
Voorwoord 

Fryslan, land van talen vertelt hoe het grondgebied en de maatschappelijke ter

reinen waarop het Fries wordt gebruikt, in de loop van de tijd steeds meer zijn 

ingeperkt, totdat in de 19e en vooral 20e eeuw de tegenaanval is ingezet en de maat

schappelijke terreinen waarop het gebruik van het Fries is toegestaan, weer worden 

uitgebreid. Ook het aantal sprekers van het Fries neemt dan - verrassenderwijs 

- weer toe: dat komt echter niet door een verhoging van het percentage Friesspre-

kenden, maar is uitsluitend te herleiden tot demografische gegevens. Momenteel 

spreekt 60 procent van de inwoners van Friesland thuis Fries, terwijl 95 procent de 

taal verstaat. Deze percentages zijn aanzienlijk lager dan in de Middeleeuwen, toen 

iedereen in Friesland (en ook velen daarbuiten) Fries spraken. Maar door de bevol

kingsgroei sedert de Middeleeuwen is het absolute aantal Friestaligen tegenwoordig 

hoger dan in de middeleeuwse bloeitijd van het Fries. Zo slecht staat het Fries er 

dus momenteel helemaal niet voor. 

Bovenstaande opmerkingen zijn (taal)politieke uitspraken die de auteurs van dit boek 

zorgvuldig vermijden. Zij beschrijven het fascinerende verhaal van het Fries objectief 

en zakelijk. Hun boek draait om de - over het algemeen vreedzame - coëxistentie van 

verschillende talen in Friesland, en vertelt hoe, waarom en wanneer de meertalige taal

gebruikers, afhankelijk van de situatie en de context, kiezen voor de ene of de andere 

taal: Fries, een Nederlands dialect, Standaardnederlands. 

Fryslan, land van talen begint bij de eerste vermelding van de Frisii door de Romei

nen, en vertelt hoe de Friezen zich na de Germaanse volksverhuizingen in de vijfde 

en zesde eeuw verbreidden langs de kust van het Zwin in het huidige Vlaanderen 

tot aan de Wezer, en hoe dit zogenoemde Groot-Friesland tussen de zesde en de 



achtste eeuw geleidelijk aan onder het bewind van de Frankische - Nederlandsspre

kende - graven kwam te vallen. Al vroeg waren veel Friezen meertalig en spraken of 

schreven ze zowel een Fries als een Nederlands dialect (het Standaardnederlands 

werd pas in de 17de eeuw ontwikkeld) en soms ook nog Latijn. De oudste geschreven 

teksten in de Lage Landen zijn overigens Friese runeninscripties, die in de 19e en 

20e eeuw zijn gevonden bij het afgraven van de terpen. 

Fries wordt, zo blijkt uit dit boek, als aparte taal voor het eerst vermeld door de Lim

burger Hendrik van Veldeke, die omstreeks 1170 spreekt over het vriesschen, dat hij op 

één lijn zet met onder andere het dietschen (Diets ofwel Nederlands) en het walschen 

(Waals). Vanaf ongeveer dezelfde tijd worden er in het Fries rechtsteksten geschreven. 

Dat is bijzonder, want de oudste teksten van andere Germaanse talen, waaronder het 

Nederlands, zijn religieuze teksten en liefdespoëzie: pas in een later stadium gaat men 

ook ambtelijke teksten in de volkstaal schrijven. Voor het Fries is het precies andersom: 

daar begint de schrijftaal met ambtelijke teksten. De auteurs van dit boek vermoeden 

dat het uitblijven van literaire teksten in Friesland te maken heeft met het ontbreken van 

een centraal bestuur en een adellijk hof in Friesland. Lang blijft de administratie overi

gens niet exclusief Friestalig: al voor 1500 voeren verschillende Friese steden een deel 

van hun administratie in het Nederlands. In de daaropvolgende periode werd dat steeds 

algemener, want rond 1500 is de grootste bloeiperiode van het Fries, die omstreeks 1250 

begon, alweer voorbij. 

Dat die bloeiperiode rond 1500 afloopt, komt doordat Holland en het Hollands dan aan 

invloed winnen: door het toenemen van de handelscontacten, door politieke invloed 

(in 1524 komen Friesland en Groningen aan Karel V, de landsheer over de Nederlandse 

gewesten) en door immigratie van Hollanders naar de grote steden in Friesland. In Friese 

steden als Leeuwarden gaat men hierdoor in de 16e eeuw geleidelijk van het Fries over 

op het Hollands. Tegenwoordig noemen we de talen van de Friese grote steden Stads

fries: dat is een vorm van het Hollands - met Friese accenten - en niét een vorm van het 

Fries. Ook op andere plaatsen in Friesland is men in de loop van de tijd overgestapt van 

het Fries op het Hollands: in Het Bildt, op Ameland en in Midsland, de vroegere hoofd

plaats van Terschelling. Hoe, wanneer en waarom staat allemaal lezen in dit leerzame 

boek. 

En hiermee zijn de onderwerpen nog lang niet uitgeput: u kunt lezen hoe het komt dat 

de overeenkomsten tussen het Fries en het Engels van oudsher groter zijn dan die tussen 

het Fries en het Nederlands, welke betekenis de schrijvers Gysbert Japicx en Joost Hal-

bertsma hebben gehad voor de emancipatie van het Fries, welke taalvormen kenmer

kend zijn voor het Terschellings, Schiermonnikoogs en Hindeloopers, waar de taalgrens 

ligt tussen het Fries en het Nedersaksisch en hoe die grens - met winst en verlies aan 



Friese kant - sinds de 18e eeuw is opgeschoven, en hoe het particulier initiatiel van de 

Friese Beweging ertoe geleid heeft dat in de loop van de 20e eeuw het Fries in Friesland 

dezelfde wettelijke rechten heeft gekregen als het Nederlands. 

Het laatste hoofdstuk van het boek gaat over het zogenaamde Frollands: een mo

derne, sterk door het Hollands beïnvloede vorm van het Fries. Ook hier schetsen 

de auteurs een nuancerend beeld: ze laten zien dat de invloed van het Hollands op 

het Fries bepaald niet van vandaag of gisteren is. Al in de Middeleeuwen was het 

Nederlands een belangrijke cultuurtaal voor de lezende en schrijvende Friezen, en 

sindsdien is de invloed van het Nederlands op zijn nauwe verwant het Fries nooit 

meer weggeweest. Als gevolg van het langdurige taalcontact tussen Nederlands en 

Fries en de langdurige tweetaligheid van de taalgebruikers neemt het Fries steeds 

meer Hollandse kenmerken over, zonder echter volledig met die taal samen te val

len: allerlei typisch Friese klanken, vormen en constructies blijven bewaard. 

Niemand die momenteel Fries spreekt, is eentalig: Friestaligen spreken ook Ne

derlands. Het omgekeerde geldt echter niet: Nederlandstaligen, zelfs al wonen ze 

in Friesland, spreken lang niet altijd Fries en hoeven dat ook niet - de wet heeft 

bepaald dat wonen in Friesland geen enkele verplichting voor een burger geeft om 

het Fries zelfs maar te begrijpen. Daarom moet de overheid in de praktijk iedere 

Friese tekst voorzien van een Nederlandse parallelvertaling. En dat is misschien ook 

de reden waarom Tusken Talen. It ferhaal fan de Fryske taal nu in een Nederlandse 

vertaling verschijnt. Het boek verdient een groter publiek dan alleen Friestaligen, 

maar toch zou het niet nodig moeten zijn om het boek in het Nederlands uit te geven: 

iedereen in de Lage Landen zou eigenlijk - verplicht - de tweede taal van het land, 

het Fries, minimaal moeten kunnen lezen. Daarom hoop ik dat dit boek snel gevolgd 

wordt door een 'Snelcursus Fries lezen voor Nederlandstaligen' van de hand van 

dezelfde auteurs. 
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