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Fryslân: 
fêstens en feroaring
Piet Hemminga

Ynlieding

De provinsje Fryslân, sa’t sûnt 1 jannewaris 1997 de offisjele namme is fan 

de provinsje dy’t bûten de eigen grinzen noch altiten hiel wat bekender 

is ûnder de namme Friesland, hat de Noardsee (Noordzee), de Iselmar 

(het IJsselmeer), Oerisel (Overijssel), Flevolân (Flevoland, Noardeastpol-

der), Drinte (Drenthe) en Grinslân (Groningen) as syn buorlju. Fryslân 

bestiet yn it hiele noardlik part út klaaigrûn, gaadlik foar sawol bou- as 

greidelân. Mear nei it suden, de marrekrite, is feangrûn te finen en it 

súdeasten fan de provinsje bestiet út sângrûn. Fryslân is 5.740,73 km2 

grut, dêr’t 3.349,26 km2 lân fan is. Der wenje sa’n 643.000 minsken, dat 
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binne 192 ynwenners de km2. Ljouwert (Leeuwarden) is de haadstêd, dy’t 

tagelyk de sit fan it provinsjaal bestjoer is. Rekkene nei oerflak is Frys-

lân, alle wetter ynbegrepen, de achtste Nederlânske provinsje. Sjoen nei 

de befolkingstichtens de km2 is Fryslân de provinsje mei it op ien nei 

minste tal ynwenners. Dat binne de aktuele sifers fan Fryslân, mar wat is 

it histoarysk fûnemint? Hoe wie it earder en hoe is it tsjintwurdich? Hoe 

stiet it mei fêstens en feroaring?

As hielendal weromgien wurdt nei de ein fan de Midsieuwen, sa om 

1500 hinne, kin fêststeld wurde dat dy ek de ein betsjut fan de Fryske 

frijheid, dêr’t nammers foaral in soad strideraasje oan foarôf gie. De 14de 

en 15de ieu foarmje foaral in tiidrek mei in soad skeel. Elk wit noch alti-

ten fan de twa stridende partijen fan Fetkeapers en Skieringers. De lêsten 

roppe de help yn fan hartoch Albrecht fan Saksen-Meißen, de steedhâlder-

generaal fan de Nederlannen. Syn plak wurdt al gau troch oare lânhearren 

ynnommen, mar dat nimt net wei dat hartoch Albrecht, as man fan it 

sintraal gesach, in begjin makket mei it ynrjochtsjen fan de oerheid en dat 

makket net allinne in ein oan de Fryske frijheid, mar dat soarget ek foar 

in foarearst ferfangen fan it skreaune (Ald-)Frysk yn akten en oarkonden 

troch it Nederlânsk. Foarearst, want yn de twadde helte fan de 20ste ieu 

sille de Fryske autoriteiten it Frysk op ’en nij, al is it ek mar hiel beskieden, 

dochs wer foar har stikken brûke. 

Fryslân telt by it begjin fan de 16de ieu sa’n 76.000 ynwenners. Yn 1579 

slút de provinsje him skytskoarjend by de Uny fan Utert (Utrecht) oan, 

de foarrinner fan de Republyk fan de Feriene Nederlannen, dy’t út sân 

selsstannige provinsjes bestiet. Dat bûn wurdt yn 1648 by de Frede fan 

Kaart fan Bernardus Schotanus (1639-
1704) út 1664. Schotanus, telch út in 
Fryske famylje fan dûmnys en 
gelearden, studearre filosofy, medisinen 
en wiskunde yn Frjentsjer. Hy makke 
kaarten fan de Fryske gritenijen en 
joech yn 1698 in atlas fan Fryslân út.
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Munster (Münster) ynternasjonaal erkend en bestiet oant de komst fan 

de Bataafske Republyk yn 1795. De Steaten fan Fryslân beneame binnen 

de doetiidske republikeinske ferhâldings in steedhâlder. Dat amt wurdt 

yn Fryslân altiten beklaaid troch in lid fan it Hûs Nassau. De Nederlânske 

keninklike famylje stamt fan dy Fryske steedhâlders ôf, dêr’t Johan Willem 

Friso fan Nassau-Dietz yn 1702 de titel Prins fan Oranje fan syn fiere neef 

steedhâlder Willem III erft. 

De oanwêzigens fan in steedhâlder en it prinslik hof yn Ljouwert jout 

net allinne sjeu oan de stêd, mar stipet ek it kulturele libben en it opkom-

men fan in beskieden literêr miljeu. Dat hat mooglik ien fan de faktoaren 

west dat yn de 17de ieu in Frysk dichter as de Boalserter skoalmaster 

Gysbert Japix (1603-1666) him ûntjaan kin. Gysbert Japix skriuwt Frysk 

yn in tiidrek dat dy taal hieltiten fierder efterútbuorket. De Boalserter 

dichter draacht mei syn yn 1668 ferskynde trijedielige Friesche Rymlerye 

tige oan it fuortbestean fan it Frysk as (kultuer)taal by. Sûnder foargongers 

en helpers en ek sûnder tradysje en foarearst neifolgers, skriuwt Gysbert 

Japix (Mid)-Frysk. Oant it begjin fan de 19de ieu is syn wurk ìt literêre en 

taalnormearjende foarbyld.

Nei it Keninkryk Hollân en de jierren fan it Frânske keizerryk (1806-

1813) komt Willem I, neikommeling fan Johan Willem Friso, earst as 

soeverein monarch en fan 1815 ôf as kening op de troan fan it dan nijfoar-

me Keninkryk fan de Nederlannen. De Bataafske Republyk (1795-1806) 

hat dêrfoar al in ein makke oan de selsstannigens fan de provinsjes. It 

nije keninkryk kriget in sterk sintraal bestjoer en is sûnt dy tiid feitlik de 

ienheidssteat, sa’t dy no noch altiten bestiet. Fryslân ferliest syn soeverei-

niteit en is sûnt net mear as ien fan de Nederlânske provinsjes. Foarname 

Fryske ynstitúsjes lykas it Hof fan Fryslân en de Universiteit fan Frjentsjer 

(Franeker) ferdwine. En yn 1851 komt in ein oan de lêste Fryske steats-

rjochtlike bysûnderheid, as it amt fan grytman, lykas dat al sûnt de 13de 

ieu bestiet, ferfongen wurdt troch dat fan boargemaster. It opgean yn de 

ienheidssteat is mei in reden dat yn it begjin fan de 19de ieu in beweging 

opkomt dy’t it Fryskeigene stypje en bewarje wol. Dêroer ûnder it kopke 

Fryske beweging mear. 

Jorwert

“Zo zag het dorp er dus uit (...): twee slagers, vier kruideniers, twee bakkers, 

vier schippers en vrachtrijders, vier brandstofhandelaars, twee cafés, een 

schilder, een timmerman, een groenteman, een schoenmaker, een fietsen-

zaak, een potten- en pannenwinkel, twee manufacturenzaken, en een 

smid. (…) Rond de eeuwwisseling woonden er ongeveer zeshonderd-

vijftig mensen in het dorp. In 1950 waren dat er nog vierhonderdtwintig. 

Rond 1995 waren er nog driehonderddertig inwoners, maar de meeste 

Ofbylding en plattegrûn fan Boalsert/
Bolsward út de “Beschryvinge van 
de Heerlyckheydt van Frieslandt” fan 
Christianus Schotanus út 1664. 
De plattegrûn sels is makke troch syn 
soan Bernardus.

NEDERLANSKE PROVINSJE
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woonden eigenlijk met één been in de stad. In honderd jaar tijd was het 

dorp vrijwel gehalveerd. De leesbibliotheek verdween in 1953, het post-

kantoor in 1956, in diezelfde tijd werd ook de haven gedempt, de schoen-

maker hield het in 1959 na een halve eeuw voor gezien, de laatste bakkerij 

sloot in 1970. Tijssen en zijn vrouw hielden in datzelfde jaar ook op met 

hun huiskamercafé, in 1972 werd de buslijn opgeheven, er kwamen straat-

naambordjes en de Hervormde kerkeraad fuseerde met twee naburige 

dorpen, in 1974 hield de laatste beurtschipper ermee op, de slager sloot 

rond 1975, in 1979 overleed de laatste jager van het dorp, in datzelfde jaar 

verdwenen ook het timmerbedrijf en de vrijwillige brandweer, in 1986 

stopte de smid, in 1988 sloot de laatste kruidenier, en in 1994 werd de 

kerk overgedragen aan een monumentenstichting.”

Sa beskriuwt Geert Mak yn syn bestseller “Hoe God verdween uit 

Jorwerd” de yngripende feroarings yn en fan it doarp Jorwert (Jorwerd), 

sa’t dy yn ’e midden fan de njoggentiger jierren fan de ôfrûne ieu waar-

nommen wurde kinne. En Jorwert stiet feitlik foar elk oar doarp yn Frys-

lân, Nederlân of sels West-Europa. Jorwert is tsjintwurdich in doarp mei 

in tsjerke en sa’n 300 ynwenners, ien fan de 29 doarpen en hast 11.000 

ynwenners fan de plattelânsgemeente Littenseradiel, sa’n fyftjin kilometer 

súdwestlik fan de stêd Ljouwert, midden yn it Fryske greidegebiet. 

Geert Mak, dy’t yn Ljouwert berne is en op skoalle giet, mar no al lang 

yn Amsterdam wennet, beskriuwt yn syn boek de maatskiplike omkear 

sa’t dy op it plattelân syn beslach krigen hat. De kearn fan dy omkear 

bestiet feitlik út it marginalisearjen fan de lânbou, dy’t earder de kearn 

fan it ekonomysk bestean útmakke. Feitlik draait it hiele plattelânslibben 

earder om de lânbou, it libben bestiet der út. Sa’t Mak skriuwt: “(…) zijn 

tien klasgenootjes op de dorpsschool tussen 1965 en 1971 zonder uitzon-

dering nog kinderen waren van boeren, boerenarbeiders of mensen die 

nauw met het boerenbedrijf verbonden waren - zoals de notariszoon. 

Van die tien was er één in het boerenbedrijf gebleven. De anderen waren 

laborant geworden, of kermisexploitant, of ambtenaar bij het gerecht (...). 

Van die hele klas was er maar één in het dorp blijven wonen. 

It troch Geert Mak beskreaune doarp 
Jorwert (Jorwerd) yn de gemeente 
Littenseradiel. De Jorwerter tsjerke is 
út de tolfte ieu. By in restauraasje yn 
1951 kaam de hiele toer mei syn moai 
sealtek nei ûnderen. De Jorwerters 
makken mei tal fan aksjes de weropbou 
finansjeel mooglik. It iepenloftspul, ien 
fan dy aksjes, bestiet noch altiten en 
lûkt jierliks tûzenen besikers.

FEROARINGS
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Op de dorpsschool van 1995 zat welgeteld nog één boerenzoon. De 

vaders waren nu wegenbouwer, kantoormedewerker, installateur, compu-

terprogrammeur, leraar, fotograaf, ambtenaar. En in zeker de helft van de 

gevallen had nu ook de moeder een betaalde baan, of ze studeerde - iets 

wat twintig jaar geleden ondenkbaar was. 

De landbouw was de kurk geweest waarop de dorpseconomie dreef, 

zolang als het dorp bestond, maar sinds de jaren zeventig hadden de 

boeren afgedaan.”

It weromrinnen fan de (Fryske) agraryske sektor yn relaasje ta de fol-

sleine (Fryske) wurkgelegenheid kin yllustrearre wurde mei in inkeld 

sifer. Sa arbeidet yn 1920 noch 43,9 % fan de Fryske beropsbefolking yn 

de lânbou. Yn 1950 is dat persintaazje weromrûn ta 38,5 % en yn 1995 

giet it noch mar om 7,3 %.  

Dat Fryslân, benammen troch bûtesteanders, dochs noch altiten as in 

griene en agraryske provinsje sjoen wurdt, komt foaral om’t de lânbou ek 

tsjintwurdich fierwei de grutste romtebrûker is. Hast 80 % fan de Fryske 

romte wurdt noch altiten troch de lânbou yn beslach nommen. Yn 1945 

wurdt yn Fryslân de grûn troch sa’n 35.000 boerebedriuwen bebuorke. 

Anno 2003 buorkje noch hast 6.500 bedriuwen op de beskikbere boere-

grûn, dy’t lykwols alle jierren wol minder wurdt fanwegen it romteferlet 

fan de kant fan it wenjen, it ferkear, de yndustry en natuergebieten. Dat 

nimt net wei dat de oerbleaune Fryske buorkerijen mar leafst 17,8 % fan it 

folsleine Nederlânske molkkwotum fan sa’n 11 miljard liter leverje. Frys-

lân is al sûnt jier en dei de molkrykste provinsje fan Nederlân. Likernôch 

de helte fan de bedriuwen is tusken de 30 en 100 hektare grut, wylst de 

provinsje hjoed de dei hast 200 bedriuwen fan mear as 100 hektare hat. It 

seit himsels dat dy trochgeande skaalfergrutting allerhanne gefolgen foar 

it oansjen, de wurkgelegenheid en it kulturele karakter fan Fryslân hat. 

It oansjen fan it Fryske plattelân is noch oant de santiger jierren fan 

Fryske boerepleatsen, links twa 
stjelpen en rjochts in kop-hals-romp-
pleats.

In kop-hals-romp-pleats yn Easter-
wierrum (Oosterwierum). Dat type 
pleats is fuortkommen út it âld-Fryske 
langhûs en sawol foar it greide- as 
boubedriuw geskikt. It wendiel is te 
finen yn de kop en de hals, wylst de 
romp plak biedt oan it opslaan fan hea 
of bouprodukten en winterdeis it fee. 
Yn it easten fan de provinsje sjocht 
men itselde type, mar dan sûnder hals. 
Sûnt de santiger jierren fan de foarige 
ieu ferfangt de rin- of lisboksstâl it 
bedriuwsdiel.

LANBOU
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de foarige ieu beskaat troch de oanwêzigens fan streekeigen pleatstypen: 

yn it noarden en westen de kop-hals-romp-pleats, it kop-romp-type yn 

de Wâlden (Wouden) en Gaasterlân (Gaasterland) en de stjelp, dy’t yn it 

súdwesten algemien foarkomt en fierder ek yn de hiele provinsje te finen 

is. Yn 1967 wurdt de earste saneamde rinstâl boud. Goed tsien jier letter 

binne der al 2.200 fan. Dat nije, net oan in beskate krite bûne type, yllu-

strearret de skaalfergrutting en yndustrialisearring fan it boerebedriuw. 

De grutte feroaring fan de provinsje is fansels net foar de poarten fan de 

stêd stilstean bleaun. Stedssintra, -buerten en -wiken binne, krektlyk as it 

doarp Jorwert, slim feroare. De foarútgong hat de earder besteande sosja-

le opbou en it gearhingjen, benammen sûnt de opkomst fan de wolfeart 

foar brede lagen fan de befolking yn de sechstiger en santiger jierren fan 

de foarige ieu, op de kop set. Wa’t it Algemeen Adresboek van de provincie 

Friesland út 1928, tsjintwurdich yn te sjen op it ynternet, der op neislacht, 

komt yn de Ljouwerter strjitten allerhanne bedriuwkes en winkeltsjes, 

goudsmidden, winkellju, kleanmakkers en manufakturiers tsjin, dy’t sûnt 

dy tiid al lang ferdwûn binne. Dy lytse ûndernimmers hawwe net allinne 

it plak romme foar lanlike winkelstringen en grutwinkelbedriuwen, mar 

beroppen as molktaper, kistemakker of boadskiprinner binne foargoed 

út it strjitbyld ferdwûn. En as immen, nettsjinsteande alles, dochs noch 

altiten boadskiprinner is, dan sil hy him yn alle gefallen koerier neame: 

immen dy’t mei syn bestelauto rûnom pakjes besoarget.

It opmerklike fan it ferdwinen fan al dy lytse ûndernimmers en 

middenstanners is dat it om in revolúsje yn stilte gien is. Sels it Neder-

lânske Centraal Bureau voor de Statistiek, in ynstelling dêr’t sa gewoanwei 

net folle aspekten fan de Nederlânske maatskippij foar ferburgen bliuwe, 

hat gjin statistiken mei tallen ferdwûne winkeltsjes en middenstanners 

byholden. Tony van der Meulen, soan fan in manufakturier op ’e Jouwer 

(Joure), en sels haadredakteur fan it Brabants Dagblad, hat der yn 2001 in 

moai boek oer skreaun. Hy ferklearret it ferdwinen fan al dy selsstannige 

lytse ûndernimmers net allinne mei de ekonomyske skaalfergrutting dy’t 

syn beslach krigen hat of it tanommen ferskaat fan produkten, mar ek 

mei de tsjinsin fan de bern om in selde libben hawwe te moatten as dat 

fan har âlden. “Je hele leven op een en dezelfde plek zitten om iets aan een 

ander te verkopen: de lol ontgaat mij.”   

Ekonomy

Hast fjirtich jier foardat Mak syn boek oer Jorwert in bestseller wurdt, 

beskriuwt Piter Wybenga (1912-1990) yn it katern “Industrie” fan de 

Encyclopedie van Friesland, ferskynd yn 1958, al de eftergrûn fan de troch 

Mak sa moai beskreaune feroarings. Yn syn stik dokumintearret Wybenga, 

dy’t yn de oarloch in foarname rol yn it Fryske ferset spilet en de oarlochs-

In Fryske boerepleats fan it stjelptype, 
dat foaral yn it súdwesten fan de pro-
vinsje te finen is. Wen- en bedriuws-
diel binne ûnder ien dak brocht. Oars 
as de Noard-Hollânske stolp hat de 
Fryske stjelp gjin fjouwerkant, mar in 
rjochthoeke as plattegrûn.

PLEATSEN
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jierren letter yn ferskillende boeken beskriuwt, it al folle earder út ein 

setten proses fan ekonomysk en kultureel ferfal, dat der foar soarget dat 

de Fryske yndustrialisaasje earst hiel stadich en feitlik te let oppakt wurde 

sil. “Door de rationalisatie van de landbouw (mechanisering, ruilverka-

veling, sanering) en onttrekking van grond aan deze bedrijfstak worden 

steeds meer boerenzoons en -arbeiders afgestoten, waardoor tevens de 

middenstand in de dorpen zijn bestaansmogelijkheden ziet inkrimpen of 

verdwijnen. Deze structuurverandering voltrekt zich zo snel, dat de indu-

strie de balans zelfs in absolute zin niet meer in evenwicht kan houden, 

hoewel het aantal daarin werkzame personen van 1947-57 steeg van ca. 

16.000 tot ca. 25.000 personen (in ondernemingen met meer dan tien 

personen).” 

Wybenga kin, as de Encyclopedie van Friesland yn 1958 útkomt, net 

witte dat de sosjaal-ekonomyske foarútgong úteinlik net fan de yndu-

striële ûntwikkeling ôfhingje sil, mar fan de opkomst fan de tsjinstferlie-

ning. Al fan 1962 ôf rint it tal nije yndustriële fêstigings werom en bliuwe 

grutte fêstigings, lykas dat fan it skearapparatefabryk fan Philips yn 1950 

yn Drachten, folslein út. Wybenga sjocht it yn 1958 net hoopfol yn, sa 

komt nei foaren út syn opmerking: “Hard werken en sober leven zal dus 

voor en na het voorland zijn van hen die nog in Friesland blijven. Dit 

maakt het ook in de toekomst moeilijk om de achterstand, die op velerlei 

gebied ontstaan is, in te halen.” Wybenga beslút syn tryst skriuwen mei in 

politike oprop: “Opheffing van zijn achterstelling is voor Friesland een 

recht, voor Nederland een daad van rechtvaardigheid.” Dat is fansels net 

sa opmerklik fan in auteur dy’t yn 1948, yn opdracht fan de Ried fan ’e 

Fryske Biweging, it rapport Decentralisatie: een recht en een noodzakelijk-

heid skreaun hat. 

It seit himsels dat it ferdwinen fan tûzenen boerebedriuwen net sûnder 

gefolgen bleaun is foar it patroan fan agraryske organisaasjes. As rjocht-

streeks gefolch fan in hieltiten fierdergeande skaalfergrutting is sawat 

elk pleatslik molkfabryk, elke koöperative oankeapferiening en elke 

pleatslike Raiffeisenbank ferdwûn. Fryslân telt ea hast 120 koöperative 

molkfabriken, tritich oankeapferienings en 120 boerelienbanken. Tsjint-

wurdich binne der noch mar inkelde organisaasjes en grutte regionale 

banken. Provinsjale en achtbere organisaasjes lykas de Friese Maatschap-

pij van Landbouw, it Koninklijk Friesch Rundvee-Stamboek en de Bond van 

Coöperatieve Zuivelfabrieken binne yn lanlike ferbannen opgien of sels 

hielendal ferdwûn.  

Soks is trouwens ek net sûnder gefolgen foar it Frysk as gearkomstetaal 

fan it agrarysk fermidden bleaun... Wat der noch fan de boere-organi-

saasjes oer is, kin weromfûn wurde yn de skyline fan Ljouwert, dy’t it 

erfskip fan it agrarysk ûndernimmen wjerspegelet. Fier oer de provinsjale 

en foar in part sels Nederlânske grinzen hinne arbeidzjende fersekerings-   

maatskippijen as Achmea en FBTO, ea begûn as Fryske ûnderlinge ferse-

It fersekeringskonsern Achmea hat syn 
woartels yn de Onderlinge Waarborg-
maatschappij, dy’t yn 1881 troch Ulbe 
Piers Draisma yn Achlum oprjochte 
wurdt. Tsjintwurdich heart Achmea ta 
de grutste fersekeringsmaatskippijen 
yn Nederlân. Sûnt 2000 is Achmea in 
ûnderdiel fan Eureko BV mei ferseke-
ringsmaatskippijen yn mear as tsien 
Europeeske lannen.

EKONOMY
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keringen, hâlde, lykas de Friesland Bank, dy’t yn 1913 begûn is as Coöpe-

ratieve Zuivelbank, kantoar op it heechste nivo dat Ljouwert te bieden hat. 

Yn it gefal fan Achmea in kantoartoer fan 115 meter heech, in eigentiidsk 

beaken fan en foar Ljouwert. 

Der binne lokkich ek útsûnderings op de regel dat alle organisaasjes 

òf foargoed ferdwine òf yn in grutter gehiel opgeane. Sa produsearret it 

âldste bedriuw fan Nederlân, de Koninklijke Tichelaar, al sûnt 1594 yn 

Makkum Frysk ierdewurk. Nei mar leafst goed fjouwer ieuwen giet it 

noch altiten om in selsstannige ûndernimming, mei in Tichelaar as direk-

teur. En sûnt 1752 is de Leeuwarder Courant de nijsbringer yn in grut part 

fan de Fryske húshâldings. It feit dat de Leeuwarder Courant, lykas trou-

wens sûnt 1903 it hiel wat lytsere Friesch Dagblad, alle dagen wer it lokale, 

provinsjale, lanlike en wrâldnijs by de Friezen thús bringt, draacht noch 

altiten in soad by oan it feitlik bestean fan in Fryske mienskip. De Leeu-

warder Courant is trouwens al wer sûnt in tal desennia yn hannen fan in 

gruttere, noardlike útjouwerskombinaasje. Douwe Egberts, sûnt 1773 yn 

kofje en tee (en earder ek tabak) op ’e Jouwer, is al moai lang in foarname 

en duorsume faktor binnen de sektor fan de libbensmiddels yn Fryslân en 

Nederlân. It bedriuw is trouwens al wer langer yn Amerikaanske hannen. 

En om noch in hiel oar foarbyld fan grutte bestindigens te neamen: fan 

1862 ôf printsje de Jongbloeds, earder yn Ljouwert en tsjintwurdich op 

It Hearrenfean (Heerenveen), mar mei wrâldferneamdens, har tindruk-

bibels.

Wêr fertsjinnet de Fryske befolking tsjintwurdich syn brea mei? De 

Fryske boerebedriuwen jouwe noch wurk oan sa’n 15.000 minsken, 

dêrfan hearre 13.500 (9.000 manlju en 4.500 froulju) ta it skift fan de 

saneamde gesinsarbeidskrêften, wylst sa’n 2.200 minsken yn leantsjinst 

binne of op oare wize ynhierd wurde. Dat is mei-elkoar noch gjin 7 % 

fan de Fryske beropsbefolking. Sa’t hjirfoar al opmurken waard, arbeide 

goed fyftich jier ferlyn noch 38 % fan de folsleine manlike beropsbefol-

king yn de lânbou. Dat persintaazje is yn 1980 al weromrûn ta 10 % en 

dêrnei allinne noch mar minder wurden. Douwe Kalma’s kwalifikaasje 

yn it yn 1931 útkommen Die Friesen, in Dútske útjefte mei ûnderskate 

bydragen oer de trije Fryslannen, dat Fryslân ekonomysk sjoen in agra-

ryske provinsje is, kin al lang net mear jûn wurde. 

Yn de 21ste ieu is Fryslân in provinsje dêr’t 40 % fan de arbeidzjende 

befolking syn brea fertsjinnet yn de net-kommersjele tsjinstferliening: 

oerheid, sûnenssoarch, kultuer en ûnderwiis. It Medisch Centrum Leeu-

warden is mei syn 2500 folsleine arbeidsplakken de grutste wurkjouwer 

fan Fryslân. De yndustry nimt 19 % fan de wurkgelegenheid foar syn 

rekken en hannel en midden- en lytsbedriuw soargje foar goed 15 % fan de 

Fryske wurkgelegenheid. It toerisme leveret 7,8 % fan de wurkplakken yn 

Fryslân, dy’t ûnder mear mei-elkoar jiers sa’n 11,5 miljoen oernachtings 

mooglik meitsje. De Fryske waadeilannen binne op dat mêd foaral fan 

Tegels út Makkum

WURK

De twa deiblêden yn en foar de pro-
vinsje Fryslân, de Leeuwarder Courant 
(sûnt 1752) en it Friesch Dagblad (sûnt 
1903), ferskine, mei útsûndering fan in 
soad famyljeberjochten, yn haadsaak 
yn it Nederlânsk. 
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belang. It toerisme begjint dêr, earst hiel foarsichtich, yn ’e midden fan 

de 19de ieu. Ofsjoen fan de lânbou en krektlyk as fierder yn Nederlân is 

it oanpart fan froulju yn de wurkgelegenheid geweldich tanommen. Yn 

1978 giet it noch om in fjirdepart fan de wurkgelegenheid en goed fyftjin 

jier letter is dat al 31 %. De Fryske wurkgelegenheid is trouwens te lyts 

om elk oan wurk te helpen. Yn 2000 sykje mear as 27.000 minsken wurk, 

dat is 11 % fan de beropsbefolking, sa’n 3 % mear as fierder yn Nederlân. 

Fan âlds is de wurkleazens it grutst yn it easten fan de provinsje en yn de 

gemeente Ljouwert. 

Befolking

Piter Wybenga’s hjirfoar oanhelle analyze fan it ferfal fan Fryslân kin ek 

mei inkelde demografyske sifers yllustrearre wurde. Noch yn 1830 makket 

de Fryske befolking 7,84 % fan alle Nederlanners út. Tritich jier letter is it 

Fryske oanpart ta 8,29 % groeid, om dêrnei stadichoan werom te rinnen. 

Oan de ein fan de njoggentjinde ieu is it persintaazje al weromsakke nei 

6,67 % en yn 1910 meitsje de Friezen noch 6,14 % fan de Nederlânske 

befolking út. Tsjintwurdich wennet noch mar 3,95 % fan de Nederlânske 

befolking yn Fryslân. It ynwennertal fan Fryslân is yn de tweintichste ieu 

tanommen fan 340.260 op 1 jannewaris 1900 oant sawat 643.000 op de 

earste dei fan it jier 2007.

De groei fan it Fryske ynwennertal is foaral yn de 20ste ieu flink 

achterbleaun by de groei fan it folsleine Nederlânske ynwennertal. Hie 

Fryslân de Nederlânske groei byholden, dan hie it tal ynwenners fan Frys-

lân no sa’n 719.000 west. Dat it ferskil yn groei sa grut is, hat alles te 

Ofskie fan Skylge (Terschelling). Dat 
waadeilân heart, krektlyk as Flylân 
(Vlieland), earst sûnt 1942 by de 
provinsje Fryslân. De seefeart is earst 
in wichtige boarne fan bestean, letter 
komt dêr it boerebedriuw by. Noch    
altiten tsjûgje ûnderskate foarsjen-
nings, ûnder mear de seefeartskoalle, 
fan de maritime tradysjes. 
Nei de oarloch komt it toerisme sterk 
op, dat no, mei sa’n 4,5 miljoen oer-
nachtings jiers, fierwei de wichtichste 
ekonomyske faktor foar de eilannen is.

BEFOLKING
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krijen mei de tebekrûne bertesifers en foaral it negative migraasjesaldo. 

Oant 1971 ferlitte mear ynwenners Fryslân as dat der nije foar yn it plak 

komme. Yn de santiger en njoggentiger jierren sil dat koart oars wêze. 

Yn de santiger jierren sette har nochal wat lju út it westen fan Nederlân 

nei wenjen yn it doe relatyf guodkeapere Fryslân, en yn de njoggentiger 

jierren soarget it grutte tal asylsikers dat Fryslân, yn ferliking mei oare 

provinsjes, opnimt, foar in posityf migraasjesaldo. Op it stuit is de groei 

der trouwens wer hielendal út.

Yn Nederlân hat sa’n 40 % fan de minsken, âlder as achttjin, in be-   

skaat leauwe. Sa’n 8 % besiket op syn minst ienris yn ’e moanne in tsjerke- 

tsjinst. Dy tallen binne de lêste tsien jier moai stabyl. Mar sa’n 150 jier lyn 

heart feitlik elk noch ta in tsjerke en yn de santiger jierren fan de foarige 

ieu jildt dat noch foar sa’n 75 % fan de minsken. Sawat in treddepart fan 

de Nederlanners is roomsk-katolyk, 20 % is protestantsk en sa’n 8 % heart 

ta ien fan de lytsere tsjerken. Yn Fryslân is in fjirdepart fan de minsken, it 

lytse espeltsje menisten ynbegrepen, protestantsk. Katoliken binne fier-

ders yn Fryslân yn de minderheid, wylst islamiten amper foarkomme. De 

menisten, dêr’t de Wytmarsumer Menno Simens (ca. 1496 -1561) foar 

sterke Fryske woartels soarge hat, meitsje foar sechstich jier noch in fyfte-

part fan alle menisten yn Nederlân út, mar dat oanpart is dêrnei hurd 

weromrûn. Yn it noardeasten fan de provinsje hat de grifformearde tsjer-

ke de ôfrûne goed hûndert jier in foarnaam plak ynnommen. Foar it yn 

2004 ta stân kommen fan de Protestantse Kerk in Nederland is de grutste 

grifformearde gemeente fan Nederlân yn Drachten te finen. Yn datselde 

plak is de frije baptistegemeente Bethel yn in lyts tal jierren en mei in 

Amerikaansk oandwaande oanpak útgroeid ta in gemeente mei tûzenen 

tsjerkegongers. Yn beskate kriten fan de provinsje, foaral yn it súdeasten 

en yn Ljouwert, is de ûntsjerklikens dêrfoaroer hiel wat grutter as yn 

trochsnee yn Nederlân. Yn it súdwesten fan de provinsje is de -prote-

stantske en earder Nederlânsk-Herfoarme- tsjerklikens it grutst. 

Doarpen en stêden 

Yn Nederlân wurdt it plattelânskarakter fan Fryslân, en gearhingjend dêrmei 

de Fryske romte, moai fûn. Dat Fryslân foaral as plattelân sjoen wurdt hat 

ek te krijen meidat 30 % fan de Friezen yn in frijsteand hûs wennet. Dat 

persintaazje is mar leafst twaris sa heech as it sifer dat foar hiel Nederlân 

jildt. Dochs wennet, hoewol’t it plattelânskarakter oars tinken docht, 15 % 

fan de minsken yn steapele bou en 39 % fan de Friezen yn in rychjeswen-

ning. Heechbou is benammen yn wenwiken út de jierren 1960-1980 yn de 

fjouwer grutste Fryske plakken te finen.

Fryslân is foaral in provinsje fan doarpsbewenners. De provinsje telt mar 

leafst 417 doarpen en stêden. Mar njoggen fan dy kearnen hawwe mear as 

Leauwe yn Fryslân

Nederlânsk-Herfoarme 19 %
Grifformeard 20 %
Roomsk 8 %
Oare tsjerken 7 %
Gjin leauwe 47 %
(stân fan saken yn 1999)

DOARP EN STED

Wynmolen hearre noch altiten by it 
Fryske lânskip.
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10.000 ynwenners, dêrûnder fjouwer mei mear as 28.000 ynwenners: Ljou-

wert (86.940), Drachten (44.430), Snits (Sneek, 32.220) en It Hearrenfean 

(28.500). Goed de helte, dat wol sizze 54 %, fan de Fryske befolking wennet 

yn kearnen mei mear as 5.000 ynwenners. Fan alle doarpen en stêden telle 

sa’n 230 doarpen minder as 500 ynwenners. Yn de lytste doarpen wenje mei-

elkoar sa’n fyftichtûzen Friezen, dat is sa’n 8 % fan de minsken. Weromrin-

nende ynwennertallen binne ekonomysk sjoen net sa bêst, mar as it om de 

romte giet is soks hiel wat minder negatyf. Sa is de Fryske befolkingstich-

tens 192 minsken de km2, wylst foar hiel Nederlân in sifer fan mar leafst 481 

persoanen de km2 jildt. 

Njonken de doarpen binne de alve Fryske stêden om mear as ien reden 

fan belang. It giet dêrby perfoarst net allinne om de ynwennertallen, mar 

bygelyks ek om it barren by winterdei fan de alvestêdetocht, dat sa stadich-

oan suver mytyske proporsjes oannimt. De alvestêdetocht hat sa’n namme 

om’t it noch ien fan de tsjintwurdich seldsum wurden autentike en net-

kommersjele grutte sporteveneminten is. De tocht kin, allinne al om’t it iis 

op de 200 km lange rûte op syn minst sa’n fyftjin sintimeter tsjok wêze 

moat, yn de ôfrûne hast hûndert jier mar fyftjin kear ferriden wurde. It 

ûnbidich grutte omtinken fan de media foar de lêstholden tochten, dy fan 

1985, 1986 en 1997, hat der foar soarge dat it no om in mear as nasjonaal 

barren giet. It positive imago dat de alve stêden dêrmei krigen hawwe, 

wurdt mar al te graach ynset om toeristen te ferlieden om Fryslân yn har 

reisprogramma op te nimmen.

Feitlik binne de lytste fiif fan de alve stêden, Hylpen (Hindeloopen, 849), 

Starum (Stavoren, 967), Sleat (Sloten, 765), Warkum (Workum, 4.200) en 

Drylts (IJlst, 3.300), as it om tallen ynwenners giet net mear as in lyts doarp. 

Boalsert (Bolsward, 9.600), Dokkum (13.075), Frjentsjer (12.770) en Harns 

(Harlingen, 14.260) stelle, ek as haadplak fan in gemeente, wat Warkum 

trouwens ek is, hiel wat mear foar. Ljouwert en Snits foarmje de kroan op 

De alvestêdetocht wurdt yn 1909 foar 
it earst offisjeel ferriden. Twaentwein-
tich riders dienen mei. Yn 1997 is 
foarearst de lêste alvestêdetocht 
ferriden. Om de tocht hâlde te kinnen 
moat it iis op syn minst 15 sintimeter 
tsjok wêze. Tsjintwurdich is de tocht 
sawol in wedstriid as in toertocht, 
dêr’t mei-elkoar op syn heechst 
16.000 riders oan meidwaan kinne. 
Al yn de 18de en 19de ieu, fier foar it 
oprjochtsjen fan de feriening De 
Friesche Elf Steden, wurde by ’t winter-
dei as it friest alvestêdetochten 
ferriden.

ALVE STEDEN
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de Fryske alve stêden. Ljouwert is al mear as fiifhûndert jier it bestjoerlike 

en tsjintwurdich ek it ûnderwiissintrum fan de provinsje Fryslân en hat 

fierwei de measte arbeidsplakken te ferjaan. De stêd makket om-ende-by 

in fjirdepart fan de Fryske wurkgelegenheid út. Snits is wat ynwennertal 

oangiet Fryslâns tredde kearn. It doarp Drachten, dat, sûnt Philips dêr fan 

1950 ôf skearapparaten begûn te meitsjen, grut groeid is, telt tsjintwurdich 

sawat likefolle ynwenners as de acht lytste Fryske stêden mei-elkoar. It Hear-

renfean, Fryslâns fjirde kearn, moat it, lykas Drachten, sûnder stedsrjochten 

dwaan. It Hearrenfean profilearret him al sûnt desennia as de Fryske sport-

haadstêd. De ûnderwilens al wer fjirtich jier âlde keunstiisbaan Thialf oan 

de iene kant, en de sûnt 1993 sûnder ûnderbrekking yn de earedivyzje spyl-

jende betelle fuotbalklub SC Heerenveen oan de oare kant, soargje, beide 

mei in entûsjast en fair publyk, foar in sportive namme fan It Hearrenfean. 

Dy namme rikt fier oer de Fryske grinzen hinne. 

De grutte belangstelling foar reedriden en fuotbaljen wol net sizze dat 

yn Fryslân gjin eigen sporten beoefene wurde. Sa wurdt noch altiten, yn in 

tradysje fan sa’n fjouwerhûndert jier, keatst yn benammen it noardwestlik 

part fan de provinsje Yn de Frjentsjerter PC fynt dy sport syn jierliks hich-

tepunt. Oant 1800 wurdt yn hiel Nederlân keatst, mar allinne yn Fryslân 

hellet dy sport de 21ste ieu. Yn Europa wurdt fierders noch keatst yn België, 

Frankryk en Spanje. Ek it fierljeppen, al fyftich jier organisearre yn it Frysk 

Ljeppers Boun, mei in Fryske sport neamd wurde. Datselde jildt foar it jier-

likse skûtsjesilen by ’t simmerdei.

 

Oerheid

De Nederlânske oerheid ken trije lagen: ryksoerheid, tolve provinsjes en 

443 gemeenten. De ryksoerheid regelet saken foar it hiele lân, provinsjes 

en gemeenten dogge dat foar har grûngebiet. Mar dat wol net sizze dat de 

trije oerheidslagen neat mei-elkoar te krijen hawwe. Nederlân hat, oars as 
Spannum hat de typyske skyline fan in 
Frysk doarp.

IENHEIDSSTEAT

Keatsen
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Dútslân, gjin federale opbou, mar is sûnt it begjin fan it Keninkryk fan de 

Nederlannen, begjin 19de ieu, in ienheidssteat, dêr’t it ryksnivo, as it der op 

oankomt, it foar it sizzen hat. It beheinde foech fan de legere nivo’s is fan 

dat fan it Ryk ôflaat. It Ryk stelt de grinzen dêr’t provinsjes en gemeenten 

har wurk binnen dwaan kinne. In grut part fan de provinsjale en gemeent-

like taken wurdt dien yn opdracht fan it Ryk, en in hiel wat lytser part fan 

de provinsjale en gemeentlike taken kin ta it saneamd autonome belied 

rekkene wurde: dat part dêr’t de oanbelangjende oerheid sels de frijheid yn 

hat om it wol of net te dwaan. Dêr komt noch by dat provinsjes en gemeen-

ten foar har ynkomsten foar mear as 85 % finansjeel fan it Ryk ôfhinklik 

binne.  

Feitlik is it Nederlânske oerheidsgebou noch hiel wat yngewikkelder as 

dat de trije oerheidslagen tinken dogge. Njonken it algemien bestjoer hat 

de Nederlânske oerheid fansels ek in rjochterlike macht, mear as 500 sels-

stannige bestjoersorganisaasjes en ek nochris in funksjoneel bestjoer yn de 

foarm fan in al ieuwenâld wetterskipsbestel. Yn Fryslân is sûnt 1 jannewa-

ris 2004 it Wetterskip Fryslân warber, ta stân kommen nei in fúzje fan seis 

ûnderskate Fryske wetterskippen, dy’t noch net lang dêrfoar nei in reorga-

nisaasje yn it libben roppen wienen. Noch yn de lette sechstiger jierren fan 

de foarige ieu telt Fryslân 14 seekearende wetterskippen, 11 feanpolders en 

291 boezemwetterskippen.

Sûnt 1 jannewaris 1984 telt Fryslân 31 gemeenten. Op dy datum komt 

in gemeentlike weryndieling fan Fryslân ta stân dy’t de ein betsjut foar 

ieuwenlang besteande gebietsgrinzen. It tal gemeenten wurdt werombrocht 

fan 44 nei 31. Dy weryndieling hat ta doel om de gemeentlike bestjoerskrêft 

te fersterkjen troch in ûndergrins fan op syn minst 10.000 ynwenners oan 

te lizzen. Dat is foar fiifentweintich jier ferlyn al hiel wat, mar tsjintwurdich 

heart men stimmen om it tal gemeenten nochris flink werom te bringen. 

Dat hat ûnder mear te krijen mei it feit dat mar leafst sân Fryske gemeenten 

op it stuit noch gjin 10.000 ynwenners hawwe. Ljouwert, de gemeente dêr’t 

net allinne de provinsjale haadstêd ta heart, mar û.o. ek de doarpen Lekkum, 

Wurdum (Wirdum) en Wytgaard (Wijtgaard), is mei 92.500 ynwenners 

Fryslâns grutste gemeente. De fjouwer Fryske waadeilannen, It Amelân 

(Ameland, 3.460), Flylân (Vlieland, 1.140), Skiermuontseach (Schiermon-

nikoog, 950) en Skylge (Terschelling, 4.700), binne, sjoen nei it ynwenner-

tal, de lytste gemeenten. It byld feroaret lykwols as nei it oerflak, it wetter 

ynbegrepen, sjoen wurdt. De provinsje Fryslân is, sa’t al yn de “Ynlieding” 

opmurken wurdt, 5.740,73 km2 grut en Skylge is mei 674 km2 de grutste 

gemeente, wylst Boalsert (9.390 inw.) mei 9,42 km2 de lytste gemeente is. 

Der kin ek fan it tal wenten yn in gemeente útgien wurde. Ljouwert hat 

sa’n 44.500 hûzen, Flylân telt 520 hûzen en op de fêstewâl is Ferwerderadiel 

(Ferwerderadeel) mei 3.675 hûzen de lytste gemeente. Yn de hiele provinsje 

steane mei-elkoar sa’n 273.500 wenhûzen.

Oer it generaal is it net sa bekend wat it provinsjaal bestjoer fan Frys-

OERHEID

It wapen fan Fryslân
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lân no krekt foar de ynwenners docht. Feitlik is de provinsje de bleeknoas 

ûnder de trije bestjoerslagen, hoewol’t fan de tolve Nederlânske provinsjes 

Fryslân mooglik noch de measte kleur op de wangen hat. Dat docht ûnder 

mear bliken út de hegere opkomst by ferkiezings foar Provinsjale Steaten. 

Dat it Fryske provinsjebestjoer werkenberder is as dat fan oare provinsjes, 

stiet net los fan it bestean fan de eigen taal en kultuer, dêr’t de provinsje, 

polityk sjoen, de earste ferantwurdlikens foar draacht. Dy ferantwurdlikens 

is werom te finen yn de provinsjale begrutting. Fierwei it grutste part fan 

alle provinsjale ynspannings op it mêd fan taal en kultuer yn Nederlân 

komt foar rekken fan de provinsje Fryslân. In berekkening fan sawat tsien 

jier ferlyn lit sjen dat de provinsje doe sa’n 4,3 miljoen euro foar spesifyk 

Fryske doelen útjoech. De stipe fan it Ryk op datselde mêd bedraacht yn 

itselde jier sa’n 2,8 miljoen euro. Oar ûndersyk makket yn 1996 dúdlik dat 

Fryslân doe in bedrach fan 22,73 euro de ynwenner oan kulturele doelen 

útjout. De provinsje Utert (Utrecht) komt yn itselde jier net fierder as 7,39 

euro de ynwenner, wylst de tolve provinsjes yn trochsnee in bedrach fan 

14,36 euro de ynwenner foar kultuer útlûke. 

De Provinsjale Steaten binne it heechste keazen bestjoersorgaan yn 

Fryslân, dat 43 leden telt. Yn 2008 hawwe it CDA en de PvdA elk 12 sitten, 

wylst de VVD mei 5 steateleden fertsjintwurdige is. De twa grutste partijen 

foarmje, al sûnt de twadde helte fan de fjirtiger jierren fan de foarige ieu, en 

faker as ien kear oanfolle mei in VVD’er en sûnt 2007 foar it earst mei in 

lid fan de ChristenUnie, it kolleezje fan deputearren, it deistich bestjoer fan 

de provinsje. Dat de twa grutste partijen yn it deistich bestjoer mei-elkoar 

oparbeidzje hat tradysje. Feitlik giet it yn al dy jierren mar om ien echte 

provinsjaal-politike fernijing, te witten de opkomst fan de Fryske Nasjonale 

Partij (FNP). De FNP is sa súntsjeswei fan ien steatesit yn 1966 groeid ta 

de - mei de VVD - grutste opposysjepartij mei fiif sitten yn 2008. Yn it 

Nederlânske politike lânskip is de FNP in unyk ferskynsel. As de partij yn 

1962 oprjochte wurdt, is it de iennichste provinsjale partij, dy’t boppedat 

Frysktalich is en dêrnjonken in federale opbou fan de steat neistribbet. De 

partij wurdt, benammen yn de begjinjierren, foaral as in taalpartij sjoen, 

mar ûnderwilens hat de FNP him ûntjûn ta in folwoeksen en respektearre 

politike partij, dy’t njonken de sitten yn Provinsjale Steaten ek yn 21 Fryske 

gemeenten fertsjintwurdige is mei, sûnt de ferkiezings fan maart 2006, mei-

elkoar 54 riedssitten en fiif wethâlders. 

Fryske Beweging

De FNP kin as de politike tûke fan de Fryske Beweging sjoen wurde. Dêrta 

wurde dy organisaasjes en aktiviteiten rekkene, dy’t, allinne of njonken 

oare doelen, de emansipaasje fan de Fryske taal neistribje. De Beweging 

hat syn ynstitúsjoneel begjin yn 1827. Yn dy jierren, it ferlies fan de 

Oanplakbiljetten roppe de kiezers op 
om mei te dwaan oan de ferkiezings 
foar de gemeenteried, sa’t dy op 7 
maart 2006 hâlden wurde. Mei in op-
komst fan 63 % hearre de Friezen ta de 
warberste stimmers fan Nederlân. 
De gemeenteriedsferkiezings fan 2006 
hawwe foar it CDA in dramatyske 
útslach. Dy partij ferliest sawat in 
seisdepart fan de oanhing. Dêrfoaroer 
winne de sosjalisten wakker. De aktuele 
ferdieling fan de mei-elkoar 553 sitten 
yn de Fryske gemeenterieden is: PvdA 
169, CDA 128, VVD 59, FNP 54 en de 
ûnderskate lokale partijen mei-elkoar 
76 sitten.

POLITYK
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provinsjale soevereinens wie noch farsk, wurdt it sykjen nei en stypjen 

fan in eigen provinsjaal profyl, dêr’t folkskarakter, taal en skiednis de trije 

gearstallende eleminten fan wienen, maatskiplik tige fan belang achte. Yn 

1827 wurdt it Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefening van Friesche 

Geschied-, Oudheid- en Taalkunde oprjochte. En yn 1844 folget de 

oprjochting fan it Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse, krekt wat 

minder steedlik, grutboargerlik, deftich en Hollânsktalich as it Genoot-

schap. Beide organisaasjes, dy’t noch altiten warber binne, foarmje in 

fermidden dêr’t de Fryske identiteit troch stúdzje, publikaasjes, foar-

drachten en ek amusemint stal jûn wurdt. Beide organisaasjes krije yn it 

begjin fan de 20ste ieu selskip fan twa konfesjonele organisaasjes: it 

Christlijk Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse (1908) en It Roomsk 

Frysk Boun (1917). En yn 1915 rjochtet Douwe Kalma de, yn syn earste 

jierren wakker suksesfolle en warbere Jong-Fryske Mienskip op. Kalma 

(1896-1953), hjirfoar al neamd as de skriuwer fan in haadstik yn Die Frie-

sen (1931), soarget foar in nij elan yn de Beweging mei syn yn 1916 

formulearre ideaal fan “Fryslân en de wrâld”. Der moat ôfskie nommen 

wurde fan it provinsjalisme en de Fryske kultuer moat sjoen wurde as in 

ûnmisbere skeakel yn in Noardsee-kultuer, sa is yn it koart syn ambysje. 

Ien en oar soarget net allinne foar in groei fan de Fryske Beweging, 

mar ek it berikken fan de earste resultaten op it mêd fan ûnderwiis en 

wittenskip. Sûnt 1907 subsidiearret de provinsje Fryslân, hoewol hiel 

beskieden, it ûnderwiis fan it Frysk op de legere skoallen, lykas dat yn 

’t earstoan bûten de offisjele skoaltiid jûn wurdt. Yn 1937 wurdt de wet 

op it leger ûnderwiis sa oanpast dat tenei ek yn de offisjele skoallessen 

wat omtinken oan it Frysk jûn wurde kin. En yn 1930 kriget de Rijksuni-

versiteit Groningen in learstoel Frysk, dy’t yn resp. 1934 en 1935 selskip 

kriget fan bysûndere learstuollen Frysk oan de universiteiten yn Amster-

dam en Utert. Yn 1938 wurdt troch de Provinciale Onderwijsraad, sels yn 

1928 op foarstap fan de provinsje Fryslân oprjochte, de Fryske Akademy 

oprjochte. Dat sintrum foar de Fryske taal, skiednis en sosjale wittenskip-

pen sil benammen yn de tachtiger jierren fan de foarige ieu útwreidzje 

en syn posysje fersterkje. Sûnt 1990 is de Fryske Akademy ferbûn mei de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 

Fuortendaliks nei de Twadde Wrâldoarloch – it slagget de nasjonaal-

sosjalistyske besetter net om in soad Friezen oan syn kant te krijen - komt 

de nije oerkoepeljende Ried fan ’e Fryske Biweging mei allerhanne útstel-

len en plannen op it mêd fan polityk, kultuer, ûnderwiis en ekonomy 

nei bûten. De belangstelling foar de ûnderskate Fryske organisaasjes en 

aktiviteiten hat nea sa grut west as yn dy earste nei-oarlochske jierren. 

De maatskiplike lykstelling fan it Frysk liket in kâns te krijen, mar de 

behinderings binne grutter as dat earst mooglik like. In taalakkefysje yn it 

begjin fan de fyftiger jierren sil nije, mar beskieden wetjouwing opleverje, 

dy’t de twatalige legere skoalle en it Frysk yn it rjochtsferkear beheind 

De Fryske Akademy yn Ljouwert 
(Leeuwarden) is oprjochte yn 1938 en 
sûnt 1990 ferbûn mei de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Weten-
schappen. Yn 2004 hat it wittenskiplik 
sintrum foar Fryslân fyftich folsleine 
arbeidsplakken. Sa’n 2.700 minsken 
binne stiper fan de Fryske Akademy.

FRYSKE BEWEGING
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mooglik meitsje. Op 16 novimber 1951, Kneppelfreed, ûntstiet reboelje 

yn de Ljouwerter binnenstêd út argewaasje oer de delbûgende hâlding fan 

de rjochterlike macht foar it brûken fan it Frysk oer. De sjoernalist Fedde 

Schurer (1898-1968) spilet in haadrol yn de hiele gong fan saken. Ien en 

oar soarget der foar dat de lanlike polityk foar it earst each kriget foar wat 

doe “de Friese kwestie” kaam te hjitten. 

Dêrnei duorret it oant de “roaring sixties”, it desennium dat foargoed 

ôfskie nimt fan de nei-oarlochske jierren, ear’t it Frysk op ’en nij op de 

politike aginda ferskynt. De op stoom kommende ekonomy en it ierdgas 

dat yn 1959 yn it Grinslanner Slochteren fûn wurdt, sille foar in tanim-

mende wolfeart en groeiende oerheidsútjeften soargje. It grutte konsu-

mearjen kin lang om let begjinne. De Ford Anglia en de Volkswagen Kever 

komme rûnom foar de doar te stean en, net minder sichtber, it flikkerjend 

blauwe ljocht fan de krekt oanskafte televyzje wurdt jûns in wolkomme 

gast yn elke strjitte. Hiel wat eardere wissens ferdwynt as snie foar de 

sinne. Sa hat de typysk Nederlânske ferpyldering syn langste tiid hân. Dat 

hâldt ûnder mear in nij kultureel en polityk elan yn. Yn Nederlân komme 

nije politike partijen as D’66 en PPR op en yn Fryslân wit de Fryske Nasjo-

nale Partij in earste sit yn de Steaten fan Fryslân te bemachtigjen. Yn de 

Leeuwarder Courant skriuwt haadredakteur en bekend Frysk foarman 

Jan Piebenga oer de needsaak fan in aktive taalpolityk. Dy foarset wurdt 

oppakt troch de Ried fan de Fryske Biweging, dy’t de Fryske problematyk 

op it buordsje fan it Nederlânske regear leit. Neffens de bêste Nederlânske 

tradysjes komt in breed gearstalde amtlike kommisje mei in rapport, dat 

op 27 septimber 1972 troch de Twadde Keamer bepraat wurdt. Keamer-

breed sprekt de Nederlânske polityk him út foar fierdergeande ûnderwiis-

wetjouwing en stipe foar it fersterkjen fan “de geëigende Friese instituties 

ten dienste van de verschillende facetten van de Friese taal en cultuur.” It 

is it opmerklike begjin fan in feitlik erkennen fan de (mei-) ferantwurd-

likens fan de ryksoerheid foar it bestean fan en de stipe oan de Fryske taal 

en kultuer, dy’t dêrnei stal kriget yn stipe foar ûnderskate Fryske organi-

saasjes en aktiviteiten. In beskieden profesjonalisearring fan allerhanne 

Fryske foarsjennings is it gefolch, lykas de wetlike ynfiering fan it Frysk as 

learfak yn it basisûnderwiis.

Dat wol lykwols net sizze dat alle Fryske oangelegenheden yn de santi-

ger jierren definityf regele wurde en de Fryske Beweging mar hjeldei hâlde 

kin. It giet ommers alhiel net om in folsleine lykberjochtiging fan it Frysk. 

Op ’en nij moat de Fryske Beweging yn aksje komme - it binne benam-

men Fryske studinten dy’t de foarstap nimme - om de ryksoerheid jitris 

ta it ynstellen fan in kommisje te ferlieden. Dat slagget, want yn 1981 set 

de kommisje Friese Taal út ein. Nei in bulte lijen en tal fan swierrichheden 

wit de steatssiktaris fan Binnenlânske Saken, de fan Snits ôfkomstige en 

âld-deputearre Dieuwke de Graaff-Nauta, de ûntstiene ympasse tusken 

Ljouwert en Den Haach (Den Haag) troch te brekken mei it, yn 1985, 

It histoarysk en literêr sintrum Tresoar 
-hjir in byld fan de galerij fan Fryske 
skriuwers- is yn 2002 ûntstien, doe’t 
de Provinsjale Bibleteek, it Ryksargyf 
en it Frysk Letterkundich Museum en 
Dokumintaasjesintrum fusearren.  

TAALSTRIID
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ta stân bringen fan in bestjoersôfspraak Fryske taal, dy’t troch Ryk en 

provinsje ûnderskreaun wurdt. It brûken fan it Frysk wurdt regele yn seis 

bepalings, dy’t begjinne mei it rjocht fan de bestjoersorganen yn Fryslân 

om sels kedize te meien oer it brûken fan de Nederlânske of Fryske taal 

yn it skriftlik ferkear. De bestjoersôfspraak blykt lykwols juridyske tûkel-

teammen op te leverjen, dat wachte wurde moat op in bettere regeling, 

sa’t dy te’n lêsten op 1 jannewaris 1996 yn de Algemene wet bestuursrecht 

opnommen wurdt. Fan net minder belang is it Europeesk Hânfest foar 

regionale of minderheidstalen lykas dat yn 1998 foar Nederlân en it Frysk 

fan krêft wurdt. 

Benammen it provinsjaal bestjoer fan Fryslân nimt sûnt mids santiger 

jierren de foarstap om it brûken fan it Frysk wetlik fêstlein te krijen. It 

provinsjaal belied rjochtet him fierder op it ta stân bringen fan Frysktali-

ge regionale televyzje en in grutter plak foar it Frysk yn it ûnderwiis. Dat 

wat troch de Fryske Beweging begûn is, wurdt feitlik oernommen troch 

de provinsjale oerheid. Soks makket it belang fan de Fryske Beweging 

der net grutter op. De attraktivens fan de Beweging foar de Friezen rint 

tebek en dat bliuwt net sûnder gefolgen foar de organisaasjes dy’t foaral 

koart nei 1945 sa’n bloei kenne. De politike tûke fan de Fryske Beweging, 

de yn 1962 oprjochte FNP, is dêr in útsûndering op en dat jildt ek foar in 

tal profesjonalisearre “dochters” fan de Fryske Beweging, lykas de AFUK, 

Fryske Akademy, Omrop Fryslân of it Frysktalige toanielselskip Tryater, 

dy’t stik foar stik in deeglik plak yn it deistich bestean fan de provinsje 

ynnimme. 

Hûzen oan de grêft yn Sleat (Sloten). 

EUROPEESK HANFEST
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Taal

Geert Mak neamt yn syn epos oer Jorwert de binende rol fan de Fryske 

taal. “Er woonde in Jorwerd één jongeman die weigerde dienst te nemen 

in het leger, omdat, zo had hij de minister van Defensie in het Fries 

geschreven, het risico hem te groot was dat het Nederlandse leger nog 

eens tegen Friesland ten strijde zou trekken. (...) Maar door de meeste 

dorpelingen werd de tweetaligheid met elegantie gehanteerd. (...) was de 

bereidheid om de eigen taal van het dorp te leren de toetssteen voor iede-

re nieuwkomer. Een van de importvrouwen vertelde me dat ze zich altijd 

buitenstaander was blijven voelen, totdat ze, na een jaar of tien, perfect 

Fries had leren spreken.(...) In de taal, in de herhaling en de herbeleving 

ligt een gevoel van saamhorigheid verborgen dat over de tijden wordt 

heen gedragen.” 

It skriuwen fan Mak makket sawol it belang fan it Frysk yn Fryslân 

dúdlik as it feit dat it Frysk mar ien fan de talen yn Fryslân is. It Neder-

lânsk nimt it foarste plak yn. Dy taal ferdriuwt al yn de 16de ieu it Frysk as 

skriuwtaal. Sûnt dy tiid is it Nederlânsk altiten de taal fan de steatsmacht, 

ekonomy, it ûnderwiis en de media bleaun. Oan it begjin fan de 21ste ieu, 

goed oardel ieu nei it begjin fan in emansipatoaryske Fryske taalbeweging, 

binne de measte ynwenners fan de provinsje noch altiten analfabeet as 

it om it Frysk giet. Oer it generaal is it ferstean fan it Frysk gjin inkeld 

probleem, praten wurdt al dreger, it lêzen is folle dreger en it skriuwen is 

foarbeholden oan in, hoewol groeiende, elite. 

In ûndersyk dat de Fryske Akademy yn de maitiid fan 1994 ûnder goed 

1.300 ynwenners fan Fryslân dien hat, lit sjen dat 94 % fan de lju, neffens 

eigen sizzen, it Frysk ferstean kin, 74 % praat it Frysk, 64 % kin Frysk 

lêze en 17 % kin it Frysk skriuwe. As dy sifers ferlike wurde mei dy fan 

lyksoartich ûndersyk út 1980 en 1967, docht bliken dat de persintaaz-

jes foar ferstean en lêzen yn fiifentweintich jier suver net feroare binne, 

wylst dy foar praten en skriuwen mei tsien en seis persint ôf- respektivelik 

tanommen binne.

It is, foaral psychologysk sjoen, net sûnder belang dat noch altiten foar 

goed de helte fan de ynwenners fan Fryslân it Frysk de earste taal is. Dat 

nimt net wei dat it Frysk as “thústaal” wakker efterútgien is. Dat hat te 

krijen mei de tanommen ferstedsking en mobiliteit, dêr’t nammers ek 

it mei-elkoar trouwen fan oarstalige partners ta rekkene wurde kin. De 

sosjale stratifikaasje en de geografyske sprieding spylje fierder ek in rol as 

it om de posysje fan it Frysk giet. Minsken mei in legere oplieding, in leger 

ynkommen of wenjend op it plattelân prate faker Frysk as minsken mei in 

hegere oplieding, in heger ynkommen en wenjend yn de stêd.

Om yn Fryslân wenje en wurkje te kinnen is it yn it algemien nedich om 

it Nederlânsk, oars as it Frysk, yn de macht te hawwen. Fan elke nijkom-

mer yn de provinsje wurdt ferwachte, of sels easke, dat it Nederlânsk leard 

TAAL

Fryske nammen

Alde Fryske jongesnammen binne 
bygelyks:
Anne
Boate
Douwe
Jelte 
Sjoerd
Wibe

Famkesnammen:
Aaltsje
Fenne
Froukje
Jeltsje
Sjoukje
Tynke

De famyljenamme wurdt foarme 
op grûn fan de foarnamme fan de 
heit of it berteplak, mei in Fryske 
swakke genityfútgong -a, bygelyks:
Abbema
Bouma
Feitsma
Hallema
Hokwerda

De wurdeinen op -a, -ma, -sma 
binne eigen oan Fryske nammen. 
Dêr komt -stra noch by, dat gear-
hinget mei in plaknamme en it 
dêroan hongen substantyf sater, 
sitter (= ynwenner), bygelyks:
Dykstra
Hoekstra
Hofstra
Keestra
Wierstra

In namme einigjend op -inga, faak 
ferbûn mei in foarnamme, ferwiist 
nei hiel âlde nammen:
Abbinga
Goinga
Wieringa

Beskate famyljenammen geane 
werom op in berop, bygelyks:
Bakker
Brouwer
Smid
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wurdt. Sa’n selde noasje jildt net foar it Frysk en likemin foar de goed 

hûndert talen dy’t ûnderwilens yn Fryslân mear of minder praat wurde. 

Oars as de ientalich Nederlânsk-prater bestiet de allinne Frysk-prater, 

lykas dy yn de earste helte fan de foarige ieu noch foarkaam, net langer. 

It tal Frysktaligen is yn Fryslân grutter as it tal net-Frysktalige ynwenners, 

dochs is it Frysk, sosjologysk sjoen, in minderheidstaal. 

De dominânsje fan it Nederlânsk bliuwt net sûnder gefolgen foar it Frysk, 

sawol kwantitatyf as kwalitatyf. Dat hoecht op himsels gjin probleem te 

wêzen. Elke libbene minderheids- of mearderheidstaal is no ienris duor-

jend yn feroaring. Dêrby giet it bygelyks om it opnimmen fan allerhanne 

lienwurden út oare talen, of, sa’t foar it Frysk jildt, om it feroarjen fan 

de taalregels. In inkeld foarbyld. Yn de sprektaal binne it Fryske “boppe”, 

“lâns”, “oant”, “him”  of “har”, “doe” en “kaai” sa stadichoan ferfongen troch 

it Nederlânske “boven”, “langs”, “tot”, “zich”, “toen” en “sleutel”. Njonken 

dy, maklik mei oare foarbylden út te wreidzjen, leksikale feroarings, giet 

it om allerhanne fonologyske, morfologyske en syntaktyske ynfloeden út 

it Nederlânsk wei. Ek dêrfan in inkeld foarbyld. Faker as ien kear wurde 

de twaklanken yn it Frysk ferfongen troch in Nederlânske ienklank: “roas” 

wurdt dan “roos”. It efterheaksel “-ke” wurdt ferfongen troch it Nederlân-

ske “-tje”: in “aaike” wurdt dan “aaitsje” (eitje). It Nederlânsk hat fierder 

de konstruksje “gaan/blijven + te + haadtiidwurd”, bygelyks “Ik ga trou-

wen”. It Frysk hat dy foarm net, mar brûkt “sille”: “Ik sil trouwe”. Under 

ynfloed fan it Nederlânsk is it ek yn it Frysk tsjintwurdich suver gewoan 

wurden om sizze te hearren “Ik gean trouwen”. 

Wat dat allegearre foar de takomst fan it Frysk betsjut, moat ôfwach-

te wurde. Tagelyk kin fansels ek nei de takomst fan it Nederlânsk frege 

wurde. Dêr spilet bygelyks de ynfloed fan it Ingelsk, sa’t dy te sjen is yn de 

taal fan de reklame en net yn it lêste plak yn de opkomst fan allerhanne 

jeugdtalen. Doe’t de Nederlânske skriuwer Harry Mulisch (1927) yn 1995 

Sicht op in moderne wynmole en in 
stjelp by Britswert (Britswerd), ien 
fan de 29 doarpen fan de gemeente 
Littenseradiel. Britswert, it eardere 
sintrum fan de religieuze mienskip fan 
de Labadisten, is in twillingdoarp mei 
Wiuwert (Wieuwerd), dat bekend is 
fanwegen de te besichtigjen mummys 
yn de krypt fan de tsjerke.

NEDERLANSK
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de Priis fan de Nederlânske Letteren krige, foarsei hy dat it Nederlânsk oer 

fyftich jier troch it Ingelsk ferfongen wêze sil. “Want als mijn dochter iets 

laat vallen, dan roept zij niet verdorie, maar shit”, argumintearre Mulisch. 

Oft dat in hielendal realistysk senario is, wurdt trouwens troch de measte 

minsken yn ’e kiif set. Dat kin fansels it resultaat fan in tekoartsjittend  

foarstellingsfermogen wêze, mar kin ek te krijen hawwe mei it betrouwen 

yn de mânske ynfrastruktuer en steatsmacht dy’t it Nederlânsk, hiel oars 

as it Frysk, hat.

Njonken Frysk en Nederlânsk wurdt yn Fryslân ek in tal streektalen 

praat en, yn in inkeld gefal, skreaun. It Bilt (Het Bildt), yn it uterste noard-

westen fan de provinsje; de Stellingwerven, de twa súdlikste gemeenten 

fan Fryslân, de waadeilannen, inkelde stêden en in part fan de gemeente 

Kollumerlân (Kollumerland), yn it noardeasten fan de provinsje, wurde 

fan âlds net ta it Frysktalige Fryslân rekkene. It is nammers de fraach oft 

dat tsjintwurdich noch altiten jildt. Sa hat it har dêr nei wenjen setten fan 

Frysktaligen der bygelyks mei foar soarge dat it tal Frysktaligen grutter is 

as it tal streektaalsprekkers. Hoe grut de tallen sprekkers fan de oanbe-

langjende streektalen binne, is net maklik fêst te stellen. Taalsosjolooch 

Durk Gorter hat yn 2001 in berekkening dien foar it Biltsk, Stellingwerfsk, 

de eilanner streektalen en de ûnderskate stedsdialekten. De heechste 

persintaazjes kinne opskreaun wurde foar de ynwenners fan de Fryske 

haadstêd as it om it praten fan it Ljouwertersk giet, de Stellingwerven, 

dêr’t it Stellingwerfsk praat en skreaun wurdt, Hylpen en de dêr noch 

foarkommende stedstaal, en it goed 500 jier âlde It Bilt, dêr’t it Biltsk 

in relatyf libben bestean hat. Yn absolute tallen liket it om respektivelik 

12.750, 11.500, 300 en 3.200 sprekkers te gean. Mei-elkoar rûst Gorter it 

tal minsken foar wa’t in streek- of stedstaal yn Fryslân de memmetaal is 

op goed 47.500 minsken.

Der is net folle bekend fan de fierder yn Fryslân sprutsen talen, mar it 

stiet wol fêst dat it hiele palet fan talen yn it ôfrûne desennium aardich 

kleuriger wurden is. Yn it Ljouwerter basisûnderwiis koenen koartlyn 

fyftich ferskillende talen heard wurde. In grut part dêrfan hat mar inkelde 

sprekkers, mar talen lykas it Ingelsk, Arabysk, Koerdysk, Hindysk, Berber, 

Papiamento en Dútsk binne, yn omfang ôfnimmend, de thústaal foar elk 

mear as fyftich bern. 

Fryske literatuer

De takomst fan in taal hinget net allinne fan de tallen sprekkers ôf, mar ek 

fan it literêre bedriuw. Gysbert Japix is hjirfoar al neamd as de grûnlizzer 

fan de Fryske literatuer. Mar nei him bliuwt it in skoftlang stil, oant Jan 

Althuysen (1715-1763) op ’en nij in Fryske Rymlerye (1755) útbringt. In 

nij faset dêryn is it treurdicht, dêr’t er de mooglikheden fan it Frysk, dat 

Makkum is in âld fiskers- en yndustry-
doarp oan de eardere Sudersee 
(Zuiderzee), sûnt 1930 de Iselmar (het 
IJsselmeer). Yn Makkum is noch altiten 
Keninklike Tichelaar fêstige, makker 
fan it ferneamde Makkumer ierde-
wurk en de âldste ûndernimming fan 
Nederlân. Tsjintwurdich is it trouwens 
foaral it toerisme dat foar Makkum 
-Feriendorf- fan belang is. 

TAALFEROARING 

Makkumer tegeltablo
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ûnderwilens ta in boeredialekt degradearre is, mei útwreidet. It tiidrek 

fan it Midfrysk is, literêr sjoen, gjin hichtepunt. It begjin fan it folgjen-

de tiidrek, dat fan it Nijfrysk, falt gear mei it begjin fan de Romantyk. 

De fan Grou (Grouw) kommende bruorren Joast (1789-1869), Tsjalling 

(1792-1852) en Eeltsje (1797-1858) Halbertsma sprekke mei har wurk in 

grut publyk oan. Har Rimen en Teltsjes (1871) is skreaun yn in eigentiidsk 

Frysk dat sa goed mooglik by de útspraak oanslút. Dyselde oanpak folget 

letter ek de tige warbere Waling Dykstra (1821-1914). Syn foarnaamste 

wurk is Uit Friesland’s volksleven (1895-96). Dêrnjonken is syn Friesch 

Woordenboek (1900-1911) fan grut belang foar it standerdisearjen fan it 

Frysk.

Gysbert Japicx

 Nacht-rest-bejerte
 æf
 Juwn-bede
(it klinget op’t Saphische)

Nu iz de Dey forronn’ mey uwre’ in stuwne,
Oermits de Sinn’ dol-duwck’t, ijnn’ wetters gruwne.
Meyts’ uwz nu Sliep (fen God, om restjen, juwne)
 Deys lest onbuwne.

Komm’, swiete sliep uwz eagen firddig binne,
Dat swierlijck Droagjen naet onstjoergje’ uwz sinne’,
Dat sorgge’ in ængste’ uwz rest-njue naet oer-rinne
 Nogg’ free forwinne.

Komm’ swiete sliep. Mar wezze’ uwz feste borge,
Dat nin Nacht-grijmme’ uwz fettet bye lorge,
Dat wy naet reytsje’ ijnn’ Fijnne wæse’ in forge,
 Hadd’ wachte’ in sorge.

Mar Y, boppe al, Tjercke’-Haed, jôn Weytsers seyne,
Woll-sillige’ Ing’len, dats’ all’ on-rie weyne,
Dat Jon Schiep Jo, fenne’ Hol, naet wirdde’ onteyne
 Ontschæke’ æf scheyne.

Az den trogg’ sliep forquicke (ljeave HERRE)
Wy firdig, moarn-yer t’ uwz berop weer-keere,
Holp’ dat uwz dvvaen in litten, to Jon eere,
 Wol vvirt rejeare.

GYSBERT JAPICX

Gysbert Japix

Nachtrêstbegearte 
of 
Jûnbea

No’t dizze dei mei oer’ en tiid ferrûn is,
meidat de sinn’ yn ’t wetterwiid ferdwûn is,
jou, sliep, dat no ús rêst, dy’t fan God jûn is,
fan lêst ûntbûn is.

Kom, swiete sliep, dêr’t d’ eagen ree ta binne.
Lit njoere dreamen net benearj’ ús sinnen;
lit soarch en eangst ús rêstnocht net oerrinne,
ús free oerwinne.

Kom, swiete sliep, mar wês ús boarch en stipe.
Lit gjin grym nachtspoek by de kiel ús gripe.
Lit net it slyk fan fijâns somp’ ús knipe
yn ûngrûns stripe.

Haad fan ’e tsjerke, lit jo ingels blinke.
Hâld wacht, dat wy net yn ’t ûnleech sinke.
Lit net de helske wolf jo skiep ferminke,
ûntstell’ of krinke.

As wy, troch sliep ferkwikt, o leave Heare,
ús feardich moarn wer ta ús arbeid keare,
wol dan ús dwaan en litten, Jo ta eare,
aloan regeare.
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De Fryske literêre produksje stiet, sa kin opmurken wurde, yn de earste 

helte fan de tweintichste ieu, foaral yn tsjinst fan de Fryske Beweging. As 

Douwe Kalma yn 1916 in pleit hâldt om ôfstân te nimmen fan elk provin-

sjalisme, sil it dochs noch lang duorje foardat de oriïntaasje op Frysk-ideo-

logyske wearden ferroale wurdt foar ien op literêre foarm en struktuer: fan 

taalpolityk nei literatuer. Yn 1946 proklamearret de redaksje fan it doe 

krekt nije literêre tydskrift De Tsjerne (1946-1968) de ein fan de relaasje 

tusken literatuer en taalstriid. “De bining forbritsen”, sa hjit it earste stik 

fan De Tsjerne, dêr’t Fedde Schurer (1898-1968) it program fan en foar 

it nije tydskrift yn dúdlik makket. Skriuwers en taalbewegers binne, yn 

alle gefallen yn teory, net langer deselde persoanen. It betsjut tagelyk it 

ôfskie fan boereroman en natuerlyryk. It resultaat betsjut in mânske stap 

foarút foar de emansipaasje fan de Fryske literatuer. De Tsjerne wurdt yn 

1969 opfolge troch Trotwaer, dat op syn bar yn 2002 opgiet yn de Moan-

ne, dat njonken literêre bydragen ek sjoernalistike en mear essayistyske 

artikels oer allerhanne maatskiplike ûnderwerpen publisearret. Njon-

ken de Moanne ferskynt sûnt 1972 Hjir, dat sjoen wurde kin as it wich-

tichste literêre tydskrift fan hjoed de dei. Op it ynternet ferskine fierder 

ûnderskate nije literêre “tydskriften” en weblogs fan skriuwers, dêrûnder 

bygelyks it spraakmeitsjende Farsk. 

Ta “de grutte trije” ûnder de Fryske skriuwers fan de twadde helte fan 

de tweintichste ieu kinne Anne Wadman (1919-1997), Trinus Riemersma 

(1938) en Rink van der Velde (1932-2001) rekkene wurde. Foaral yn de 

earste tsien jier fan De Tsjerne ûntjout Anne Wadman him ta it literêre 

gewisse fan de Fryske literatuer. Hy publisearret sawol romans as essays. 

Syn De smearlappen (1963) wurdt om reden fan de net earder sa kende 

seksuele frijmoedigens in bestseller. Al earder kriget Wadman, yn 1952, 

de Gysbert Japixpriis, de provinsjale literatuerpriis, foar syn bondel essays 

Kritysk konfoai.

Trinus Riemersma, lykas Anne Wadman promovearre op in Frysk 

letterkundich proefskrift, debutearret yn 1964 mei Fabryk, in iepenher-

tich ferhaal oer in neuroatyske plattelanner dy’t de kost fertsjinnet as 

fabryksarbeider. De skriuwer kriget der yn 1967 de Gysbert Japixpriis 

foar. Dyselde priis wurdt him hast tritich jier letter foar de twadde kear 

takend, no foar syn roman De reade bwarre (1992). Trinus Riemersma is 

noch altiten in produktyf skriuwer en tsjintwurdich ek noch útjouwer en 

auteur fan ferhalen en kollums.

De tredde hjir te neamen Frysktalige skriuwer, dy’t as gjinien oars 

bydroegen hat oan de aktuele populêrens fan de Fryske literatuer, is 

sjoernalist Rink van der Velde. Fan him is it bêst ferkochte boek út de 

Fryske literatuer: Feroaring fan lucht (1971). Fan it ferhaal oer it bysûnde-

re libben fan natuerminske Durk Snoad wurde nei tolve printingen mar 

leafst 25.000 boeken ferkocht. Yn 1990 ferskynt de trettjinde, bewurke en 

foarearst lêste edysje fan dy Fryske bestseller. Yn 1975 kriget Rink van der 

Gysbert Japicx 

J. H. Halbertsma
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Velde de Gysbert Japix-priis foar syn suksesfol boek. Yn 1966 skriuwt er 

neffens kritisy syn bêste boek: De Fûke, dat seis printingen kriget en yn 

1995 yn in Ingelsktalige oersetting ferskynt as The Trap. Yn 2000 is De 

Fûke ferfilme. Rink van der Velde hat syn bekendheid by in grut publyk 

net allinne oan Feroaring fan lucht te tankjen, mar foaral ek as skriuwer 

fan in jierrenlang yn de Leeuwarder Courant ferskinende rubryk mei “lyts” 

nijs út it net besteande Fryske doarp Bokwerd. Van der Velde brûkte dêrta 

in soarte fan Frysk-Nederlânsk, dat sûnt dy tiid as Bokwerters in bekende 

taalfariant is. 

De Fryske literêre produksje bestiet út mear as allinne it wurk fan boppe-

neamde grutte trije. Dichters as Obe Postma (1868-1963) en Douwe 

Tamminga (1909-2002) hawwe mei har wurk tige oan it oansjen fan de 

Fryske literatuer bydroegen. Feitlik hat de Fryske literatuer, yn alle gefallen 

as it tal Frysktaligen en it betreklik lytse tal minsken dat Frysk skriuwe kin 

yn acht nommen wurdt, in opmerklik tal aktive skriuwers. De galerij fan 

Fryske skriuwers dy’t de ôfrûne tsien jier publisearre hawwe, en dy’t te finen 

is yn it gebou fan Tresoar, argyf en bibleteek, telt mar leafst goed santich 

portretten. De measte literêre sjenres binne dêrby fertsjintwurdige. Boppe-

dat falt it suver op hoefolle jonge minsken har yn de Fryske literatuer doare 

te oppenearjen. Nammen fan Fryske skriuwers as Albertina Soepboer, Tsead 

Bruinja, Abe de Vries, de lêste winner fan de Gysbert Japix-priis, en Tsjêbbe 

Hettinga binne ûnderwilens fier oer de Fryske grinzen hinne bekend. 

De Fryske literatuer is ôfhinklik, sa’t dat foar elke literatuer jildt, fan it 

bestean fan in goed literêr klimaat. Skriuwers, lêzers, útjouwers, biblete-

ken, boekhannelers en de oerheid binne de ûnmisbere spilers op dat mêd. 

De provinsje Fryslân stimulearret it Fryske literêre bedriuw op it stuit 

ûnder mear mei it stypjen fan de promoasje-organisaasje It Fryske Boek, 

de literêre stipefunksje fan Tresoar, de útjouwer en makker fan learmid-

dels Afûk, tsientallen boekútjeften en it takennen fan ferskillende literêre 

prizen. It is dreech om in krekt bedrach te neamen, om’t it faker as ien 

kear om in ûnderdiel yn in grutter pakket fan aktiviteiten giet. Yn de hjir-
Asterix, De grutte kleau (Editions 
Albert René, Goscinny & Uderzo) 

SKRIUWERS
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foar al neamde berekkening út 1998 komt in bedrach fan doe likernôch 

600.000 provinsjale euro’s nei foaren, dat inkeld en allinne bedoeld wie 

om de Fryske literatuer te stypjen. 

Persoanen

Yn Fryslân binne ferskillende minsken berne dy’t letter in foarname rol yn 

de Nederlânske literatuer spylje soenen. Trije skriuwers út dat skift kinne ta 

de grutste Nederlânske skriuwers fan de tweintichste ieu rekkene wurde. 

Simon Vestdijk (1898-1971), Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) en Theun 

de Vries (1907-2005). Simon Vestdijk groeit op yn Harns. Hy beskriuwt syn 

jeugd yn dy stêd en yn Ljouwert yn de Anton Wachter-syklus. Vestdijk    

skriuwt tal fan essays, gedichten, ferhalen en mear as fyftich romans.    

Krektlyk as Jan Jacob Slauerhoff hat er koart skipsdokter west. It wurk fan       

Slauerhoff, berne yn Ljouwert, wurdt noch altiten wurdearre. Dat jildt 

foaral foar syn gedichten. Theun de Vries, berne yn Feanwâlden (Veenwou-

den), hat njonken syn mânsk Nederlânsktalich wurk, mei dêrûnder syn 

ferneamde Stiefmoeder Aarde (1936) en Het geslacht Wiarda (1972), ek sa’n 

santich Frysktalige gedichten en inkelde romans op syn namme brocht.

D.  A. Tamminga

In memoriam
Ik rop syn namme tsjin de simmersé,
syn leave namme rop ik tsjin de brekkers,
hy hat jim kend, o ivige skombekkers,
jow my biskie, skodkopje net fan né:
is hjir yn wetter, ljocht en wyngetwir
net in nei-ebjen fan syn stim biwarre?
dy hege skatterlaits, och mocht it barre
him wer to hearren, ienris klonk er hjir;
yn dizze weagen hat hy stoeid en geid,
de brânning kletsend tsjin de geve ribben,
hjir boarte er yn it brûs en like it libben
ien lange roes fan fleur en feestlikheit;
hjir groef er grêften, stie er strampeloer
to bouwen oan syn brêgen en kastielen,
en kaem de floed om alles sljocht to spielen,
hy joech it nei in fûl gefjocht pas oer;
sé, wie syn lûd dy net to goed om wei?
lit ienkear noch dy bernegjalpen beare…
mar’t is omdôch, dyn tijen meije keare,
syn tij keart net, syn mûle ist stom tonei.

D.  A. Tamminga

In memoriam
Ich rief den namen auf das sommermeer,
den lieben namen rief ich in die wogen,
er kannte euch, von ewigem schaum umflogen,
gebt mir bescheid, kopfschüttelt nun nicht mehr:
hör ich in wasser, licht und windgewirr
nicht noch nachebbend seine stimme hallen?
das hohe lachen, wie würds mir gefallen,
es heut zu hören, einmal klang es hier;
aus diesen wogen tollte er hervor,
die brust gegen die brandung fest zu heben,
hier spielte er im braus, hier war das leben
ein langer rausch aus festlichkeit und flor;
hier grub er gräben, stand hier beinebreit,
um burgen oder brücken zu errichten,
und kam die flut zu ebnen, einzuschlichten,
ergab er sich erst nach gefecht und streit;
meer, warum ist die stimme fort, warum?
bring mir den kinderton aus fernen weiten…
doch ists umsonst, es wechseln die gezeiten,
und seine zeit ist um, sein mund bleibt stumm.

 LITERER FERSKAAT

D. A. Tamminga
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Ta de Friezen dy’t yn de nijste skiednis lanlike bekendheid krigen 

hawwe heart ek grif de Ljouwerter advokaat Piter Jelles Troelstra (1860-

1930). Yn Fryslân hat er ek namme as Frysk dichter krigen, mar yn 

Nederlân giet it dochs foaral om de politikus Piter Jelles, dy’t yn 1894 

mei-oprjochter en earste foaroanman fan de Sociaal-Democratische 

Arbeiderspartij (SDAP) is, ien fan de foargongers fan de yn 1945 oprjochte 

Partij van de Arbeid. Troelstra wurdt yn 1897 lid fan de Twadde Keamer 

en bliuwt dat oant 1925.

De sintrale bank fan Nederlân, De Nederlandsche Bank, hat fan 1967 

oant 1982 en fan 1982 oant 1997 in presidint dy’t yn Fryslân berne is. 

Ekonooom en heechlearaar Jelle Zijlstra (1918 -2001) is earst ûnder 

mear minister fan Ekonomyske Saken (1952 -1959) en minister-presi-

dint (1966 -1967). Hy wurdt opfolge troch de ekonoom Willem Duisen-

berg (1935 -2005), dy’t berne is op It Hearrenfean en foar it bankpresi-

dintskip ûnder mear minister fan Finânsjes (1973 -1977) west hat. Fan 

1998 oant 2003 is Duisenberg, “Mr. Euro”, de earste presidint fan de nije 

Europeeske Sintrale Bank. 

Ferskillende Fryske sporters hawwe mei har prestaasjes nasjonale 

rom fertsjinne. Ta dat skift heart de ferneamde fuotballer Abe Lenstra 

(1920 -1985). It stadion fan SC Heerenveen draacht syn namme. Sjoukje 

Dijkstra (1942) fertsjinne rom mei it keunstriden en Atsje Keulen-Deel-

stra (1938), Ids Postma (1973) en Rintsje Ritsma (1970) binne grutte 

nammen yn it reedriden.

Warber op in hiel oar mêd is de pryster en heechlearaar Titus Brand-

sma (1881-1942), mei-oprjochter fan de Fryske Akademy en it Roomsk-

Frysk Boun. Brandsma stoar yn it konsintraasjekamp Dachau. Hy waard 

fêstset om’t er de parse oprôp om tsjin it nasjonaal-sosjalisme yn te 

gean. Yn de roomske tsjerke wurdt Brandsma as in martelder sjoen. Paus 

Johannes Paulus II ferklearret him yn 1985 sillich.

Media

It Fryske medialânskip is amper oars as dat fierder yn Nederlân. It Neder-

lânske media-oanbod bestiet op it stuit út tritich deiblêden, alve lanlike 

en njoggentjin regionale deiblêden, elk mei in eigen haadredaksje en 

útjûn troch mei-elkoar tolve selsstannige ûndernimmings. De folsleine 

oplage fan de deiblêden is sawat fjouwer miljoen kranten deis, mar de 

ûntwikkeling is dat de oplagen alle jierren lytser wurde. Fryslân hat twa 

regionale deiblêden: de Leeuwarder Courant (1752) en it kristlike Friesch 

Dagblad (1903), dy’t beide yn en foar de provinsje útjûn wurde. De Leeu-

warder Courant hat in oplage fan sa’n 110.000 kranten deis, it Friesch 

Dagblad makket deis sa’n 20.000 kranten. Beide kranten wurde yn haad-

saak yn it Nederlânsk folskreaun, mar sa’n trije persint fan de redak-

Piter Jelles Troelstra 

Titus Brandsma 

BEKENDE FRIEZEN
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sjonele kolommen is yn it Frysk. Dat lege persintaazje hat alles te krijen 

mei de missende tradysje en feardigens om Frysk te lêzen. In Frysktalige 

krante is kommersjeel net mooglik. Tagelyk meitsje de famyljeberjochten 

yn de krante it aktuele belang fan it Frysk moai dúdlik. As it om berte en 

dea giet, is it Frysk faak de earste taal. Wichtiger foar it Frysk is lykwols dat 

de krante alle dagen wer it bestean fan Fryslân as selsstannige kultuer- 

mienskip befêstiget. Dêrmei drage de beide deiblêden by oan it bestean 

en ûnderfinen fan in Fryske identiteit.

Yn hiel Nederlân ferskine alle jierren sa’n 17.000 boeken, dêrûnder 

sa’n 10.000 boeken yn de kategory “algemien”, fiksje en non-fiksje. Sa’n 

4.000 útjeften hearre ta de wittenskiplike boeken en 3.000 oare hear-

re ta de skoalboeken. Dêrmei ferlike is de Frysktalige boekeproduksje 

mei sa’n hûndert nije útjeften jiers werklik hiel beskieden. Yn de jierren 

1999-2001 ferskine 81 boeken yn de kategory “fiksje”, 94 berneboeken, 

66 dichtbondels en 82 non-fiksje-boeken, wittenskiplike boeken ynbe-

grepen. Dy goed trijehûndert útjeften wurde troch 27 ferskillende útjou-

wers op de merk brocht, wylst sân fan dy útjouwers it meastepart foar 

har rekken nimme.

Yn trochsnee kin men yn Fryslân sa’n 25 televyzjestjoerders ûntfan-

ge, mei dêrûnder trije Nederlânske publike omroppen, sân Nederlân-

ske kommersjele omroppen en ien regionale omrop: Omrop Fryslân. 

Foar 25 jier wie Mantgum noch it 
haadplak fan de gemeente Baarderadiel 
(Baarderadeel) en populêr wenplak foar 
rintenierjende âld-boeren. Nei de 
gemeentlike weryndieling fan 1983 is 
Mantgum net mear en minder as ien 
fan de 29 doarpen yn Littenseradiel, mar 
mei tank oan it spoarstasjon – yn fyftjin 
minuten is men yn it sintrum fan 
Ljouwert – groeit it Mantgumer 
ynwennertal. 

MEDIA
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Dy lêste begjint de Frysktalige útstjoerings jûns om fiif foar seizen mei 

in program foar de lytste bern: Bear Boeloe. Dêrnei folget it deistich 

nijs yn Hjoed. Fierder hat de Omrop waarpraatsjes, sport-, kultuer- en 

praatprogramma’s en in inkelde regiosoap. It program duorret twa oeren 

deis en wurdt dêrnei werhelle. Soks liket hiel wat, mar de útstjoerings 

litte tagelyk sjen dat it in geweldige opjefte is om alle dagen twa oeren 

televyzje te meitsjen, sûnder gebrûk te meitsjen fan searjes en films dy’t 

earne oars makke binne. Folslein oars as de twa Fryske deiblêden brûkt de 

Omrop yn prinsipe de Fryske taal. De sjogger/harker hat dêr gjin proble-

men mei en dat makket nochris de algemien foarkommende feardigens 

om it Frysk te ferstean dúdlik, hiel oars as it lêzen of skriuwen. Hoewol’t 

it taalgebrûk selden geef is, is de Omrop grif fan belang as it om it oansjen 

en de ûntjouwing fan de taal giet. Njonken de televyzje-útstjoerings, sa’t 

dy sûnt begjin 1994 te sjen binne, makket de Omrop radio, dêr’t it begjin 

al nei 1945 weromgiet. De earste fjirtich jier fan de Fryske útstjoerings 

hawwe tige beskieden west. Pas as de Omrop yn 1988 los fan “Hilversum” 

rekket, komt de groei der yn. Tsjintwurdich is de Omrop achttjin oeren 

deis mei radio yn de loft en op de kabel. Dêrnjonken makket de Omrop, 

unyk foar Nederlân, sechtjin oeren skoaltelevyzje jiers, dat betsjut wyks 

tweintich minuten, dy’t op Nederlân 1 te sjen binne. Alle ynspannings fan 

Omrop Fryslân kinne lykwols net tefoaren komme dat it plak fan it Frysk 

yn it folsleine Nederlânske èn Fryske medialânskip mar hiel beskieden is.  

Hylpen (Hindeloopen) op in âlde 
ôfbylding út de earste helte fan de 
19de ieu

 OMROP
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Ta beslút

Dit portret fan Fryslân is net folslein, mar it sil dúdlik wêze dat Fryslân, 

lykas elke regio yn Europa, flink feroaret en feroare is. Soms hat it der 

fan dat werklik neat bliuwt. It makket de ferlieding grut om nochris te 

sjen nei de klassike tekst fan John Locke (1632-1704): Essay Concerning 

Human Understanding, dy’t, ûnderwilens al wer mear as trijehûndert jier 

âld, wiidweidich op de fraach nei feroarjende identiteiten yngiet. Kin 

in identiteit yn de rin fan de tiid sa feroarje dat it om in hielendal oare 

identiteit giet? Of, op Fryslân tapast, bestiet Fryslân winliken noch? En 

om hokfoar Fryslân giet it yn dat gefal? Is dat it Fryslân fan de fyftiger 

jierren, of better sein, fan foar de sechstiger jierren fan de foarige ieu, as 

de grutte feroarings út ein sette en yn in streamfersnelling reitsje? Feitlik 

is dat it ramt foar Geert Mak syn boek, as er de feroarings yn Jorwert en 

dêrmei Fryslân en fierder it hiele West-Europeeske plattelân beskriuwt. 

Mar fansels, Fryslân bestiet noch! Fryslân bestiet yn syn ynwenners, yn 

syn territoarium en provinsje. Fryslân bestiet yn de struktuer fan de doar-

pen, stêden, eilannen, see en marren. Fryslân bestiet yn syn tsjerketuorren 

en boerepleatsen, yn syn keatsen en reedriden, yn syn kleuren en geuren, 

yn syn dwaan en litten. En Fryslân bestiet yn de skiednis en foaral ek de 

taal, yn de wurden fan de Nederlânske dichter Ed Hoornik (1910-1970): 

“het instrument waardoor ik ademhaal.” 

BESLUT
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