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Ik ha altyd in grutte bewûndering foar minsken dy't út idealisme grutte dingen ta stân 
bringe. Sûnder jild. Mei fjoer. It fjoer fan har entûsjasme.  
 
Ien sa'n grut ding is de Fryske wikipedia. Wikipedia? Ja wikipedia! Dat is in ensyklopedy 
op Ynternet dêr't frijwilligers artikelen foar skriuwe. In gewoane ensyklopedy is op in 
stuit 'klear', dat wol sizze, de útjouwer fynt dat it sa wol ta ken mei it tal siden.  
 
Mar fansels is kennis nea 'klear'. De Fryske heechlearaar Gosses ferlike it tanimmen fan 
ús kennis mei it útwreidzjen fan in eilân. Hoe grutter it eilân, hoe grutter de omtrek, dat 
wol sizze, it kontakt mei it ûnbekende. Hoe mear as jo witte, hoe mear as jo je realisearje 
wat je allegearre net witte.  
 
Foar in lytse taal is it fan belang dat der skreaune tekst yn dy taal is. Leafst safolle 
mooglik. Oer sa folle mooglik ûnderwerpen. Sa wurdt in taal folwoeksen.  
 
De Fryske wikipedia docht dêr sines ta. Op 1 augustus fan dit jier hie de Fryske 
wikipedia 12.510 siden. Ferlykje dat marris mei de Fryske ensyklopedy dy't op papier 
útkommen is. Dy sit ûnder de 1000 siden.  
 
Der is op de sintrale haadside fan wikipedia mei dêrop in rangoarder fan talen al 
neigeraden hoefolle wiki-siden as der yn dy taal skreaun binne. Boppe-oan dy list stiet 
fansels it Ingelsk. Mei 3 miljoen siden oan ynformaasje. Op it twadde plak steane de 
Dútsers. Tred de Frânsen. In ferrassende fjirde plak is foar de Poalen; ferrassend want 
Poalen is in net al te ryk lân. 
 
It moaie oan de wikipediaformule is dat je artikelen ek ferbetterje kinne. In papierren 
ensyklopedy kin flaters befetsje, en hy rekket stadichoan út de tiid. De wikipedia op 
ynternet wurdt hieltyd bywurke. Skriuwt in frijwilliger ris in artikel dat net doocht, dan 
wurdt it troch oaren korrisjearre. Dan komme de Japanners en de Italjanen en op de sânde 
plak it Hollânsk, noch foar it Spaansk, it Russysk en it Sineesk.  
 
It Frysk stiet mei syn 12.500 siden op in respektabele 79ste plak, efter it Koerdysk en it 
Afrikaansk, mar foar it Asturysk (minderheidstaal yn Spanje), it Kantoneesk (in Sineeske 
taal) en it Waalsk (Frânsk België).  
 
De lju dy't skriuwe oan de Fryske wikipedia brûke almeast pseudonimen. De Fryske 
wikipedia hat gjin kantoar, gjin gesicht. Dat makket dat se noch net sa bekend binne.  
 
Der lizze noch in protte mooglikheden iepen foar de Fryske wikipedia. By dizzen alfêst 
in idee. Dosinten soene it yn it ûnderwiis brûke kinne. Net allinnich om ynformaasje op 
te sykjen. Mar in dosint soe ek tsjin de learlingen sizze kinne: skriuw mar in wikipedia 
artikel oer dit of dat ûnderwerp en publisearje it op ynternet. Dat is pas effisjinsje! De 
dosint kin de wurkstikken (de nije wiki-artikelen) op ynternet neisjen. It jout de learling 



grif in protte foldwaning oan in wier 'produkt' mei te skriuwen. En foar de belutsenens by 
de Fryske taal is it ek goed.  
 
Mear witte? Sjoch op: http://fy.wikipedia.org 


