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Edgar Allan Poe yn it Frysk
Henk Wolf* set wol ferhalen fan Edgar Allan Poe1 yn it Frysk oer. Hjirûnder folget, mei syn tastimming, in
oersetting fan ‘The Masque of the Red Death’.

Edgar Allan Poe (1809-1849)
is net âld wurden en hat
spannende ferhalen
skreaun.

It oangesicht fan 'e Reade Dea

Al gâns in skoft

rûpele de 'Reade Dea' súntsjeswei
it lân út. Sels de pest hie sa deadlik, sa ôfgryslik net
west. Yn in bluodderich stal reizge er oer de ierde – mei
de readens en de grouwel fan bloed as syn hantekening.
De pine wie ymjend, men waard dwyl en dan stream‐
de it bloed jin ta de poarjes út en fuort kaam der bederf
oan 'e hûd. De reade plakken en foaral it haadsear wie‐
nen de ok dy't makke dat it slachto er fan net ien help
of omtinken mear krige.
Doch wie frouwe Famke-Loadewykje eurich en dryst‐
moedich en fernimstich. Doe't de helte fan har ûnder‐
dienen ferstoarn wie, bestelde se tûzen sûne en bliere
aadlike freonen en freondinnen en luts har mei dysel‐
den werom yn ien fan har staten. Dy state wie in grut en
machtich gebou, ûngewoan mar smaakfol, alheel
ne ens de winsken fan 'e ealfrouwe. Der stie in tsjokke,
hege muorre omhinne. Yn dy muorre sieten stielene
poarten. Doe't de gasten allegear binnensteks wienen,
krigen se tsjoksels en laskersguod en besetten de skoat‐
tels, dat dy ûnferwrikber wienen. Sa makken se it ûn‐
mooglik om deryn of – mocht ien net mear bankje

kinne – om derút. Iterij wie der genôch yn 'e state, dat
men wie derop taret om de goarre dêr út te sitten. De
bûtenwrâld moast himsels mar rêde. Wilens wie it sin‐
leas om te pikerjen en te stinnen. De ealfrouwe hie foar
alle ferdivedaasje soarge dy't men mar betinke kin. Der
wienen clowns, der wienen dichters, der wienen dûnse‐
ressen, der wienen muzikanten, der wie skientme en der
wie drank. Dat plus feilichheid fûn men allegear bin‐
nendoar. Bûtendoar hold de 'Reade Dea' ta.
Nei if of seis moanne isolaasje – wylst de goarre bûten
de muorre op 'n fûlsten yn it gea ommoarde – nûge
frouwe Famke-Loadewykje har tûzen freonen út foar in
machtich moai ferklaaifeest.

[ferfolch begjint op side 5]
Edgar Allan Poe (Boston, Massachusetts, 19 jan. 1809 –
Baltimore, Maryland, 7 okt. 1849) wie in Amerikaansk skriuwer
en dichter. Hy wurke ek as literêr kritikus en redakteur en wie
ien fan de earste Amerikaanske skriuwers dy’t besocht om fan de
pinne te libjen, mar dat foel net ta.

1
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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 septimber 2022. 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. Sytze T. Hiemstra, Sander Hoekstra, Cor Jousma, Ed
Knotter, dr. Bertus Jans Postma, dr. Claas Riecken, dr.
Christoph G. Schmidt, Jaap Slager, Abe de Vries, Tom
Wester en drs. Henk Wolf.

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

Fan de redaksje

I

n grut part fan dit simmernûmer wurdt ynnommen
troch it Oanfalsplan fergrutsjen sichtberens Fryske taal
en identiteit fan de Jongfryske Mienskip. Dat plan is ek
oanbean oan kultuerdeputearre Sietske Poepjes. Der is
grut ferlet fan dat dy wer ris oan tere wurdt, want hoe'n
bytsje omtinken oft it Frysk yn it Provinsjehûs hat, is wol
dúdlik wurden doe't yn it nijs kaam dat it Steatebestjoer
fergetten hie dat it sân jier lyn de Grutte Pier-priis ynsteld
hie foar goed Frysk ûnderwiis. Sis Tsiis hat oant no ta twa
kear oan by elkoar seis skoallen sa'n priis jûn. Mear as in
oanmoedigingspriis kin men sokke skoallen net jaan, want
sa leech leit de latte foar it Frysk. My tinkt dat Poepjes har
stribjen om beskamsume sitewaasjes te mijen ek wol mei‐
holpen hat om dy priis te ferjitten. Op oantrunen fan Sij‐
be Knol sil it dochs heve. Dat is tagelyk kompensaasje foar
de besuniging fan seis miljoen op it Frysk, dy't dan ek yn‐
giet. Dy besuniging komt der om't de Provinsje him ta
syn kearntaken beheine wol. Hat it ynstitút dat ea de steat
fan it it Fryske folk útmakke, himsels dan degradearre ta
in út eringsorgaan fan de Hollânske naasjesteat?
Út it blêd Nordfriesland is in ynterview mei Bahne
Bahnsen opnommen. It is yn it Westerlauwske Frysk oerset troch Ed Knotter. Sa komme wy yn de kunde mei de
striid foar it behâld fan de memmetaal yn Noard-Frys‐lân
en dat is tige werkenber. Alle reden om op dat mêd gear te
wurkjen. Oare artikels oer de Fryske striid binne de beide
stikjes fan Bertus Postma. En fan It Nijs is in berjocht fan
Cor Jousma (Sis Tsiis) oer de ûntjouwing fan de pro len
Frysk op de basisskoallen yn in útwreide foarm
oernommen. En it twadde part fan de Fedde Schurerlêzing oer Kneppelfreed fan Abe de Vries heart fansels ek
ta de Fryske-striidkategory.
Fan de West-Fries Tom Wester hawwe wy, yn oerset‐
ting fan Sytze Hiemstra, it earste part fan in rige oer de
East-Friezen.
Wy begjinne dit nûmer mei in oersetting troch Henk
Wolf fan in ferhaal fan Edgar Allen Poe. Wolf syn proaza
is sa byldzjend, ryk en Frysk, krekt sa't Poe it mei it orizji‐
neel bedoeld hie foar de Ingelsktalige lêzer. Mear literatuer is te lêzen op de efterside: de kolom fan Jaap Slager
oer lytse minsken. Dat binne dus gjin Friezen.
In soad lêsnocht tawinske.
Piter Dykstra

By de foarside
De Friisk Foriining (oprjochte yn 1923) is in feriening fan de Fryske ‘Volksgruppe’ yn Noard-Fryslân (Sleeswyk Holstein)
dy’t him dwaande hâldt mei de eigen Noard-Fryske taal, kultuer en polityk. De eardere namme wie Foriining for Nationale
Friiske. De feriening beskôget de Noard-Friezen as in etnyske en nasjonale minderheid yn Dútslân en freget om alle rjochten
dy’t dêrmei mank geane (https://de.wikipedia.org/wiki/Friisk_Foriining).
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[ferfolch fan s. 3]

Edgar Allan Poe: Short Stories (koarte ferhalen).

It gong derom wei op dat feest. Mar wacht, ik sil earst de
romten beskriuwe dêr't it feest yn holden waard. Der
wienen sân sealen. Almeast lizze sokke balsealen yn pa‐
leizen op in rigele, mei tuskendoarren dy't hast oan 'e
sydmuorren ta iepen kinne, dat men sûnder al te folle
lijen helendal fan 'e iene ein nei de oare ta sjen kin. Hjir‐
re wie it gâns oars, sa't men ferwachtsje kin fan in
ealfrouwe mei sa'n bizarre smaak. De sealen leinen
skriks en skrank, dat men hast noait mear as ien romte
tagelyk ynsjen koe. Om 'e tweintich of tritich meter siet
der in skerpe hoeke yn de sealen en as men dy hoeke om
wie, hie men wer in heel oar útsjoch. Oan beide kanten
fan 'e sealen sieten hege, goatyske ruten, dy't útseagen
op in gong dy't tagong joech ta de oare balsealen. It
brânskilderwurk yn 'e nsters wie by alle keamers wer
oars en paste by de oerhearskjende kleur fan de fersie‐
ring dêre. De eastlikste balseal wie bygelyks fersierd mei
blauwe slingers – en de ruten dêr wienen hel blau. De
folgjende seal hie donkerpears behang en donkerpearse
stânbylden, en de glêzen wienen der donkerpears. Kea‐
mer trije wie helendal grien en dat gou ek foar de ruten.
Yn nûmer fjouwer wienen de meubels en it bûtenljocht
oranje – yn if wyt – yn seis ljochtpears. Yn de sande
romte wienen de souder en de muorren behongen mei
swart uwielene kleden. Se slingeren yn tsjokke fâlden
oer in ierkleed fan deselde kleur en itselde materiaal.
Allinnich wie de kleur fan it nster yn dizze lêste kea‐

mer oars as dy fan 'e fersieringen. De ruten wienen der
read – bloedread. No wie it sjesa dat der yn de sân sea‐
len net ien lampe te nen wie, hoe ryk oft de muorren
en souders ek mei goudene ornaminten fersierd wie‐
nen. Net in lampe, sels net in kears, soarge foar ljocht
yn de keamers. Yn de gongen by de keamers lâns stie
lykwols by elk rút in swiere trijepoat mei in grutte fjoer‐
koer derop. De skyn fan de ammen troch it brânskil‐
dere glês hinne, makke dat de sealen útwrydsk en bizar
bylken. Yn de westlikste, swarte keamer, lykwols, wie de
wjerskyn fan de lôgen troch it reade glês op 'e swarte
kleden sa aaklik om te sjen, fertekene er de gesichten fan
de gasten sa raar, dat mar in pear minsken it oandoar‐
sten om der in foet oer de drompel te setten.
Tsjin de westmuorre fan dy keamer stie ek in mânske
ebbenhoutene klok. De slinger gong mei do e, swiere,
ientoanige slaggen hin-en-wer; en as de grutte wizer
boppe oankaam en de oere slein wurde moast, dan
kaam der út de koperen longen fan 'e klok in lûd dat sa
helder en lûd en muzikaal, mar tagelyk sa wûnderaar‐
dich en neidruklik wie, dat de muzikanten om 'e oere
efkes lins nimme moasten; en dan stienen de dûnsjende
gasten stil; en dan wie it eurige omsteand laach der ef‐
kes ôf; en wylst de klok sloech, koe men fernimme dat
de bluisterichste gasten wyt om it gesicht waarden – en
dat deselden mei de kalmte fan 'e jierren oer har, prak‐
kesearderich of ôfwêzich de hân oer de foarholle hellen.
Mar alle kearen as it lûd folslein weistoarn wie, wie it
fuort wer ien gol laitsjen; de muzikanten skôgen inoar
en gnysken wat, as hienen se de gek mei har eigen tipel‐
sinnigens; se ústeren inoar ta dat se in oere letter wier
net wer sa fan 'e wize reitsje soenen; en sechstich minu‐
ten letter (en dat binne trijetûzen seishûndert tellen fan
'e Tiid dy't gjin skoft hâldt) begûn de klok fannijs te lie‐
den en wie der wer likefolle witens, prakkesearderigens
en ôfwêzigens as dêrfoar.
Ôfsjoen fan dy aparte foarfallen wie it feest in wûnder‐
moai en eurich aventoer. De ealfrouwe hie in tre ike
smaak. Se hie in skerp each foar kleuren en e ekten. Se
rûn de moade net nei. Se hie keazen foar in útsprutsen,
eigensinnige, hast barbaarske sfear. In bûtensteander
hie miskien oan har ferstân twivele, mar har freonen
wisten dat se goed by sinnen wie. Dy't har hearre en
sjen en oanreitsje koe, dy wist dat se net gek wie.
Se hie yn de tarieding op it feest sels foar it grutste part
de fersiering fan 'e sân sealen op har naam; en har
útsprutsen smaak hie de gasten ynspirearre ta útwrydske fermommingen. Want útwrydsk, dat wienen se. It
wie ien glitter en glamour, it wie pikant en bizar –
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brocht jin bytiden Jeroen Bosch yn 't sin. Guons hienen
bistepakken oan, mar mei poaten fan oare bisten deroan
of mei juwielen om. Oare pakken liken betocht te wê‐
zen troch in dronkeman of in gek. Men seach in soad
moaie klean, in soad seksy klean, in soad nuveraardige
klean, in pear grouwélige klean en net te min klean dy't
wol ûnsmaaklik neamd wurde meie. Yn dy sân sealen
spoeke eins ien grutte drochtekloft om. En dy drochten
– dy fantomen – wrimelen trochinoar hinne, namen de
kleuren fan de sealen oer, makken dat it like as wie de
wylde dûnsmuzyk de echo fan har fuotstappen. En al‐
wer slacht de ebbenhoutene klok yn de swart uwielen
seal.
En wer is alles efkes stil, alles útsein it lûd fan 'e klok. De
drochten ferstienje yn de hâlding dy't se op dat stuit ha.
Mar de klokslaggen swine wei – se ha mar in amerij
duorre – en it golle laitsjen hellet wer oan. En no boazet
de muzyk wer oan, de drochten komme ta libben, wri‐
melje en frimelje wech-ende-wear, noch bolbjirkener as
foar de tiid, se nimme de kleuren oer fan al dy brânskil‐
dere ruten dêr't it ljocht fan 'e fjoerkuorren trochhinne
skynt. Allinne de westlikste seal fan de sân bliuwt leech;
de nacht lûkt nammentlik nei de ein; en it ljocht dat
troch de bloedreade ruten falt, wurdt rôziger; en it kle‐
deguod is sa alderferskuorrendste swart; en dy't de foet
op 'e donkere ier set, heart út de ebbenhoutene klok in
sunich lûd dat sa deunby folle benearjender is as wan‐
near't it de earen berikt fan deselden dy't erder fuort,
yn 'e oare sealen, oan it feest eren binne.
Yn dy oare sealen wie it te rêden, dêr sloech it libbens‐
hert dat it sawat die. En it feest gong troch, krekt salang
dat in klokslach oankundige dat it hast middernacht
wie. En de muzyk foel stil, sa't ik ferteld ha; en de dûns‐
jende gasten stienen stil; en der wie deselde ûngemaklike
stilte as earder. Allinne moast de klok no tolve kear
slaan; en dêr kaam it miskien fan dat der wat langer nei‐
tocht waard, no't der mear tiid wie, by it foarholle‐
streakjen fan de wat neitinkerigere feestgasten. En dêr
kaam it miskien ek wol fan dat, noch foardat de lêste
klokslach helendal weiswûn wie, in protte minsken yn
'e kliber ien mei in momkape stean seagen dy't gjin fan
'e oanwêzigen blykber earder sjoen hie. En it praat dat
der in nijen wie, gong as diggelfjoer troch de sealen,
earst ústerjend, njonkenlytsen mear gûnzjend, reauntsjend, mei útroppen fol lilkens en ferwûndering - en
dêrnei fan skrik, fan eangst en fan wearze.
Yn in groep minsken dy't der sa útwrydsk by rinne as ik
jim skildere ha, kin men fan tinken wol ha dat it net in
sljochtweihinne ferskining west hat, dat er sokke reakLXXI-2-6

sjes úthelle. De ferklaaierij koe al hast net mâl genôch;
de nijkommeling hie der lykwols noch in pear skeppen
boppe-op dien. Sels de ealfrouwe, dy't net gau fan 't
hynder wie, wie oerémis. Ek yn de drystmoedichste her‐
ten sitte snaren dy't net poend wurde kinne sûnder dat
wy yn it moed taast wurde. Sels foar de stumpers dy't
ornaris de gek ha mei saken fan libben en dea, binne der
grinzen oan wêr't men grappen oer meitsje kin. It hele
selskip, sa like it, wie fan betinken dat it kostúm fan de
frjemdling der er by troch wie. Dyselde wie lang en
meager en fan top ta teil yn bierguod klaaid. De mom‐
kape stelde it gesicht fan in deade foar, al stiif, en sa goed
makke dat men der wol oan hie om it fan in echte dea‐
demansholle te ûnderskieden. No mocht soks noch
hinnebruie yn dat selskip, al wie it fansels net botte
smaakfol. Mar de nije gast hie it bestien om him te fer‐
klaaien as de Reade Dea. It hinnekleed siet ûnder it
bloed – en de brede foarholle en it ûnderlizzende antlit
wienen grimelich fan reade searigens.
Doe't frouwe Famke-Loadewykje de spoekferskining
gewaarwaard (dy't stadich en stiif, as woe er syn fer‐
momming noch echter lykje litte, mank de gasten hinen-wer beweegde), gong de grize har oer de grouwe,
mooglik fan skrik, mooglik fan wearze; fuort dêrnei rûn
se lykwols read oan fan lilkens.
"Wa hellet soks yn 'e plasse?" – raasde se nei de gasten
dêr't se mei oan it praten west hie. "Wa hellet it yn 'e
plasse om ús mei sokke kwetsende gekoanstekkerij foar
de holle te stjitten? Gryp him en lûk him syn masker ôf
– dan witte wy wa't wy moarn by it opgean fan 'e sinne
oan 'e kantielen ophingje moatte!"
Frouwe Famke-Loadewykje stie yn it easten fan 'e blau‐
we seal doe't se dy wurden rôp. Dy wienen yn alle rom‐
ten dúdlik te ferstean, mei't de ealfrouwe in frommes as
in lôge wie, mei in stim as in kanon, en de muzikanten
wienen nei in gebeart fan har opholden mei spyljen.
Frouwe Famke-Loadewykje stie yn de blauwe seal, yn in
rûntsje mei wat freonen. Wylst se oan it wurd wie, be‐
weegden guon har earst hoeden nei de ynslûper ta, dy't
ek deunby wie en dy't no mei fêste trêd op 'e sprekster ta
stapte. Troch de ûnbestimde eangst dy't de ûnbekende
by de hele kliber teweechbrocht hie, doarst lykwols net
ien him oan te reitsjen; dat makke dat er ûnbehindere
op minder as in meter ôfstân foar de frouwe del rûn; en
wylst alle gasten as ien man tebekskrillen nei de muor‐
ren, koe er sûnder muoite yn ien kear trochrinne, mei
dy wisse trêd dy't sa oars wie as syn eardere manier fan
rinnen, de blauwe seal út, nei de donkerpearse seal ta –

troch de donkerpearse seal hinne en dat út nei de griene
– troch de griene en erder nei de oranje seal – dêr wer
trochhinne en troch gong it nei de wite romte – doe nei
de ljochtpearse; doe pas wienen der guons dy't war die‐
nen om him op te kearen. Op dat stuit draafde frouwe
Famke-Loadewykje al poerrazend en beskamme, om't se
efkes sa lef west hie, as in wyld fan 'e iene keamer nei de
oare, wylst net ien har folge, sa kjel wie elkenien wur‐
den. Se hie in grut knyft yn 'e hân en wie amper mear as
in meter fan de oare ôf, doe't dy, oan 'e ein fan 'e uwie‐
lene seal, him hommels omdraaide en syn oanpakster te
liif gong. Der klonk in lûde gjalp – en it blinkende knyft
foel op it swarte ierkleed, wylst frouwe Famke-Loade‐
wykje fuort dêrnei foardel op it kleed bedarre – dea.
Doe fandele in groep feestgongers har moed byinoar en
foel manmachtich oer de ferklaaide frjemdling gear, dy't
rêstich yn it skaad fan 'e ebbenhoutene klok stien hie te
wachtsjen; mei geweld skuorden se him de klean en it
deademansmasker fan 'e lea en gappen nei de siken doe't
se fernamen dat dêr neat ûnder siet.

Earst no krigen se foar it ferstân dat de Reade Dea yn
har fermidden tahold. Hy hie him as ynslûper mank de
gasten jûn. En ien foar de oar siigden dy del yn 'e bluod‐
derige sealen dêr't se krekt noch feest erd hienen, en elk
stoar yn in bange, fallende hâlding. En it libben ferliet
de ebbenhoutene klok tagelyk mei de lêste feestgast. En
de ammen yn de fjoerkuorren dôven út. En yn de
donkere dagen dêrnei ferdowedronken de deaden dêr.
De Reade Dea wie baas.
* Drs. Henk Wolf (Utert, 1973) is taalwittenskipper. Hy
wurket foar de Ryksuniversiteit Grins en de Oldenburgi‐
sche Landschaft. Hy is taalkollumnist foar De Moanne,
It Nijs, Neerlandistiek en de General-Anzeiger, gearstal‐
ler fan in wurdlist foar it Noard-Frysk, de learmetoade
Snååk Frasch en it Basisboek Syntaxis.

Fraachpetear mei Bahne Bahnsen
Bahne Bahnsen, oant 2021 ta foarsitter fan ’e Friisk Foriining, yn petear mei Christoph G. Schmidt en
Claas Riecken fan it Nordfriisk Instituut. It artikel hat stien yn it tydskrift Nordfriesland (des. 2021,
nû. 216, s. 22-24) en is foar Nij Frisia út it Dútsk wei yn it Frysk oerset troch Ed Knotter.
Op 28 oktober 2021 joech Bahne Bahnsen nei acht jier it
foarsitterskip fan ’e Friisk Foriining oer oan Ute Jessen.
Hy hie him net mear ferkiesber steld en dat ek lang yn ’t
foar oankundige. De 70-jierrige woe it fjild bewust oan
jongere krêften oerlitte, mar bliuwt al visepresidint fan
de Europeeske Minderheidsorganisaasje FUEN.
Wat is foar dy ferbûn oan ’e Friisk Foriining?
Eins bin ik al foar myn berte yn 1951 as lid oanmeld, of
(laket) eins foar’t ik winliken berne waard. Ús heit wie
doe dus lid en ús mem ek, hoewol’t hja út ’e kontreien
fan ’e Harz kaam en pas troch ús heit en syn folk Frasch
leard hat. It Noard-Frysk wurdt troch de Friisk
Foriining yn eare holden en ek it bewustwêzen fan in ei‐
gen Fryske identiteit.
Is it Frysk dyn memmetaal?
Myn heitetaal wie Frysk, ús mem prate mei ús Harke en
my Dútsk, mar koe wol Frysk, hie it by ús heit en syn âl‐
den leard. Ik bin dêrtroch twatalich opgroeid en ik haw
as bern thús yn Leck net allinnich mei ús heit Frysk
praat, mar ek mei ús húspersoniel Erna Boysen út Lind‐
holm. Dy yn te setten wie in tûke skaakset fan ús heit.

Bahne Bahnsen is Frysk beweger yn Nordfraschlönj/
Nordfriislon (Schleswig-Holstein).
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Dr. Claas Riecken is meiwurker oan it Nordfriisk
Instituut yn Bräist/Bredstedt en de Europa-Universität
Flensburg (Sleeswyk-Holstein).

Sy kaam, doe’t ik berne waard, as bernefaam om ús
mem te ûntlestigjen en mei it doel dat ik better Frysk
leare soe, want ús heit wie as sparbankdirekteur en
te ens SSW-fertsjintwurdiger yn it regioparlemint faak
net thús.
Hoe gie dyn talige biografy fierder?
Ús heit haw ik altiten Frysk mei praat, mar hy ferstoar
yn 1971 tige ûnferwachte mei 58 jier. Doe wie ik noch
mar 20. Doe hie ik yn de neiste famyljerûnte net ien
mear om Frysk te praten. Ik gie in jier letter nei Dene‐
mark en bin mear as 30 jier letter pas weromkommen.
Yn Denemark haw ik studearre, bin dêr troud, haw in
húshâlding opset en as learaar wurke; myn frou Susanne
is Deense. Wy prate as man-en-wiif Deensk mei-inoar en
mei ús trije bern, dy’t ûnderwilens folwoeksen binne.
De bernsbern prate wy ek Deensk mei, dat is ús famyl‐
jetaal. Nei’t ús jongste dochter eksamen dien hie, binne
myn frou en ik yn 2004 fan Brande yn Denemark en
Noard-Fryslân, nei Hattstedt, tein en wy waarden beide
learaar oan de Deenske skoalle yn Husum, ik foar
natuer- en skiekunde. Dêr haw ik myn Fryske woartels
op ’en nij ûntdutsen. Foar my wie dat in soarte fan thús‐
kommen. Ik koe yn it Frysk noch elts wurd ferstean,
mar ik koe it net mear prate, dat wie fuort. Ik haw doe
inkelde winterskoften by Thomas Steensen Fryske kur‐
sussen oan de Folkshegeskoalle yn Husum folge en in
wyklikse steamkursus by Marie Tångeberg. En ynienen
kaam myn Frysk praten wer werom; dat wie as in kleau‐
ne jern, dêr’t men allinnich mar de krekte tried yn hoeg‐
de te sykjen en dan ûntjoech him alles ynienen wer
fansels.
In part fan dyn (talige) identiteit hat dus ferburgen west. Do makkest dêrfoar oant hjoed ta
ferwiten oan it skoallesysteem fan de Deenske
minderheid, want hast as bern en jongere omLXXI-2-8

mers op Deenske skoallen sitten, earst yn Leck,
dêrnei op it gymnasium ym Flensburg. Do hast
as foarsitter fan ’e Friisk Foriining flinke konfrontaasjes hân mei de Deenske skoalle-organisaasje. Hoe gie dat?
Omdat ik fan betinken wie dat de skoallen fan de
Deenske minderheid erstente min foar de Fryske taal
en kultuer dogge. De measten dêrfan binne eins pas nei
1945 oprjochte, fóár dy tiid wie der yn Noard-Fryslân
praktysk gjin Deensk as skoalletaal. En de Deenske
minderheid hie de Friezen ynearsten dochs tasein dat
de nije Deenske skoallen ‘Heimatschulen’ wurde soe‐
nen, dus yn Noard-Fryslân de Fryske ‘Heimat’, om ek
de Fryske taal en kultuer syn gerak te jaan. Mar dat
hawwe hja net dien, of hielendal net of erstente min,
mei as iennichste útsûndering Risem Schölj. Ik haw yn
alle gefal myn hiele skoaltiid, 13 lange jierren, yn de
skoallen fan de Deenske minderheid gjin wurd oer it
Frysk heard. De hiele Fryske taal en kultuer waarden
dêr deaswijd, lykas eat pynliks, eat dat net yn it systeem
past, dat net bestean mei. Ik ken gâns Friezen fan myn
jierren, dy’t doe nei harren skoaltiid nei Denemark tein
binne en harren Fryske identiteit folslein fersmiten
hawwe, har totaal mei de Deenske identiteit assimilear‐
re hawwe. Op it mêd fan de taal haw ik dat ek dien. Jo
kinne oan myn Deensk net hearre wêr’t ik weikom, ik
haw gjin Frysk, Súdsleeswyksk of Dútsk aksint. Mar
wat langer as ik yn Denemark libbe, nammerste bewus‐
ter as ik my derfan waard dat de Deenske monokultuer
my argewaasje jout: alles moat Deensk prate, alles moat
Deensk wêze. Kultureel en geastlik besjoen haw ik my
net mei Denemark assimilearre. Hjoed-de-dei el ik my
it bêste as ik trije talen prate kin: Frysk, Deensk,
Heechdútsk. En doe’t ik wer yn Noard-Fryslân wenne,
doe kaam my by de Deenske skoalle-organisaasje nei 30
jier wer deselde ûntkenning fan it Fryske en itselde
deaswijen lykas yn myn skoallejierren. Dêr kin ik echt
poerrazend om wurde, dat rekket my hiel djip.
Wat wienen dyn grutste suksessen as foarsitter
fan ’e Friisk Foriining?
No sjoch, krekt dy ferheftige konfrontaasje mei de
Deenske skoalle-organisaasje, (de ‘Schulverein’), dy’t
nammers ek noch myn eigen wurkjouwer wie, mar dêr
hienen wy it nea oer. Ik haw sa fûl foar it omtinken foar
it Frysk op ’e tafel slein dat it guon fan myn eigen minsken wat tefolle waard, mar dat docht der net ta. Ast
wat berikke wolst en de tsjinstanner is sa sinnich, dan
moatst wat dwaan. De Friezen binne oant no ta altyd
erstente de nsyf bleaun. En troch myn ynset hat de
Deenske skoalle-organisaasje ek in kear tajûn, hat tasein
om it Frysk mear omtinken te jaan en is dêr ek

yndied mei begûn. Dat wy mei Güde Boysen in berneen jongereinkonsulinte oanstelle koenen, sjoch ik as tige
posityf, krektlykas it ôfmakke plan om de eardere skoal‐
masterswenning fan Risem Schölj ta in multyfunksjo‐
neel Kultuerhûs fan de Foriining te ferbouwen.
Dêrnjonken sjoch ik it oprjochtsjen fan de ‘Friesenstif‐
tung’ as in suksesferhaal. Dat sil mei in jiermannich
noch folle mear sichtber wurde as alles wat teplak is. En
dat de Friisk Foriining fan 2022 ôf substansjeel hegere
ynstitúsjonele nansiering krige hat, hâld ik foar in suk‐
ses. Oant no ta moast Gary Funck as kultuerkonsulint
alle jierren der moannen op wachtsje ear’t de taseine be‐
draggen fan it Ryk ek útbetelle waarden – en dat koe
wol in healjier duorje. Dat sil no út wêze. Fan ’t jier haw
ik de Foriining privee jild foar de oerbrêging liend, dat
se de leanen betelje koenen.
Soks kin net by eltsenien lije. It tema jild spilet
foar dy in spesjale rol. Hoe kin dat?
Ús heit wie yn Leck sparbankdirekteur, ús soan is yn de
ynternasjonale nansjele wrâld as bankier wurksum,
earder yn Londen, sûnt de koroanagoarre yn Amster‐
dam. It omgean mei jild sit by de Bahnsens yn de famyl‐
je – en yn in Fryske tradysje. Ik de niearje Fryske
Frijheid net allinnich as in geastlike frijheid. “Jild is net
alles, mar sûnder jild is alles neat”, wie al it foarbyld fan
ús heit. Jo hawwe gjin geastlike frijheid yn dwaan as jo
gjin nansjele frijheid hawwe. Ik haw al jierren net mear
fan myn leararesalaris libje hoegd, mar fan myn ynvestearrings. Polityk bin ik dan ek in ekonomysk liberaal.
Yn Denemark haw ik tsien jier lang by de liberale Ven‐
stre-Partij behelle west, haw fan it begjin ôf oan de pro‐
moasjekampanje foar de lettere steatsminister Anders
Fogh Rasmussen meidien, de Deenske regearingslieder
fan 2001 oant 2009. Foar my is liberaliteit en in iepen
wrâld wichtich. Ik bin in oertsjûge oanhinger fan de útgongspunten fan de frije merk en de ekonomy.
Dêrmei stiesto frij fier ôf fan de politike opfettings by de measten yn de Deenske minderheid,
by de SSW en by de Friisk Foriining.
Der binne gigantyske ferskillen mei de measten, grif.
Mar ik sjoch mysels yn in Fryske tradysje. De Friezen
wienen dochs altiten ûndernimmend en koenen goed
rekkenje. Men hoecht allinnich mar oan de wiskunde‐
boeken fan Hans Momsen yn Fahretoft fan 300 jier lyn
te tinken. Tsjintwurdich ferrint yn de nansjele wrâld
alles ne ens algoritmen. Dat wie by de Fryske seelju ear‐
tiids net oars, want oars hienen se net navigearje kinnen.
Doedestiids navigearren se mei skippen, hjoed-de-dei
mei jild en sifers. Myn foarbylden binne ynternasjonaal
aktive Friezen dy't suksesfolle sakelju binne of wienen:

Süncke (Seneca) Ingwersen út Langenhorn, dy’t Baron
von Gelting waard en de kaptein fan Föhr, Jens Jacob
Eschel. Syn biografy hat bysûndere yndruk op my mak‐
ke. Dy wol ik eltse Fries oanrekommandearje om te lê‐
zen. In oar foarbyld foar my wie in neef fan ús heit, dy’t
yn De Haach Europasjef fan in Rockefeller-ûndernim‐
ming wie. Dat binne myn Fryske helden as oriïntearringspunten. Ik bin dan wol ek lid yn de SSW, lykas ús
heit, mar dêr haw ik nea wat mei dien.
Do hast faker oanjûn datst in demokratisearring fan de Fryske kultuer yn ’e holle hast. Wat
bedoelst dêrmei?
Der hat yn it ferline nea in tekoart oan advizen west oer
wat de Friesenrat oars dwaan moat. Der waarden sels
útstellen dien oer wat se fan de Sorben leare moatte soe‐
nen. Ik leau datst soks folle subtiler oanpakke moatst, de
Friezen litte har net graach beleare. Mar lykwols, ik stel
my in orgaan fan sawat 30 fertsjintwurdigers fan Fryske
organisaajes foar; dêr soenen dan alle kulturele ferie‐
nings foar it Noard-Fryske ta hearre, dy’t inoar in kear‐
mannich yn ’t jier yn in deokonferinsje tre e. In fysyk
gearkommen is it foar de lju fan de eilannen altiten lesti‐
ger, dat hat neat met koroana te krijen. As de Friesenrat
ta in kultuerparlemint omfoarme wurde soe, as in fede‐
raasje fan ferienings, dan wie der in soad wûn.
Wat is dyn winsk foar de takomst fan it Frysk
krewearjen?
Mear netwurkje en empowering, dat is in Ingelsk wurd
dat amperoan oer te setten is, it bêste faaks mei “fersterkje, oan terje”. Dêr wurde alle maatregels mei be‐
doeld dy’t ta in krêftige ûntjouwing bydrage. Dêr
winskje ik ús Friezen gâns in protte fan.

Dr. Christoph G. Smidt is direkteur fan it Nordfriisk
Instituut te Bräist/Bredstedt (Kreis Nordfriesland yn
Sleeswyk-Holstein, Dsl.).
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Oanfalsplan fergrutsjen sichtberens
Fryske taal en identiteit yn Fryslân
oanbean oan deputearre mr. Poepjes
troch de Jongfryske Mienskip
Sjoerd Groenhof*

Waarnimmend boargemaster Piet Adema biedt syn
opfolger Gerben Gerbrandy it buordsje mei ‘fytspaad’
oan (10-01-2013).

Yn de oannommen Nota Frysk taalbelied Achtkarspe‐
len, 2013-2017 hat de folsleine rie besletten om in
‘inisjearjende rol’ te spyljen op it mêd fan it Frysk en in
nije ympuls te jaan oan ús kultuer, bgl. om buordsjes
mei it wurd ‘fytspaad’ by it fytsrûtenetwurk del te set‐
ten ynstee fan ‘ etspad’ (s. 21). Destiids wie it sels in
ôfskiedskado fan waarnimmend boargemaster Piet
Adema foar syn opfolger boargemaster Gerben Ger‐
brandy (10-01-2013). Yn dy snuorje wie ik sels 12
jier riedslid.

O

p tongersdei 10 maart 2022 is it oanfalsplan

fan de Jongfryske Mienskip oer de sichtberens fan it
Frysk op it Provinsjehûs te Ljouwert oanbean oan deputearre en taalskipper mr. Sietske Poepjes.1

It liket allegear sa fanselssprekkend. Fryslân is twatalich
en dus – sa soenen jo ferwachtsje – spylje Frysk en Ne‐
derlânsk in min of mear lykweardige rol yn it deistige
ferkear. En dochs is dat alderminst it gefal. Nim no it
simpele ferkearsboerd ‘Fietspad’, rûnom te sjen yn eltse gemeente fan Fryslân. Dat is oeral Nederlânsktalich.
Fryslân is by útstek in prachtige fytsprovinsje en om it
Frysk better sichtber te meitsjen op ’e dyk en yn ús
prachtich lânskip hie de gemeenterie fan Achtkarspelen
dêr al in foarskot op nommen.

By de evaluaasje fan de út ering fan boppeneamde
nota yn 2017 kaam der op boppesteande riedsympuls
in teloarstellend juridysk amtlik antwurd:
De rjochthoekige blauwe ferkearsbuorden mei de Neder‐
lânsktalige tekst ‘ﬁetspad’ binne oﬃsjele buorden út it
‘Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990’. Dy
buorden wurde brûkt by selsstannige fytspaden om oan
te jaan dat sokke paden allinnich foar fytsers binne en

Sjoerd Groenhof hat 10 oanrekommandaasjes om de
sichtberens fan it Frysk te fergrutsjen en fynt dêr gehoar foar by de provinsje Fryslân (10-03-2022).
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net foar bromfytsers. Mei in útﬁering dy’t ôfwykt fan it
boppeneamde reglemint, ferlieze dy buorden harren
rjochtskrêft en kin der net mear hanthavene wurde.
It wie myn winsk dat dat iepensteande punt fan ge‐
meente Achtkarspelen meinommen wurde soe as ym‐
puls yn it sichtberensakkoart dat fêststeld wie troch
Ryk en provinsje, wittende dat de wet dêr nei alle ge‐
dachten foar feroare wurde moast. Dat like my gjin
beswier, want it Frysk is yn Fryslân o sjeel in lykwear‐
dige taal neist it Nederlânsk. As men allinnich mar yn it
‘Nederlânsk’ hanthavenje kin mei in berop op uni‐
foarm ientalich Hollânsk, dan is der gjin sprake fan
lykweardigens yn ús provinsje en hat kneppelfreed yn
myn eagen net genôch fertuten dien om de taaldiskri‐
minaasje te ferminderjen.2
* Sjoerd Groenhof (1963) wennet op ’e Harkema en is
bestjoerslid fan de Jongfryske Mienskip.

1
Op 12 maart 2022 joech ek ‘It Nijs’ fan de Ried fan de Fryske
Beweging omtinken oan it oanfalsplan sichtberens: https://
www.itnijs.frl/2022/03/jongfryske-mienskip-komt-meioanfalsplan-foar-mear-frysk-op-e-dyk/?
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=
newsletter-post-title-en-mear_1
2
Harmen Akkerboom, opjeftemanager Taal en Kennis fan de
Provinsje, joech op 10 jannewaris 2022 oer de e-post de
neikommende reaksje: ‘Deputearre Steaten (DS) hawwe yn 2021
in sy fêststeld om it Frysk better sichtber te meitsjen op basis
fan belied dat Provinsjale Steaten earder fêststeld hawwe. Op
grûn dêrfan is de sichtberens fan it Frysk in hiele wichtige
beliedsline wurden, net allinnich mar in projekt. DS sille it earste
fearnsjier in oanpaste subsydzjeregeling fêststelle (dus ek foar
ideeën en oanfragen), der moat noch in sichtberensakkoart
fêststeld wurde troch Ryk en provinsje op basis fan in moasje fan
de Twadde Keamer en dêr sille wy as provinsje ynhâldlik fansels
ek mei teset. Ast ideeën hast, kinst dy mei ús diele en de nije
regeling moat ek mooglikheden biede oan gemeenten,
bedriuwen & organisaasjes en partikulieren. Oan de regeling
wurdt no noch hurd wurke, mar dat is dus ek in opsje.’

In útstel foar ús plaknammen
Bertus Jans Postma

I

uwen en iuwen ferlyn – Friezen hiene har hjir al nei
wenjen set, mar fan Hollanners wie yn dizze kontrei‐
en noch gjin sprake – krigen ús foarfaars de oanstriid om
har wenplakken te beneamen. De frage
wie ‘yn hokker taal’? It Sineesk bestie ál,
mar wie hjir net bekend, en it Hollânsk
bestie noch net. Dat sadwaande krigen de
plakken eigentalige nammen. Dy moatte
ús folk ûntnadere wêze yn de tiid dat de
Hollanners mei har taal hjir baas wur‐
den wiene, want gjin oar folk soe ús taal –
‘drager fan ús identiteit, fan wa’t wy bin‐
ne’ – sá ferdrukke.

nammen nei de Hollânske en op ’t heden dy fan Hol‐
lânske nei ús eigen nammen mei it neutrale wurd ‘plak‐
nammeferoaring’ ta kinne. Beskriuwt in formulearring
lykas ‘It wiene ús nammen en dy
hawwe wy net weijûn. Se binne ús
ûntfytmanne, wy wolle se werom‐
hawwe’ net helte better? Yn gjin gefal
is sprake fan ‘ferfrysking fan de Hol‐
lânske nammen’ sa’t men wol gauris
sizzen heart.

Sizzenskip oer de plaknammen
De sizzenskip oer de plaknammen leit
by de gemeenterie. De lêste 35 jier haw‐
we 8 rieden har plaknammebesluten
Plaknammeferoaring komt rûnom te
nommen, nammentlik dy yn Burgum,
wrâld foar, bygelyks Batavia-Djakarta,
Dokkum, Damwâld/Driezum, Ferwert,
Zwaagwesteinde-De Westereen en is fan
Bertus J. Postma
1
Grou, Menaam, Stiens, Wommels. Op
alle tiden, bygelyks Luz-Bethel , Idze’t stuit binne de oerbleaune alve sa er
gahuizum-Skuzum. Ik freegje my ôf oft
wy foar de oergongen yndertiden fan ús eigentalige noch net, har ‘bekearing’ sil men noch wol moai wat
jierren op wachtsje moatte. Oan de Twibaksmerk lei en
1
leit it taallân oars. Yn de snuorje fan 1994 wie yn in Be‐
Genesis 48; Luz wie in stêd yn it lân Kanaän en lei(t) tusken
wegingsriedsgearkomste it útstel te praat kommen om
Jebus (Jeruzalim) en Sichem. Dêr ferskynde God oan Jakob,
wêrnei’t Jakob it plak Bethel neamde: Beth = ‘Hûs fan’, El =
der by de Steaten op oan te stean dat se fan Friesland
‘God’ (Hebriuwsk).
wer ‘Fryslân’ meitsje soene. De bywêzige VVD-depuLXXI-2-20

Wenje wy yn 2029 yn in lân fol mei ientalige
kombuorden yn de eigen taal?

tearre Lyklema elde der wol wat foar, it PvdA-steatelid
De Vries woe dy oergong foar it jier 2000 bewarje.
Feitwier wie der in pear jier nei de gearkomste al gjin
Friesland mear. En de maitiids fan 2006 skaften de stea‐
ten ienriedich (!) de ûneigen ‘waternamen’ fan mear as
tûzen fearten en sleatten, marren en puollen ôf en joe‐
gen ús dêr de passende, eigentalige wetternammen foar
yn it plak. It taalklimaat yn it Provinsjehûs wie helte
mylder as yn de measte gemeentehuzen.

Fiif jier foar in passende wetstekst
Okkerjiers haw ik yn ien fan de lêste Wurdumer FNPledegearkomsten fan foar de koroanegoarre op dat ûn‐
derskie yn taalklimaat wiisd. De bedoeling wie om de
steatefraksje sa er te krijen dat dy it útstel yn de Stea‐
ten dwaan soe om de sizzenskip oer de plaknammen
fan gemeenterieden oer te nimmen. In pear manlju
mienden fuort dat der in échte wet om feroare wurde
moast en dat dêr wol if jier foar stie. Se wiene net fan
it Hollânske ‘eerst gezegd en dan gedacht heeft menig‐
een ten val gebracht’ op ’e hichte. De nammestriid is
healwei de tachtiger jierren hjir begûn, mear as 35 jier
ferlyn en de lêste 11 gemeenten dy’t noch oan bar
komme, sille moai wis net binnen 30 jier de bekearing
krije. Dêrom kinne wy better oanstjoere op de if jier
foar in wachttiid op in passende wetstekst. Dan wenje
wy yn 2029 yn in lân fol mei ientalige kombuorden –
en fansels ferkearsbuorden en hantwizers – yn eigen
taal. Dat komt de sichtberens2 fan ús taal te’n goede en
sichtberens hiene de Keamerleden frou A. de Vries en
H. van der Molen yn in moasje fan 9 desimber 2020 de
minister frou Ollongren ek al ris om frege.
Bertus Jans Postma, Menaam (14 maart 2022).

Jongfryske Mienskip, Oanfalsplan fergrutsjen sichtberens
Fryske taal en identiteit yn Fryslân (maart 2022); Elisabeth
Post, ‘Aanvalsplan meer Fries in verkeer’ (LC, 11 maart 2022, s.
23).
2

Jongfryske Mienskip:
Oanfalsplan fergrutsjen
sichtberens Fryske taal en
identiteit yn Fryslân (maart
2022; foto: JFM).
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Taalproﬁlen Frysk op de basisskoallen: ferliking 2017 en 2021
BoargerAksjegroep ‘SisTsiis’
Skôging
Troch alle gedoch om koroana hinne soe men hast fer‐
jitte dat guon saken noch hieltiten ús omtinken freegje.
Ommers, hjoed-de-dei krije de skoalbern ek – somtiden
digitaal – rekkenjen en taal. En dat lêste betsjut foar it
grutste part fan Fryslân én de Nederlânske én de Fryske
taal. Al wer jierren tebek, yn 1980, is it fak Frysk foar de
basisskoallen in wetlike ferplichting wurden. Soks giet
by ús fansels as de prosesje fan Echternach, trije stappen
foarút en twa tebek, dochs sil it der no einlings fan
komme. Yn 2017 hat de provinsje mei eltse basisskoalle
in profyl foar de kearndoelen Frysk fêststeld. Dat wie de
saneamde nulmjitting. Fan dat momint ôf moat de
skoalle alle fjouwer jier ien of twa pro len nei ûnderen
oant er yn 2030 of safolle earder foar it fak Frysk de
kearndoelen fan profyl A (heechste nivo) oan ’e bern
oanbiedt.1

neamd yn de Wikipedia. Foar sa er’t dy skoallen in pro‐
fyl A, B of C hawwe, ne jo se yn ús tabel.
• Der wiene yn 2017 njoggen skoallen mei in profyl
A, B of C dy’t noch net yn de Wikipedia stiene.
• Lokkigerwize krigen de fusearjende skoallen hast al‐
titen it profyl Frysk fan de skoalle mei it bêste (dus
heechste) profyl.
• Tusken 2017 en 2021 hawwe acht skoallen har echt
ferbettere! Dat binne de skoallen mei in fette letter yn
de lêste kolom.

Yn 2018 hat de BoargerAksjegroep SisTsiis derfoar soar‐
ge dat dy pro len yn de Frysktalige Wikipedia te nen
binne: fy.wikipedia.org/wiki/List_fan_pro len_Frys‐
ke_taal_(basisskoallen).
Om de skoalle fan jo bern of pake- of beppesizzers te
sykjen, geane jo nei de plaknamme en krije dêr de list
mei de skoallen. Efter de namme stiet it profyl Fryske
taal fan 2021.
No wurdt it nei fjouwer jier tiid om ris nei de tus‐
kenstân te sjen. Hoefolle fan dy skoallen hawwe tusken
2017 en 2021 harren pro len ferbettere?2 Dêrby geane
de letters fan de pro len op syn Amerikaansk nei ûnde‐
ren ta, dus fan F nei A. Allinne de skoallen mei it profyl
G hawwe in folsleine ûntheﬃng foar it Frysk. Sokken
binne te nen op ’e Fryske eilannen en yn de gemeente
Weststellingwerf.
Ferskillen tusken de profilen fan 2017 en dy fan 2021
‘SisTsiis’ hat de ferskillen tusken de pro len fan 2017 en
dy fan 2021 yn de folgjende tabel setten.
• Guon skoallen hiene by de nulmjitting in te moai
ferhaal. Dy binne wat it profyl oanbelanget tebekset en
soene no minder subsydzje krije moatte.
• It docht bliken dat ek yn ’e lêste fjouwer jier in soad
lytse skoallen de doarren slute moasten.
• In stik of wat skoallen waarden yn 2017 noch net
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`Sis Tsiis’ easket folweardich ûnderwiis yn it Frysk
as fak en as fiertaal. It is in bernerjocht!

Dit artikel oer taalpro len wie sa likernôch yn dizze foarm ek te nen op ‘It Njjs’ (18-01-2022) mei as titel: ‘SisTsiis: Hoe giet it
ûnderwilens mei de lessen Fryske taal op de basisskoallen?’: https://www.itnijs.frl/2022/01/sistsiis-hoe-giet-it-underwilens-mei-delessen-fryske-taal-op-de-basisskoallen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-post-title-en-mear_1
1
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Hoe kinne jo ek helpe?
As jo no goed of krekt net te sprekken binne oer de les‐
sen Fryske taal op de skoalle fan de bern, of pake- of
beppesizzers, dan kinne jo it folgjende dwaan.
1. Op de webside www.sistsiis.frl stiet in trochrinnen‐
de enkête dy’t jo mei de bern bylâns kinne. De gegevens
fan de enkête binne net werom te lieden nei jo of de
bern. Sels mei in pear ynfollers jout soks al in hiel aar‐
dich byld fan de gong fan saken op sa’n skoalle.
2. Fansels kinne jo ek kontakt mei ús opnimme oer
sistsiis@hotmail.com. Dan sykje wy – ûnder ôfskermjen
fan jo en de bern – eventueel kontakt mei de skoalle.

Taljochting: profyl A is it heechste nivo by it primêr ûnderwiis
(basisskoalle) en befettet alle ûndersteande doelen; A o/m F is in
delgeande rige mei hieltyd minder (!) kearndoelen (yn de
pro len B o/m G ferfalle dus hieltyd mear doelen út de rige
fan 17 o/m 22 en is it ûnderwiis yn it Frysk sadwaande noch
[lang] nét foldwaande):
Mûnling taalûnderwiis
17. De learlingen ûntwikkelje in positive attitude oangeande it
brûken fan it Frysk troch harsels en oaren. [attitude]
18. De learlingen leare ynformaasje te heljen út sprutsen Frysk.
It giet om teksten dy’t ynformaasje jouwe, wille besoargje,
mienings of oanwizings befetsje oer foar harren bekende
ûnderwerpen. [harkje]
19. De learlingen leare harren nei ynhâld en foarm yn it Frysk út
te drukken yn situaasjes út harren deistige libben, dêr’t se
ynformaasje yn freegje of jouwe oer in ûnderwerp dêr’t sy
fertroud mei binne. [prate]
Skriftlik taalûnderwiis
20. De learlingen leare ynformaasje te heljen út teksten yn it
Frysk yn in soad foarkommende teksttypen (lykas artikels yn
jongereinrubriken, ferskes, ferhalen). [lêze]
21. De learlingen leare ienfâldige teksten yn it Frysk te skriuwen
oer alledeiske ûnderwerpen mei it doel mei oaren oer dy
ûnderwerpen te kommunisearjen. [skriuwe]
Taalskôging, dêrûnder strategyen
22. De learlingen krije in wurdskat fan in soad brûkte Fryske
wurden en strategyen foar it begripen fan foar harren
ûnbekende wurden. [taalskôging]
2

LXXI-2-24

Lit it net by papier bliuwe, mar soargje foar in effektive
kontrôle op de berneresulaten ...

De taalproﬁlen
Profyl A (heechste nivo)
• foldwaande oanbod fan alle kearndoelen 17 [attitude], 18
[harkje], 19 [prate], 20 [lêze], 21 [skriuwe!], 22 [taalskôging]
Profyl B (it kearndoel ‘skriuwe’ is dêrby ferfallen) [gjin
spaasje, sth]
• formeel allinnich oanbod fan kearndoelen 17 [attitude], 18
[harkje], 19 [prate], 20 [lêze], 22 [taalskôging]
• gjin of ûnfoldwaande oanbod fan kearndoel 21 [skriuwe]
Profyl C (de kearndoelen ‘lêze’ en ‘skriuwe’ binne dêryn
ferfallen)
• formeel allinnich oanbod fan kearndoelen 17 [attitude], 18
[harkje], 19 [prate], 22 [taalskôging]
• gjin of ûnfoldwaande oanbod fan kearndoelen 20 [lêze], 21
[skriuwe]
Profyl D
• formeel allinnich oanbod fan kearndoelen 17 [attitude], 18
[harkje], 20 [lêze]
• gjin of ûnfoldwaande oanbod fan kearndoelen 19 [prate], 21
[skriuwe], 22 [taalskôging]
Profyl E
•formeel allinnich oanbod fan kearndoelen 17 [attitude], 18
[harkje]
• gjin of ûnfoldwaande oanbod fan kearndoelen 19 [prate], 20
[lêze], 21 [skriuwe], 22 [taalskôging]
Profyl F
• formeel allinnich oanbod fan kearndoel 17 [attitude]
• gjin of ûnfoldwaande oanbod fan kearndoelen 18 [harkje], 19
[prate], 20 [lêze], 21 [skriuwe], 22 [taalskôging]
Profyl G
• gjin of ûnfoldwaande oanbod fan kearndoelen 17 [attitude],
18 [harkje], 19 [prate], 20 [lêze], 21 [skriuwe], 22 [taalskôging]
• Dit profyl kin allinnich oan skoallen bûten it Fryske taalgebiet
takend wurde (yn de gemeente Weststellingwerf of op de
Waadeilannen)

Fryske nammegenoaten, de East-Friezen (I)
Tom Wester*

East-Fryslân (Landkastenindex.blogspot.nl)

A

s men mei de boat út Hoarn (Holl.: Hoorn, WestFryslân) ôfreizgje soe en oer it Waad nei Dene‐
mark fart, dan begjint men yn West-Fryslân, dêrnei
komt men by Fryslân lâns, dan by Grinslân del, dêrnei
East-Fryslân en nei noch efkes stûf trochfarren komt
men yn Noard-Fryslân by de Deenske grins oan.
Wy steane der yn West-Fryslân net altyd by stil, mar dy
namme-oerienkomst is te tankjen oan in tiid wêryn’t
wy, folle mear as no, in mienskiplike skiednis hiene. Yn
it jierboek fan it Westfries-Genootschap út 2016 haw ik
omtinken jûn oan Noard-Fryslân, no wol ik graach wat
oer East-Fryslân sizze.
East-Fryslân soe men beskôgje kinne as it Dútske
bruorke fan Grinslân. It lânskip komt oerien, it Saksys‐
ke dialekt komt oerien, de kultuer fan teedrinken komt
oerien en it type boerepleats komt oerien. Napoleon
hie dat yndertiid ek al fêststeld en East-Fryslân oan Ne‐
derlân tafoege.
Hoewol’t in fariant fan it Easterlauwersfrysk noch mar

yn in lyts tal doarpkes yn Sealterlân praat wurdt, is it ge‐
foel fan Fryske identiteit yn East-Fryslân noch altyd tige
oanwêzich. Omdat se dêr ek fan betinken binne efter‐
steld te wurden by de rest fan Dútslân is der in politike
partij oprjochte dy’t ‘Die Friesen’ hjit. Se ne it ûnder
oare beswierlik dat der op de skoallen in soad omtinken
oan alderhanne aspekten fan de Dútske skiednis jûn
wurdt, mar gjin wurd wijd wurdt oan de Fryske skied‐
nis en dat wylst it konsept fan de Fryske Frijheid per‐
foarst bysûnder is en krekt in foarbyld is fan demokrasy.
Oer East-Fryslân falt in soad te skriuwen. Ik behein my
dêrom ta in stikmannich ûnderwerpen dy’t reits akken
mei West-Fryslân hawwe en in tal om in skets te jaan fan
East-Fryslân.
De ‘Opstalsbeam’
Yn East-Fryslân leit tichteby Au(w)erk (Aurich) it plak‐
je Rahe. Dêr leit yn in bosk in âlde grêfhichte út de iere
Midsiuwen. Dat plak stiet bekend as opstalsbeam, up‐
stalsboom of upstallesbâm (yn it Âldfrysk). It begryp fer‐
wiist nei in ô rede en mienskiplik stik grûn. Dêr kamen
eartiids, op de earste folle moanne nei it begjin fan de
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maitiid (Pinkster), de ô urdigen fan de Sân Frije Frys‐
ke Seelannen1, dy’t keazen waarden troch de frije lâns‐
gemeenten, byinoar. De ûnderlinge begroetingsspreuk
wie: Eala Frya Fresena. Dat betsjut sa likernôch: Stean
op, frije Friezen. De ô urdigen joegen oan hoe’t ûn‐
derlinge skelen oplost wurde moasten en se praten ôf
dat se inoar helpe soene as ien fan de Fryske lannen
oanfallen waard. Dat lêste wie tige nedich, want Fryslân
wie net ien lân mar in hoemannichte lytse en dus
kwetsbere lantsjes. Elts lantsje hie syn eigen demokra‐
tysk bestjoer dat beskaat waard troch it prinsipe fan de
Fryske Frijheid. West-Fryslân binnen de omringdyk wie
dêr ien fan en Stedingen (noardlik fan Bremen yn de
delta fan de Wezer) hearde der ek by. Sa’n lantsje wurdt
ek wol boerefrijsteat neamd.
Dy Fryske Frijheid betsjutte dat se yn de Fryske lannen
in folslein oar polityk systeem hiene as sawat yn de rest
fan Europa, dêr’t it feodale2 systeem de noarm wie. Der
wiene yn de Fryslannen gjin hearrigen of liifeigenen.
Eltsenien wie frij man of frou. Der wie gjin tsjinsteekonomy, mar in jildekonomy. Der wie gjin adel, dus
gjin greve of kening. Wol wiene der rike en minder rike
boeren. De boer wie winliken in keninkje op syn eigen
lân. Ek wiene der fansels boerefeinten en oar wurkfolk,
mar in feint koe fan baas feroarje en eventueel troch fûl
arbeidzjen sels boer of ambachtsman wurde. De min-

Ôfjitsel fan it segel fan de Opstalsbeam (foto:
Gerda Wester-Koomen).

sken koene frij ferhúzje. De bestjoerders waarden kea‐
zen.3
Dat klinkt allegearre moai, mar der wie in grut pro‐
bleem. It hiele Fryske gebiet wie tige fersnipele en stie
swak foar it Europa oer mei syn feodale systeem fan dik‐
De Sân Fryske Seelannen binne de lannen tusken:
1. Reekerwaad en it Fly (Fli of Flehi)
2. Fly en de Lauwers
3. Lauwers en de Iems (Ems of Eems)
4. Iems en de Wezer
5. Wezer en Elbe
6. Elbe en Eider.
7. Eider en Konings-Aa ( Kong-Aa)
1

It feodale systeem (Lat. ‘feudum’ = ‘lien’), ek lienstelsel neamd,
hold yn dat lienmannen (fazallen) trou swarden oan harren
lienhear. Se krigen dan lân fan him dat se bestjoere mochten,
joegen de kening goerie en holpen him as der oarloch wie.
2

Sjoch ek S.T. Hiemstra yn Nij Frisia (jrg. LXVI, nû. 2, juny
2017, Ús eigen Taal (23) ‘Frisonica libertas: Fryske frijdom as in
eksimpel fan midsiuwske frijheid’ (s. 8-11) oer in publikaasje fan
dr. Oebele Vries op dat mêd. Vries ornearret dat hjoeddeisk
ûndersyk ús dúdlik makket dat oant likernôch de midden fan de
fjirtjinde iuw de Friezen de frijdom fan liifeigenskip as it
essinsjele fan harren frijheid beskôgen, mei it frij kiezen fan
rjochters as in oar wichtich aspekt. Earst yn de fyftjinde iuw
seagen se harren frijheid haadsaaklik, of sels eksklusyf, as frijdom
fan foarstlik gesach. Dy ferskowing kin ferklearre wurde troch de
oanwaaksjende macht fan de klasse fan haadlingen, in proses dat
grif de persoanlike frijheid fan de measte Friezen beheinde.
3

De Opstalsbeam: de piramide is fan 1833 (foto:
Tom Wester).
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tatoriale autokraten dy’t allinnich de baas wiene. Bop‐
pedat waard der ûnderling in soad harrewarre, hotte le
en fochten. Om dy problemen treast te wêzen waard it
bûn fan de Opstalsbeam yn it libben roppen. De earst
bekende gearkomste by de Opstalsbeam wie yn 1156
om in skeel tusken twa East-Fryske gebieten te be‐
sljochtsjen. Oan de hân fan oarkonden binne gearkom‐
sten by de Opstalsbeam tusken 1216-1231 en fan
1323-1327 oantoand. It bûn fan de Opstalsbeam is dus
oprjochte er foardat West-Fryslân yn 1297 de nityf
troch Hollân ûnderwurpen waard. Der is út dy tiid
lykwols neat bekend fan help oan West-Fryslân út de
oare Fryslannen wei.4

it libben roppen. Dy bestiene út in tal doarpen byinoar
dy’t stedsrjochten krigen en harsels bestjoerden. It wie‐
ne dus gjin hearlikheden, se hiene gjin adellike hear
fuort boppe har stean. Dat wie unyk, it kaam nearne
oars foar. Sa wiene der bygelyks: Stede Broeck, Stede
Abbekerk, Stede Hoogwoud, Stede Spanbroek en sels
Stede Wadway. It koe lykwols ek barre dat de greve it
stedsrjocht fan in plattelânsstêd foar straf wer ynloek en
dat de doarpen ûnder in hear kamen te fallen. Yn de
hjoeddeistige provinsje Fryslân is yn 1498 in ein kaam
oan de Fryske Frijheid. Hartoch Albrecht fan Saksen
waard doe troch de keizer ta er ik ‘gubernator’ (keizer‐
lik steedhâlder) oer Fryslân oansteld.

Ek doe’t de Stedinger-Friezen yn de 13de iuw útrûge
waarden, krigen dy lju gjin help út de oare Fryslannen.

Yn de hjoeddeistige provinsje Grinslân waarden de stêd
Grins en de Ommelannen troch keizer Karel V tafoege
oan dy syn ryk en wie it mei de Fryske Frijheid dien. Yn
East-Fryslân einige de Fryske Frijheid healwei de fyftjin‐
de iuw troch de opkomst fan de Cirksena’s dy’t it ta in
greefskip wisten te meitsjen. Hearrigen hawwe se yn
Fryslân, Grinslân en East-Fryslân oars nea hân.

Dêr kin út konkludearre wurde dat it bûn fan de Op‐
stalsbeam as it giet om it helpen fan inoar blykber net
oan syn doelstelling foldie.
De Fryske frijheid
It begryp Fryske frijheid ferwiist dus nei de wize wêrop’t de mienskip stal jûn wie yn de eardere Fryske lan‐
nen. Doe’t de Lex Frisionum (wet fan de Friezen) om it
800 jier hinne opsteld waard yn opdracht fan Karel de
Grutte, liek it systeem fan de Fryske Frijheid syn yntree
noch net dien te hawwen. Dat omdat der yn dy wet in
protte sein wurdt oer hearrigen en slaven. Der wurdt
oannommen dat de Fryske Frijheid der yn alle gefallen
yn West-Fryslân binnen de Omringdyk al wie rom foar
it jier 993. Dat wie it jier wêryn’t greve Arnulf fan Gent
sneuvele by Winkel. Hy wie doe greve fan Hollân, mar
eins fan West-Frisia, want sa hiet Hollân doe noch. Dy
Arnulf fan Gent woe syn feodale gesach erder út‐
wreidzje nei it gebiet tusken de rivier de Rekere by
Alkma(a)r en it Fly (tusken Flylân en Skylge). Blykber
hie greve Arnulf yn dy krite gjin gesach en wie it frij ge‐
biet. It rûn mei him, lykas letter mei greve Willem II,
ferkeard ôf.5

It Karelsprivileezje
Histoaryske boarnen sizze dat Karel de Grutte de Frie‐
zen in oarkonde jûn hat dêr’t se it privileezje yn krige
dat se foar altyd harren eigen polityk systeem hâlde koe‐
ne. Dat as tank omdat de Friezen ûnder oan ering fan
Magnus Forteman Rome foar him ferovere hawwe soe‐
ne.

Soe de Fryske Frijheid syn oarsprong hawwe kinne yn
gebieten dêr’t men fean ûntginne soe? Dêr ûntstiene
úteinlik nije mienskippen.
De Friezen wiene altyd benaud dat se harren frijheid
oan de machtige buorlannen ferlieze soene en dat is ek
bard. Nettsjinsteande dat is yn de Fryslannen en ek yn
West-Fryslân it feodale systeem nea fan de grûn kaam.
By ús yn West-Fryslân waarden nei de ûnderwerping
troch Hollân yn 1297 de saneamde plattelânsstêden yn

Greve Arnulf fan Gent (sirka 951-18 sept. 993
by Winkel) (Google ôfb.).
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* Tom Wester wennet yn Obda[a]m (West-Fryslân, pro‐
vinsje Noard-Hollân), is pensjonearre learaar natuer‐
kunde (middelber beropsûnderwiis), redaksjelid fan it
jierboek fan it Westfries Genootschap (ûnderdiel dialekt)
en lid fan ien fan de fjouwer ‘skroifgroepe’ dy’t der yn
West-Fryslân binne. It boppesteand artikel út it jierboek
fan it Westfries Genootschap (2020) is troch Tom Wester
yn it Hollânsk skreaun en mei yllustraasjes oanlevere
(15-11-2021). It is oerset yn it Frysk troch Sytze T.
Hiemstra. Dy lêste hat ek inkelde ferdúdlikjende noaten
tafoege. It wurdt yn trije of fjouwer parten publisearre yn
Nij Frisia.
It op ’en nij bekrêftige Karelsprivileezje troch keizer
Sigismund yn 1417 (Tresoar, Ljouwert).

It Karelsprivileezje stiet bekend ûnder de nammen:
Magnuskerren, Friezeprivileezje, Frijheidsprivileezje,
Libertas Frisonica of Previlegii Frisiorum Caroli Mag‐
ni. It orizjinele Karelsprivileezje is nearne te nen, hoe‐
wol’t wol ornearre wurdt dat it ferburgen leit yn ’e
Friezetsjerke te Rome. It privileezje is op ’en nij bekrêf‐
tige troch in stikmannich keizers fan it Hillige Roomske Ryk en in paus, it lêst troch keizer Sigismund yn
1417. Dy lêste oarkonde waard iuwenlang bewarre yn
it Gelders Archief, dêr’t it ûntdutsen waard troch his‐
toarikus Oebele Vries. Yn 1998 is de oarkonde oerdroe‐
gen oan Tresoar yn Ljouwert.
Der waard ûnder mear troch Jacob van Maerlant, in
Flaamsk dichter, beweard dat it Karelsprivileezje in fer‐
falsking wie. Jacob van Maerlant wie lykwols yn tsjinst
fan Floaris de fyfde. It is dúdlik dat Jacob mei syn be‐
wearing it belang fan Floaris tsjinne. As Floaris it Ka‐
relsprivileezje erkenne soe, dan mocht er West-Fryslân
net ûnderwerpe. Sterker noch, hy hie sels it feodale sys‐
teem yn Noard- en Súd-Hollân ôfska e moatten. Gre‐
ve Willem II, de heit fan Floaris V, hat it Karelsprivileezje wol erkend.
Yn Vaderlandsche Historie uit 1770 (3de diel) wurdt,
mei goedkarring fan de Steaten fan Hollân, de bedoe‐
ling van Floaris V dúdlik werjûn: ‘De Graaf dan, om
der aloude Friesche Vryheid, eindelyk, den doodsteek te
geeven, [...].’
It feit dat it Karelsprivileezje troch ferskillende keizers
en in paus fannijs befêstige is, docht jin tinken dat it
wol deeglik bestien hat en mooglik noch bestiet.
Mar dochs, net earder as dat it echt boppe wetter komt,
sille wy der wis fan wêze!
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Keizer Sigismund fan it Hillige Roomske Ryk
(1368-1437) (Google ôfb.).

Tom Wester wiist der letter yn in e-postberjocht (15-11-2021)
op dat soks net alhiel wier is, want dat striders út Westergoa
ûnder lieding fan de biskop fan Utert op wei wiene nei it
striidtoaniel [‘Slach by Froanen/Vroonen’, 1297], mar by
Monnickendam troch de Hollanners keard waarden. Dy wiene
blykber te sterk. Ek mr. N.E. Algra jout dêr omtinken oan yn
syn artikel ‘Het register “Oistvrieslant”’ (Ús Wurk, jrg. XIV,
1965, nû. 2, s. 26): ‘Een deel van de adel van Westergo had aan
de oproep van de bisschop van Utrecht tot het doen van een
kruistocht tegen de graaf van Holland gehoor gegeven, en was
behulpzaam geweest bij het verwoesten van de castra Wijdenes
en Engheburg in Westfriesland. De graaf […] verdacht de
geestelijkheid ervan, de Friezen tegen hem te hebben opgezet
(een relict van de oude rivaliteit tussen de bisschop en de
graaf?).’
4

Sjoch ek de fjouwer artikels fan 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).
5

Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare? [II]
Abe de Vries*

W

y hawwe de folkloare fan ’e kneppels mar wer
oerlibbe, jo en ik. De kneppels yn ’e kranten be‐
doel ik. En op televyzje, 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

docht dêrom neat, of net genôch, om taalgedrach fan
minderheidstaalsprekkers frij te meitsjen. Dy sprekkers
wolle mei har taalkar tagong krije ta in folweardich, oan‐
treklik sosjaal systeem, dêr’t se in takomst op bouwe
kinne. As it Frysk har dat net jout, nimme se it Hollânsk
foar kar.

Wat skeelt dy Friezen eins, soe no in bûtensteander
freegje kinne, dat se altyd sa mei har taal oan it avensearjen binne en it slagget mar nea nei ’t sin?

Yn ûnderwiisrapporten oer it Frysk komt foaral dat
ekonomyske taalmotivaasjefraachstik hast altyd oan ’e
krapperein. It is ien en al ûnderwiiskunde, didaktyk en
lesmetoaden, bedoeld om te helpen by en te ferlieden ta
it learen fan de taal.

Ûngelikense taalmachtsferhâldingen brekke ús
op
Diglossy is in wurd dat yn de Kneppelfreed-betinkin‐
gen eins nea falt, mar it jout wol in idee oer wat ús
skeelt. It tsjut op de mearfoarmige ûngeliken‐
se machtsferhâlding yn in maatskippij tus‐
ken in dominante steats- en in
minderheidstaal. Diglossy ûntmoedi‐
get en behinderet minderheids‐
taalsprekkers net inkeld op it sosjale,
politike, ekonomyske en religieuze,
mar ek op it yndividuele, psycholo‐
gyske mêd om har taal frijút te brû‐
ken.

Foar dy ferliedingskeunst is in hiele yndustry ûntstien.
Om dochs wat ferbettering yn it Fryske taalûnder‐
wiis fan de grûn te krijen, betellet de provinsje sûnt in pear jier de skoallen foar frijwil‐
lige partisipaasje yn in taalpro lesys‐
teem. Skoallen meie sels har leardoelen
kieze en de provinsje tsjekt dêrnei oft
se foarút of efterút buorkje.

Alarmearjend is dat yn it ûnderwiis
op sa’n wize segregaasje op etnyske
en geografyske basis op ’e loer leit.
Frysktalige bern út de minder Frysk‐
Fryslân is in meartalige, mar foar in
talige grutte doarpen en stêden haw‐
grut part dêrby ek noch in diglossyske
we ommers in lytsere kâns op goede
maatskippij, ek al wol men dat net altyd
Fryske lessen, c.q. krije minder goed les
witte.
as Frysktalige bern yn de lytsere kearnen
op it plattelân. Is dat gjin nuvere
Frysksprekkers ferwachtsje yn ’e re‐
ûngelykheid?
Abe de Vries oan it wurd by de Fedde
gel neidiel fan in kar foar har mem‐ Schurerlêzing (27 nov. 2021) yn De
metaal. De maatskippij druit har dy Koperen Tuin te Ljouwert oer
Skoalkoepels binne in gefaar
aktualiteit of Fryske
negative ferwachtingen yn en dêr ‘Kneppelfreed:
folkloare (finale of ûvertuere)?’ (foto: foar it Frysk
leit in belangrike oarsaak fan pro‐ It Nijs).
It probleem begjint by erhinne au‐
blemen. Formele frijheid fan taalkar
tonome skoalkoepels dy’t foar it
Frysk gjin rommer herntsje as it alderlytste wolle. Fan de
weromstuit elt de Provinsje him twongen ta alderhan‐
1
Dit is it twadde en lêste part fan de Fedde Schurer-lêzing fan
ne kaprioalen om noch mar wat Fryske les oerein te hâl‐
Abe de Vries, holden op 27 nov. 2021 yn De Koperen Tuin te
Ljouwert. It earste part stiet yn it foarige nûmer fan Nij Frisia
den. Unifoarme leardoelen mei it praat net oer gean en
(nû. 1, maitiid 2022, s. 19-22).
hielendal net oer leardoelen dy’t lykweardich binne oan
it Nederlânske taalûnderwiis.
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Foar de takomst is nij ‘Kneppelfreed-elan’ needsaaklik.

mei ferlies yn wat se sels ‘de principiële zaak’ neamden.
By justysje is ek noch fan alles mis
By justysje is de dûbelens net minder. Wat gewoan wêze
moatte soe: Frysk prate tsjin in rjochter, is ta in tastiene
útsûndering makke. Wolle jo wat, dan moatte je x-wike
fan te foarren in tolk oanfreegje. Fan it moaie Knep‐
pelfreedrjocht wurdt allinnich al dêrom mar in hiel,
hiel lyts bytsje gebrûk makke.
Konklúzje: it Frysk is der noch altyd op ta
Alles oersjend, moat men wol konkludearje: santich jier
nei Kneppelfreed is foar de oerheid it Frysk noch altyd
derop ta. In plus, in regionaal tûfke. In symboalysk ka‐
pitaal. Mar as it knypt, kin it gau ta mei wat minder. Of
mei hast neat.
Ik rûnje ôf. Kneppelfreed lit him as súksesferhaal krekt
wat te maklik fertelle. It hat drama, it hat helden. En ja,
it hat de romte iepene foar wetjouwing en rjochten.
Der is lykwols genôch reden om it ek fan in oare kant te
besjen. Ommers, wat suver alle Frysksinnigen graach
woenen, dêr’t se al jierrenlang kampanje foar erden,
dat krigen se nét. Krekt tritich jier letter soe de needsaaklike stap yn dat trajekt set wurde.
Schurer, Algra en Piebenga wienen as Frysksinnige
haadredakteuren de kaai gueren yn de doedestiids fer‐
pyldere trijehoeksrelaasje tusken media, beweging en
polityk. Nei in healjier fol reboelje en partijstriid yn De
Tsjerne, it yntellektuele hert fan de beweging, giene de
trije haadredakteuren ugger as de wjerljocht akkoart
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Harren at-tsjin-it-sin gie foar suver eltse iepenbiere dis‐
kusje oer it kommisjerapport út. Sy hawwe, yn dy sin,
fan Kneppelfreed earder in ein makke as in nij begjin.
Oan sa’n nij begjin is it Frysk ûnderwiis oars wol ta. De
provinsje is algeduerich dwaande om provisoarysk it
lekke dak fan de ferplichting te reparearjen. Sjoen de or‐
ganisaasje fan it ûnderwiis yn Nederlân en it ûngeliken‐
se prestiizje fan it Hollânsk en it Frysk binne syn macht
en yn oed beheind. Ryk en skoalkoepels meitsje de
tsjinst út, dêrom sil it op in soad plakken wol in kwestje
fan hingjen en wjirgjen bliuwe.
It eksperimint fan it trijetalige basisûnderwiis liket it
nijste yntusken wat ôf, alteast, fan groei is gjin sprake, of
ik moat my fersinne. It is ek mar de fraach oft it Frysk
dêr oeral sa’n bêst plak yn ne kin.
Foar de takomst is nij ‘Kneppelfreed-elan’
needsaaklik
As ôfsluting fan dizze lêzing dêrom in suggestje foar nij
‘Kneppelfreed-elan’. Lit ús ris serieus hearre nei wat
Marten Jan de Haan2 sein hat yn 1956. Dy hie it oer de
needsaak fan skoallen dêr’t net inkeld Fryske les jûn
wurdt, mar dêr’t yn it Frysk lesjûn wurdt. En dan yn it
hiele kurrikulum, yn in trochgeande learline fan beu‐
kerskoalle nei it wittenskiplik ûnderwiis.

Sokke skoallen binne yn oare minderheidstalige gebie‐
ten yn Europa, yn Ierlân, Wales, yn Baskelân, hiel gewoan én hiel suksesfol. Sokke skoallen binne gjin ferfanging fan de algemiene ferplichting ta Fryske les. Se
binne in oanfoljend besykjen om, nettsjinsteande it di‐
glossyske disfunksjonearjen fan it reguliere taalûnder‐
wiis, perspektyf te bieden oan Frysktaligen op it goed
learen fan en yn har eigen taal. En dêr heart dan fansels
ek it kreëarjen, troch oerheid en bedriuwslibben, fan
maatskiplike kânsen by.
Is it net heech tiid om te besykjen om earst ris twa, trije
fan sokke skoallen fan de grûn te krijen?
Genôch om te bepikerjen en te beplúzjen, tocht ik sa.
Dêrom woe ik it hjir mar by litte.
Tankjewol.
* 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 earste part fan Abe
syn lêzing hat stien yn Nij Frisia, nû. 1 (maitiidsnûmer)
2022, s. 19- 22.

2
De frisist en frisiast Marten Jan(s) de Haan (Nij Beets, 1903 –
Drachten, 1996) kaam út in skoalmastersfermidden en hat
wurke as ûnderwizer op ’e legere skoalle, dêrnei oan de eartiidske
ulo. It langst hat er lykwols learaar west oan de
Rykskweekskoalle foar ûnderwizers te Ljouwert (Sytze T.
Hiemstra is as learling fan dy skoalle yn de sechstiger jierren mei
him in yn ’e kunde kommen). De Haan joech Nederlânsk en
dêrnjonken Frysk en Frânsk, foar dy fakken hied er de
middelbere akten helle. Hy wie û.o. foarsitter fan it Frysk Selskip
1844.

De Haan hat him as betûft kenner fan de Fryske taal yn wurd en
skrift ynset foar de Fryske saak en foar it Frysk yn it ûnderwiis yn
’t bysûnder. Hy hat jierrenlang diel útmakke fan de
eksamenkommisje foar de L.Û.-akte Frysk. Foar de Ried fan de
Fryske Beweging, dêr’t er yn de jierren fyftich skriuwer fan wie,
skreau er, net lang nei Kneppelfreed, it boekje ‘Op it politike
paed’ (1954; útj. RfdFB). Mei Krine Boelens makke De Haan yn
dy selde snuorje in brosjuere mei de titel Twatalich Underwiis
(1956; op ’en nij besjoene útjefte mei G. Sinnema, 1961). Hy
wurke erder as taalkundich begelieder mei oan de Fryske
Bibeloersetting (1967) en wie besoarger fan de bondel ‘Man en
wurd’, in samling opstellen wijd oan de neitins fan Eeltsje Boates
Folkertsma (1970, red.). De Haan hie niget oan it beoardieljen
fan Fryske literatuer en hat fan 1979 oant 1993 gâns besprekken
bydroegen oan tydskriften, it meast oan Frysk en Frij. Skôgings
fan sines hawwe ek yn De Tsjerne, De Strikel en de Ljouwerter
Krante stien. Yn Nij Frisia, ús ‘Tydskrift foar Fryske Striid en
Skriftekennisse’, moat syn namme dus mei eare neamd wurde en
mei by de Jongfriezen dan ek net yn it ferjittersboek reitsje
[taheakke noat fan Sytze T. Hiemstra].

Fan huisje nei ‘húske’

Harry van der Molen en Aukje de
Vries binne fan betinken dat der mear fan

har eigen taal yn gebouwen en tsjinsten te
sjen wêze moatte soe. In goed ding
fansels, mar it jaget bestjoeren en oerheden
wol op kosten: rûchwei de helte fan alle
huisjes sil ‘húske’ foar yn ’t plak komme.
Foar kolleezjeleden feroaret der neat troch,
guon riedsleden sille de feroaring as in
tebeksetter ûndergean.
Bertus Jans Postma, Menaam
(6 maart 2022)

Op in ‘húske’ sit it oeral grif better ...
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Kollum fan Jaap Slager (18)*

De lytse man

I

t hie der yn it earstoan alles
fan oft de iene lytse man de
oare lytse man lytsman (Zelens‐
ky) meitsje woe. Mar no is it dy
iene lytse man sa’t skynt yn ’e
plasse slein. Hy beliket no in
idioat dy’t syn wiif, dy’t net
mear mei him wol, út ’e ljochten
helpe wol (it biedwurd: net mei
my, dan mei net ien) en fuort
dêrnei himsels tekoart docht. Ik
De iene lytse man (Poetin) wol de oare lytse man (Zelensky) lytsman meitsje ... bedoel: hoe moat men it oars
tsjutte dat er in lân dêr’t er sa’t it
hjit slij nei is, mar dat neat fan him witte wol en dat stii ol stiet mei kearnsintrales, driget mei – en
no komt it! – mei kearnwapens ... hahaha! Watte? … de stek-yn-’e-bûse lit al op de grutste sintrale
fan Jeropa sjitte – in kearnreaktor dy’t Tsjernobyl wol tsien kear yn ’e rûnte kin. Hie dyselde krob‐
be net it heechste wurd oer Tsjetsjeenske selsmoardterroristen doedestiids? Dat poarre is sels in
selsmoardterrorist, ju …
Der wurdt grute dat it pjut-mei-in-holle-as-in-Russysk-aai (hoefolle skilen soene dêrfan ô alle as
men it dopje soe; of hjit soks net in Russysk aai?) oanhelle is mei in syktme dêr’t gjin ferwin op is.
Go out with a bang, neame de Amerikanen soks.
Hy doart it fansels net oan en kom Fryslân oer it mêd. Hy is wol wizer. Dat hiene de Romeinen
doedestiids al net op ’e hûd en de Spanjoalen seagen soks ek in gat yn ’e kop. Dat komt, de Ne‐
derlanners binne sa’t it hjit de grutste lju op ierde. Dat men kin fan tinken wol ha dat de bewen‐
ners fan ’e noardlike Nederlannen de alderbaldergrutste binne.
Dêrfandinne dat men it regear yn De Haach
ek in aai yn ’e kont siede kin as it foar de Ôf‐
slútdyk stiet. En dy baasmannen binne oars
foar de duvel en syn moer noch net bang. Mar
nee ‘wy baarne ús de ngers net oan de Fryske
frijsinnigens – oe heden nee!’
Sjuch, en sa giet it dat lytse Vlady ek. Oars hied
er al lang by de Lauwers stien – yn stee fan by
de Dnjepr.

Ferdwynt Vlady mei in grutte klap?

* 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 4 maart 2022.
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