyske regearingsfoarmen jûn
hawwe. En ‘monargy’ hat letter in mear gesellige gefoelskleur
krigen.
2

Haach om help frege. De sintrale macht dêr hie tige
nauwe bannen mei de Frânsksprekkende adel, de klup
dy’t eartiids it lân oernommen hat fan de Friezen en
dy’t it wurd ‘Fries’ eigentlik hatet; it wurd dêr’t it wurd
‘frij’ of ‘fri’ yn ferburgen sit, dêr’t se fan tinke dat it al‐
linnich op harsels fan tapassing is. De Haach seit ‘ja’ en
docht ‘nee,’ of seit ‘nee’ en docht ‘ja’. Fryslân ynteres‐
searret har dêr hielendal neat. En dan freget men har‐
ren ek noch om help? Ja, fan de wâl yn de sleat. Wy
moatte it sels dwaan. Net mear freegje as ûnderdienige
‘onderdaan’ It part ‘-daan’ of ‘-dien’ hat te krijen mei it

tiidwurd ‘dwaan’. Yn it stedsfrysk sjogge wy dat faaks
werom yn it wurd ‘deen’. As ûnderdien moat ik wol
respekt toane foar de oerheid, mar oarsom hat deselde
oerheid gjin respekt foar my.
Wat it kleien oangiet lykje de Friezen wol wat op de Joa‐
den. Miskien moatte wy ek wol in grutte muorre bou‐
we, sadat wy de holle dêr al skriemend tsjinoan sette
kinne. Begryp my goed, wat de Joaden oerkommen is,
dat gun ik gjinien, mar as men de skiednis fan de Friezen
goed oereaget, docht dy net folle ûnder foar dy fan de
Joaden. Dochs wêrom soe ik kleie? Om it ferline fan ús
foarfaars? Mar dat hat west. Myn ‘oma’ sei altyd tsjin ús
mem ‘nait kloagen, moar droagen’. Kleie is negative
enerzjy, net opbouwend, net futuristysk.
Moarn is de dei om nei út te sjen en dêr lis ik hjoed it
siedsje fan yn ’e grûn. En dy moarn haw ik no sels yn ei‐
gen hannen nommen. En dat is ôf te lêzen oan myn
namme: Martinus3 ...
* Martinus Jellema wennet yn Mullum en hat in mobile
toskedokterspraktyk (‘Underweis’).
Martinus is in Latynske ferlytsingsfoarm fan Martius (‘fan
Mars’), de god fan de oarloch.
3

Jørgen Markvad: Deenske keningen – foar
Gorm de Âlde (oersetting fan de titel).

Boppe: Omslach fan En schaame awt wååder, in útjefte
fan it Nordfriisk Instituut (sjoch side 23).
Rjochtsboppe: Sjoen op de Algemiene Gearkomste JFM,
04-09-2021 (sjoch side 24, foto S.T. Hiemstra).
Rjochtsûnder: It plaknammeboerd fan Antigonish yn it
Ingelsk en it Gaelic (sjoch side 18).
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Boppe: Advertinsje fan de Fedde Schurer-lêzing fan
27 novimber 2021 (sjoch side 19).
Lofts: Sprekker Abe de Vries (sjoch side 20).
Rjochtsûnder: Abe de Vries (sjoch side 19).
Loftsûnder: It omsittend laach by de Fedde
Schurer-lêzing (sjoch side 22).
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