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Hemmo whatsappt steeds vaker in het FryskHemmo wh
AREND VAN DER MEULEN

Dat blijkt uit het onderzoek van Lys-
beth Jongbloed-Faber van Mercator
Research Centre van de Fryske Aka-
demy. Jongbloed heeft op twintig
Friese scholen onderzoek gedaan
naar het taalgebruik van jongeren
tussen de veertien en achttien jaar
op sociale media. Ruim tweeduizend
jongeren deden mee.

Bijna alle Friese jongeren (98 pro-
cent) zijn actief op sociale media.
WhatsApp wordt gebruikt door 95
procent, 86 procent zit op Facebook
en 76 procent op Twitter.

In het algemeen kan worden ge-

LEEUWARDEN Fries wordt door jon-
geren in de Friese Wouden meer ge-
bruikt op sociale media dan door
jongeren in andere delen van Frys-
lân.

hatsappt steeds

‘De wurden dy’t wy
net kenne, skriuwe
wy gewoan op sa’t
wy se útsprekke’

concludeerd dat het Fries nog altijd
meer een spreektaal dan een schrijf-
taal is. Hoe formeler een medium,
des te minder het Fries gemiddeld
wordt gebruikt. Zo wordt in sms’jes
en op WhatsApp het Fries door onge-
veer de helft van de Friestalige jon-
geren vaak gebruikt.

Op Facebook en Twiter is dat nog
zo’n 30 procent en in e-mails ligt het
aandeel op 15 procent. Dat betekent

dat het Nederlands ook onder Fries-
talige jongeren als schrijftaal domi-
nant is.

De achttienjarige Hemmo Yntema
uit Heerenveen voldoet precies aan
het profiel van de Friese jongere uit
het onderzoek van Jongbloed. ,,Foar
de mails brûk ik Nederlânsk, mar
mei myn Fryske freonen whatsapp
ik yn it Frysk. Ik haw dochs it idee dat
de mail wat belangriker, wat serieu-
zer is.’’

Hemmo leerde een beetje Fries op
de basisschool. ,,Mar lang net ge-
nôch om it goed te skriuwen. Dêrom
brûk ik it Frysk ek allinne mar as ik
whatsapp mei myn Fryske freonen.
De wurden dy’t wy net kenne, dy
skriuwe wy gewoan op sa’t wy se út-
sprekke. Dat hindert ús neat. Wy
merke wol dat wy hieltyd faker en
hieltyd mear it Frysk brûke. It is fan-
sels ek frjemd datsto Nederlânsk

eeds vaker in
brûkst asto whappst mei freonen
dêrst altyt Frysk mei praatst.’’

Jammer is het wel, aldus Hemmo,
dat hij het Fries schrijven niet echt
beheerst. Maar om daar nou een cur-
sus voor te volgen? ,,Miskien letter
ris.’’ Wel overweegt Menno het Fries
in te stellen als gebruikstaal op Face-
book. Ongeveer een vijfde van de
Friestalige jongeren gebruikt het
Fries nooit op sociale media, vooral
omdat ze het moeilijk vinden.

Op donderdag 17 april wordt voor
de derde keer de Fryske Twitterdei
gehouden. Op die dag wordt ge-
poogd zoveel mogelijk Friestalige
tweets de wereld in te sturen. Op de
Fryske Twitterdei van 2013 werd
meer Fries dan Nederlands gebruikt
door de onderzochte jongeren, maar
het aandeel Friese tweets zakte na de
Twitterdei weer terug naar het eer-
dere gemiddelde. > pagina 20
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