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‘Yn ‘e simmer fon 1939 kamen op ‘e boppeseal fon ‘e herberg te Jorvet yn ut djipste gehaim sais
fwaroansteande Frieske bevegers bijenwar óm te riedplachtsjen oer de takomst fon Fryslôn. Ut vienen
(...) seis monnen yn ‘e krêft fon it libben, monnen dy’t de kweajóngesjirren achter har hienen, mar de
dream fon ‘e jóngesjirren noch yn ut het drûgen, monnen dy stiele vienen yn ‘e Frieske striid en dyt
troch stúdzje en ûnderfyning viis vurren vienen hókker vai se te gean hienen (...) Se vienen enwar lyk
en vonlyk. Ien vienen se yn har leafde fwar Fryslôn, ien yn ut fêste vitten dot yn dusse histoaryske tiid
óp har vai lei óm Fryslôn syn rjóchtlek plak yn ‘e rige fon romrófte naasjes veróm te jaan (...) Vot der
ek barde, se soenen trau bljowe oan Fryslôn. Vont ut gyng bij ainslútten net óm de kar tusken
Dütsklôn en Ingelôn, mar óm de kar fwar Fryslôn. En dêryn fûnnen dusse monnen, dusse grutte
swannen fon Fryslôn, enwar ver, en oltyd ver.’  

Ik zal u u het tragi-komische vervolg van de Jorwerter avonturen van Eeltsje Boates Folkertsma, Jan
Melles van der Goot, Douwe Kalma, Douwe Hermans Kiestra, Jan Tjittes Piebenga en Rintsje Piter
Sybesma besparen. U kunt het allemaal lezen of nog eens herlezen op de pagina’s 253 tot en met 261
van Trinus Riemersma’s in 1992 uitgekomen en met de Gysbert Japiksprijs bekroonde De Reade
Bwarre. Riemersma’s literaire beschrijving kan enerzijds worden opgevat als een relativering van de
ernst van het Friese nationalisme, of wat daar voor doorgaat, anderzijds worden gezien als een
illustratie van de onmacht en kleinheid van de Friese beweging. Het laat iets zien van de hoge toppen
die ambities, dromen en wensen kunnen bereiken en tegelijk het diepe dal waarin de werkelijkheid
zich afspeelt, een werkelijkheid die zich bovendien en om allerlei reden maar moeilijk laat
amenderen. 

Wat is nationalisme, wat is Fries nationalisme? In de woorden van Ernest Gellner kan nationalisme
worden gedefinieerd als ‘a political principle which holds that the political and the national unit
should be congruent.’  Het is de vraag of het Friese nationalisme echter onder die heldere definitie2

valt. Wanneer ik schrijvers als Frieswijk, Van der Schaaf of Zondergeld volg, dan is er eigenlijk veel
meer sprake van wat Michael Hechter een perifeer nationalisme heeft genoemd.  Perifeer3

nationalisme kan, voor zover het om de Friese casus gaat, worden gedefinieerd als het streven naar
een duidelijker eigen plaats niet buiten, maar juist binnen het grotere geheel van de Nederlandse staat.
Perifeer nationalisme reikt kortom minder ver dan het nastreven van een congruentie tussen nationale
en politieke eenheid. Frieswijk heeft zich acht jaar geleden de vraag gesteld of er wel sprake is van
een Fries nationalisme en of een Fries nationalistische stroming, beweging of organisatie, actief is of
in ieder geval actief is geweest. Hij sluit zich in zijn beantwoording bij de geschiedschrijver van de
Friese beweging, Sjoerd van der Schaaf, aan, die er in zijn boek vanuit gaat dat er een Fries volk
bestaat en de Friese beweging vooral als een politiek-culturele emancipatiebeweging gezien kan
worden.  De andere geschiedschrijver van dezelfde beweging, Gjalt Zondergeld, noemt in zijn4

dissertatie de Friese beweging, overigens evenals de Vlaamse beweging, vooral een taalbeweging, die
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voor het behoud van de eigen door de rijkstaal onderdrukte volkstaal strijdt.  Ik zal verder niet op de5

Vlaamse beweging ingaan, maar ik wil wel opmerken dat Zondergeld met recht wijst op het verschil
in krachtsverhoudingen tussen de Vlaamse en Friese beweging in respectievelijk België en Nederland.
De bereikte doeleinden en het succes van beider bewegingen staan niet los van dat kwantitatieve
verschil.

De Friese beweging wordt in mijn opvatting, ik sluit mij in zekere zin aan bij Zondergeld, gekenmerkt
door een geringe institutionalisering en een minimale omvang. Zo heeft Goffe Jensma het in zijn
studie Het rode tasje van Salverda over de 130 ‘werkende leden’ van de twee belangrijkste Friese
culturele genootschappen in het bijna 200.000 inwoners tellende Fryslân in de negentiende eeuw.  Het6

gaat daarbij om de burgerlijke intellectuelen die samen de Friese beweging vormden, overigens in een
tijdvak dat de unificatie van Nederland met rasse schreden, mede door de invloed van het nationaal
georganiseerde onderwijs, plaats had. Eveneens het tijdvak dat vaak getypeerd wordt als ‘de eeuw van
het nationalisme’, toen ook het Fries bewustzijn, passend in de bredere, overal in West-Europa om
zich heen grijpende romantische waardering voor het eigene, groeide.  Dat uitte zich met name in een7

literaire productie, een historische belangstelling en een fenomeen als het Winterjûnenocht.  Jensma8

heeft duidelijk gemaakt dat de oudste van de twee belangrijkste Friese culturele genootschappen, het
dit jaar zijn 175  geboortedag gedenkende Friesch Genootschap ter Beoefening van Friescheste

Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, niet de bedoeling had om Friesland los te weken uit het op dat
moment nog prille Koninkrijk der Nederlanden, maar om met behulp van de Friese cultuur juist een
bijdrage te leveren aan de Nederlandse cultuur in wording.  Het Selskip foar Fryske Tael- en9

Skriftekennisse, in de wandelgangen meestal aangeduid als het Ald Selskip, het tweede in de analyse
van Jensma figurerende belangrijke Friese culturele genootschap in de negentiende eeuw, had
evenmin de bedoeling om op een staatkundig zelfstandig Fryslân af te koersen. Het Ald Selskip
formuleerde in het vroegste begin van de twintigste eeuw echter wel politieke eisen inzake de positie
van de Friese taal. In zijn in 1900 gehouden algemene vergadering besloot het Ald Selskip om het
bevorderen van het onderwijs in de Friese taal in zijn beginselprogramma op te nemen.   10

Voor het traceren van een duidelijker en manifester nationalisme ben ik echter genoodzaakt om
andere Friese actoren in de beschouwing te betrekken. Laat ik u meenemen naar een drietal, van het
slechts beperkte tal bewegingsorganisaties, dat in verschillende perioden van de Friese geschiedenis
actief is geweest. Ik wil ter nadere studie van het Friese nationalisme, eens kijken naar die drie
organisaties, waarvan de strijdbaarheid, het activisme en mogelijk het nationalisme, binnen de Friese
Beweging, het meest prominent lijken te zijn geweest. Ik wil u daartoe achtereenvolgens meenemen
naar de Jongfryske Mienskip, opgericht in 1915; het Striidboun Fryslân Frij, opgericht in 1947, en de
meest recente van de drie, de Fryske Organisaasje foar Kulturele Autonomy, die vanaf 1974 actief is
geweest. Deze keuze  impliceert dat ik de politieke tak van de Friese beweging, zoals die sinds de
jaren zestig van de vorige eeuw gestalte heeft gekregen in het bestaan van de Fryske Nasjonale Partij,
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vanmiddag buiten beschouwing laat. Ik richt mij op die organisaties die buiten de
geïnstitutionaliseerde politiek een zeker radicalisme vertegenwoordigen. Dat laat trouwens  het feit
onverlet dat het Striidboun Fryslân Frij als een ideologische voorloper van de FNP gezien dient te
worden. En het laat verder evenzeer het feit onverlet dat de FNP als enige actor op het
geïnstitutionaliseerde Friese politieke veld, buiten de na-oorlogse provinciale consensus inzake
decentralisatie is gebleven, door een consequente en blijvende keuze voor een federale staatsopbouw
te maken.11

De in 1915 door Douwe Kalma opgerichte, als ideologisch zeer spraakmakend en belangrijk
gekwalificeerde Jongfryske Mienskip, zou niet alleen al snel 750 leden tellen, en vervolgens even snel
de helft daarvan weer verliezen, maar ook een sterker politieke inslag krijgen, dan de tot dan
bestaande Friese organisaties.  Kalma zelf stelt Jongfries en Fries-nationaal streven synoniem aan12

elkaar. Volgens hem gaat het Fries-nationaal streven van het principe uit dat de Friezen een klein,
maar levend en zelfstandig volk vormen, dat dezelfde rechten mag opeisen als die van grotere volken,
voor zover het volk dat zelf wil.  Het axioma van de Friese Beweging is volgens hem eenvoudig te13

formuleren: ‘Der bistiet in Frysk-nationale striid, troch alle ieuwen fen de Fryske ûnselsstannigens
hinne oant op hjoed de dei ta, dy’t de earbiediging ferget fen de geve en folsleine rjuchten fen Fryslân
as naesje, en al hwet de Fryske ôfsûnderlikheit bidriget, mei bêste krêft befjuchtet.’   Dit axioma14

impliceert overigens geen rechtstreekse weg naar Friese staatkundige onafhankelijkheid, nee het gaat
erom dat Friesland zichzelf is, in plaats van zichzelf lijkt te zijn. Het staatkundige uiterlijk is immers
een kleed dat aangetrokken, vermaakt of afgelegd kan worden, al naar de drager dat wenst. Er kan
zelfs gezegd worden dat een volledige staatkundige zelfstandigheid de ondergang voor Fryslân zou
betekenen. Fryslân kan immers niet meedoen met het aanschaffen van wapens, zodat het weerloos zou
zijn, terwijl binnen de bestaande verhoudingen Fryslân veel vrijheid wordt gelaten en Fryslân
bovendien wordt beveiligd. De Hollandse gezaghebbers hebben tot op de huidige dag niets
ondernomen dat Fryslân in zijn streven keert, zo stelt Kalma vast.15

Van der Schaaf stelt in zijn Skiednis fan de Fryske Biweging dat de Jongfryske Mienskip nationalisme
als nieuwe koers aanvaarde.  Maar de vaststelling van Kalma, gedaan in 1917, maakt duidelijk dat16

het kwalificeren van die nieuwe koers als nationalistisch amper recht doet aan de werkelijkheid. In de
zin van de definitie van Ernest Gellner kan moeilijk van een nationalistische koers worden gesproken.
Nee, het gaat veel meer om wat ik hiervoor een perifeer nationalisme heb genoemd. Laat ik nog eens
wat beter naar de nieuwe koers van de Jongfryske Mienskip kijken. 

De statutaire doelstelling van de Jongfryske Mienskip luidt: ‘de heechste stoflike en geastlike
forheffing fen it Fryske folk, sjoen as in gearstallend ûnderdiel yn it wrâldforbân’. Dat is wel stevig
neergeschreven, maar tegelijk niet erg helder. Het is feitelijk nogal vaag en onduidelijk wat de
strekking van één en ander voor het werk van de nieuwe organisatie is, en dat wordt er ook niet
duidelijker op wanneer de tweede zin van artikel 2 van dezelfde statuten in de beschouwing wordt
betrokken. Die zin zegt: ‘Dêrta striidt hja for fersterking fen de Fryske folksienheit en folkskrêft, en
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bifoarderet hja op it krêftichst de Fryske folksûntjouwing.’  De betreffende fraaie volzinnen worden17

in de huishoudelijk statuten van de Mienskip herhaald, en bovendien aangevuld met een, gezien de
constatering van Van der Schaaf inzake de nieuwe nationalistische koers niet geheel irrelevante notie
onder het etiket ‘Grounbegjinsels’: ‘De Jongfryske Mienskip forsmyt elts nationalistysk stribjen dat
yn it bistean fen it Fryske folk doel ynpleats fen middel sjucht. Hja hâldt fêst oan it rjucht det it
Fryske folk frij wêze scil him nei syn egen driuw en wil to ûntjaen op ‘e grounslach fen syn
selsbistean.’ Dat kan moeilijk een laagdravende formulering worden genoemd. Ik vraag mij overigens
af welk verschil het eigenlijk uitmaakt om een onderscheid te maken tussen het Friese volk als doel,
of als middel voor een nationalistisch streven. De relevantie voor de praktijk lijkt niet buitengewoon
groot, zoals nog eens wordt bevestigd in een interview, dat Goasse Brouwer in 1990 had met twee
leden van de Jongfryske Mienskip. Het gaat over de doelstelling van de organisatie: ‘Foar [één van de
geinterviewden] komt it der gewoan op del dat it brûken fan it Frysk yn brede sin befoardere wurde
moat, hy neamt it ûnderwiis en rjochtspraak. Sa ienfâldich is dat.’  Het is een perceptie van de18

doelstellingen van de Jongfryske Mienskip die ook door anderen is uitgedragen.  Daarmee worden19

streven en werken van de Jongfryske Mienskip in een hoek geplaatst die Kalma ruim zeventig jaar
eerder nog voor het Ald Selskip dacht: ‘It Ald Selskip ommers hat (...) plak keazen bûten de Fryske
striid, en de tael-bifoardering mei swarte klûntsjes en komeedzje-pretten for kar nomd, dêr’t wy net
mei to meitsjen hawwe en sels net oan meidogge, lit stean det wy yn det stik lieding jaen scoene.’   20

Laat ik ter beantwoording van de vraag naar het nationalisme van de Jongfryske Mienskip nog eens
nader kijken naar de opvattingen zoals die werden verwoord door foarstrider Douwe Kalma, na zijn
overlijden in 1953 omschreven als ‘in great man, in man mei seltsume en alsidige jeften’, en een
‘foaroanman dy’t by syn libben hiel hwat oeral helle hat, mar ek tagelyk de wegen wiisd nei in oar
Fryslân as it wenstige.’  Op grond van de eerste geschriften van de hand van Douwe Kalma zou21

gedacht kunnen worden, dat hij voor Friesland aan zelfstandigheid dacht, of, aan een ander politiek
verband dan de Nederlandse staat. Zo noemt hijzelf de oprichting van de Jongfryske Mienskip een
nationale opleving.  Tegelijk vraagt Kalma zich af of een dergelijke nationale opleving mogelijk22

brandstof voor een volkerenstrijd betekent of koren op de molen van de ‘volksverdelging’ is. Wij
schrijven op dat moment niet voor niets het jaar 1918, de Eerste Wereldoorlog gaat zijn vijfde jaar in,
als Kalma op 21 augustus van dat jaar zijn rede ‘Fen de lytsen ien’ uitspreekt. Kalma vraagt zich in
dezelfde rede af welk nationaal doel de Friese strijd zou kunnen dienen. Gaat het om het in stand
houden van taal en volk met het overeind houden van zeden en gebruiken, omdat die nu eenmaal oud
en Fries zijn? Maar, zo is zijn antwoord, men heeft al een vreemd soort inzicht, wanneer men denkt
dat er niets waardigers op de wereld zou bestaan. Of gaat het dan misschien om de heroprichting van
een politiek zelfstandig Friesland? Maar, zo zegt Kalma, vrij vertaald, men is vreemd bezig, wanneer
men levensdoel en wereldheil verwacht van de oprichting van een operettestaatje als Andorra of San
Marino.  Kortom, wanneer ik Gellners definitie op deze uitspraken loslaat, valt helemaal geen Fries23

nationalisme waar te nemen.  
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Wanneer Kalma op 9 november 1940 een inleiding voor de Fryske Stúdzjeclub in Den Haag houdt,
maakt hij een, gezien zijn eigen rol niet geheel onbegrijpelijk, onderscheid tussen de eerste tien en de
volgende vijftien jaar van de Jongfryske Mienskip.  In de eerste jaren stond het nationaliteitsbeginsel24

uit de Eerste Wereldoorlog hoog in het vaandel, zo stelt Kalma vast, maar hij vindt het niet spijtig dat
de Jongfriese Beweging zich daar van gedistancieerd heeft, ‘al haw ik, do’t ik it net as dogma
hantearje woe, my hiel hwet forwiten treastgje moatten.’ Dat is een interessante constatering, maar
helaas geeft Kalma niet aan van wie de verwijten afkomstig zijn. Is dat van Jan Jelles Hof, van Friese
nationalisten of van bepaalde Friese organisaties? Aan het einde van de genoemde tijdvakken is niet
alleen de wereld opmerkelijk veranderd, ook de positie van Kalma was niet dezelfde meer. Ik doelde
er reeds op, Kalma was niet langer, dat wil zeggen sinds 1926, de radicale, visionaire en inspirerende
leider van de Jongfryske Mienskip, zo stelt Jelle Krol in zijn biografische schets van Douwe Kalma
vast.  En Kalma zelf constateert na drie maanden Duitse bezetting: ‘De hiele tiid is feroare’.  Het25 26

spijt hem niet dat de partijenstaat, die hij al eerder heeft gediskwalificeerd, aan zijn einde is gekomen.
Tegelijk laat hij weten dat hij altijd reeds twijfelend of afwijzend tegenover ieder staatkundig Fries
streven heeft gestaan, omdat het doel: de vorming van een Friese staat, of zelfs een vergaande
verandering van de staatkundige verhoudingen, ontbrak. Maar in 1940 is dat anders: ‘Dit is in tiid fen
folle nij sykjen, fen great bisykjen om ynsté fen it âlde hwet nijs fen greate en dûrjende wearde op te
bouwen, en it liket my fen bilang det Fryslân dêr sels in bydrage ta leveret.’  Dat was wel een nieuwe27

koers, maar niet de correcte, zoals Kalma nog gewaar zou worden.  Zes jaar later zou trouwens de28

volgende regel uit zijn pen vloeien: ‘Hwa’t fan Friiske striid praet, wit dat dy striid gjin oar doel hat
as de frjemde steat út syn macht to ûntsetten, ynsafier’t dy it Fryske libben oantaest.   29

Maar goed, in 1918 rekende Kalma reeds af met ieder eigenzinnig en nationalistisch Fries-zijn, als hij
schrijft: ‘ús Frysk wirk fynt syn ûntstean yn ús wrâldskôging. Wy arbeidzje, lyts as ús krêften wêze
meije, for it kommen fen in wrâldmienskip dy’t stjûrd wirde scil fen hwet ik (...) de geast fen hegere
ljeafde neam (...) en alsa britsen hat mei it dierlik-rouwe materialisme; dizze mienskip scil hjar
grounslaggen hawwe moatte yn hwet der yn minsken wennet oan ljeafde en wizens, rjuchtfeardichheit
en krêft - oan dizze mienskip moat alles dielnimme hwet de dreau-omhegen yn him fielt en eltse
ljeagen en ûnwierheit, eltse ûnsuverheit en brek-fen-de-harmonije scil der út keard wirde moatte.’30

Als ik mijzelf een klein zijsprongetje toesta, wil ik opmerken dat de overeenkomst met de nog onlangs
geformuleerde negen kernpunten van Initiatives of Change, de beweging die eerder bekend stond als
Morele Herbewapening, wel heel groot is. Zo heeft Initiatives of Change het over een internationale
gemeenschap die open staat voor mensen van alle culturen, nationaliteiten, godsdiensten en
levensovertuigingen. Die gemeenschap gelooft dat in dit tijdperk van globalisering, het individu een
positieve verandering in de maatschappij teweeg kan brengen. En in een sfeer van moreel relativisme
bieden onveranderlijke waarden van eerlijkheid, zuiverheid, onzelfzuchtigheid en liefde een normatief
kader waarbinnen we ons eigen en ons gezamenlijke gedrag kunnen toetsen.  Ach, het is vast goed31
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gemeend, maar het is allemaal wel heel virtueel en zwevend. En dat is ook het geval met Kalma’s
opvattingen. Hoewel, het zou een miskenning van Kalma’s verdiensten zijn, wanneer al zijn werk, ik
noem in het bijzonder zijn toneel-, vertaal-  en dichtwerk, op deze wijze gekwalificeerd zou worden.
En in 1933 schrijft Kalma een open en concrete brief, niet aan, maar over de politieke partijen in
Nederland.  Deze brief verschijnt, nadat maar liefst 53 politieke partijen in april van hetzelfde jaar32

een gooi naar een kamerzetel hebben gedaan. Kalma meent dat de democratie op een dergelijke wijze
tot zelfontbinding overgaat, en hij haalt, hoe actueel, de spot van het buitenland erbij.   Kalma pleit33

in zijn geschrift verder voor een samengaan van anti-revolutionairen en christelijk-historischen.  En34

hij wijst op het gebrek aan eenheid bij de vrijzinnigen of liberalen: ‘hwet himsels frijsinnich en in
manskeardel fielt, moat him ek mei in eigen list presentearje; en hat de nije lieder in fiks mûlwirk en
aerdich splint (voor alle duidelijkheid: centen), den komt er der wol.’  Dat lijkt mij een constatering35

die na zeventig jaar nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. Maar opmerkelijk genoeg spreekt Kalma
in zijn open brief met geen woord over de verhouding tussen zijn geliefde Friesland en het grotere
staatsverband dat Nederland heet. 

In hetzelfde jaar 1933 heeft Kalma het over een Friese beweging ‘dy’t net oars is as de striid foar it
libben en de bloei fan it Fryske libben yn in fan frjemde ynfloeden slim oantaast en bytiden hast
oerhearske Fryslân.’  Kalma hanteert een schema nationaal-idealisme; idealisme; nationalisme. Velen36

verwachtten staatkundige actie, maar zover zal het echter niet komen. De beweging beperkt zich tot
het geestelijke en culturele.  Het afwijzen van provincialisme en isolement en het aannemen van een37

nieuw motto: ‘Fryslân en de wrâld’ zijn daarbij niet zonder betekenis. In 1919 bepleit Kalma wel een
decentralisatie naar de provincies, een gedachte die later door Ealtsje Boates Folkertsma nader zou
worden uitgewerkt. Maar in zijn politieke aspecten is het Friese nationalisme, zo schrijft Van der
Schaaf, feitelijk nimmer veel meer geweest dan een zoeken naar federale mogelijkheden.  Of anders38

gezegd, het Friese nationalisme, zoals nagestreefd door de Jongfryskle Mienskip is, ondanks de mooie
woorden, toch vooral en alléén een taalbeweging gebleven.

Die conclusie is ook van toepassing op een organisatie die na de Tweede Wereldoorlog aan het Friese
firmament zou verschijnen: het Striidboun Fryslân Frij! Voorzitter is Eeltsje B. Folkertsma (1893-
1968), die in de beginjaren lid van de Jongfryske Mienskip was, en medio jaren twintig als voorzitter
van het Kristlik Frysk Selskip de facto leider van de Friese beweging zou worden.39

E. B. Folkertsma verstuurt, samen met A. M. Sustring, in oktober 1947 ‘strang persoanlik/yn
betrouwen’ een brief, waarin de ‘achte hear’ wordt uitgenodigd om bijelkaar te komen om ernstig en
diepgaand te spreken over de actie voor zelfbestuur voor Fryslân. ‘Wy leauwe net dat wy jo it belang,
de needsaak, en de urginsje fan sa’n besprek neier hoege út te lizzen.’ Op 1 november 1947 vindt de
betreffende bijeenkomst in Leeuwarden met 19 aanwezigen plaats. Folkertsma opent de bijeenkomst,

D. Kalma, Iepen brief oer de steatkindige partijen yn Nederlân, J. Kamminga, Dokkum, 1933.32
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Ibid., 9.34

Ibid., 11.35

D. Kalma, Skiednis fen Fryslân, J. Kamminga, Dokkum, 1935, 304.36

Ibid., 309.37
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die, zoals hij laat weten, gaat over de noodzaaak tot actie. Er dienen politieke wegen te worden
ingeslagen, maar die wegen kunnen moeilijk in de zin van Gellner nationalistisch worden genoemd.:
‘De bân mei it Ryk moat net forbrutsen wurde. Troch desintralisaesje kin it Fryske libben befeilige
wurde en kin der in nij ferbân tusken folk en steat groeie’. Folkertsma gebruikt overigens de 
begrippen zelfbestuur en decentralisatie door elkaar, hoewel het in het geval van decentralisatie toch
om een heel wat minder verreikende oplossing gaat dan in het geval van zelfbestuur, ook al is dat
laatste slechts voor een deel van het overheidshandelen gedacht. Voor Folkertsma was Zwitserland
hèt voorbeeld, als het om de inrichting van de staat gaat.  40

Om meer duidelijkheid over de denkbeelden van Folkertsma, en daarmee van het Striidboun te
krijgen, kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld zijn hoofdredactionele artikel in De Stim fan
Fryslân, dat op 31 oktober 1947 begint met een mooie illustratie van het ontbreken van Fries
nationalistisch denken en doen, inclusief dat van de Jongfryske Mienskip:

‘Lange jierren hawwe de Fryske biweging en it officium fan gemeente, provinsje en ryk byinoar lâns
libbe. Mar hiel komselden, dat hja hwat meiinoar út to stean hienen en it nedich of gaedlik achten
elkoars kunde to siikjen. De terreinen dêr’t hja har wurk founen, rekken elkoar mar inkeldris. De
biweging hâldde har op it culturele mêd, en dan ek noch aerdich fier binnen de grinzen. Hja die oan
taelbifoardering, skriftekennisse, skiednis fan plak, gea, lân, propaganda foar eigen aerd, tradysjes,
seden, sin. Allegearre dingen dy’t ta it frije maetskiplike libben bihearden en dêr’t de oerheden har
yndertiid mar amper mei bimuoiden. (...) Tagelyk foroare linkelytsen de idé oer de foech en ‘e plicht
fan de oerheit op cultureel terrein. It hearskjende bitinken waerd nou, dat de oerheden har mei
culturele dingen likefolle to bimuoijen hienen as mei ekonomyske en soasjale. Dat bigryp hat
trochwurke, sels hwer’t it it Frysk eigene oanbilange. En sa is de biweging yn it stadium fan
trochgeand contact en ûnderhanneljen mei offisjele ynstânsjes kommen. Nou is ûnderhanneljen hwat
oars as striden, agearjen of propagandameitsjen. It freget in oare toan, in oare taktyk, in oare styl. It
giet tusken twa partijen. It giet oer in concreet punt. (...) De biweging is oan ‘e saek fan Fryslân
forplichte, de wei nei de offisjele ynstânsjes net to mijen. Dat is yn dit stadium in needsaeklik diel fan
har wurk. En safaek’t hja mei dy ynstânsjes, fan’e gemeentlike ôf oant ‘e Hagemer ta, ûnderhannelet,
moat hja ek dwaen hwat de ûnderhanneler sines is. Hja moat har hâlde oan ‘e regels fan it spul. Op
sokke plakken hat it gjin sin, to kommen mei begjinselforklearringen, frijheitsproklamaesjes of
doktrinaire easken. Dêr hat men urginte dingen oan’e oarder to stellen, saeklik to wêzen, jin to
forstean op’e kunst fan taktyk en sels fan diplomaty. Dêr giet it net om it rjocht, mar om ‘e winst. (...)
Mar der is noch in kant oan’e saek. It contact mei it officium mei net biskiede oer it fierdere wurk fan
‘e biweging. Sa’t wy forskine op it gemeentehûs, de provinsjale griffy of it ryksdepartemint, sa hoege
wy ús net to hâlden en to dragen op ‘e sprektribune, efter de skriuwtafel of ûnder it folk. Dat is dêr
bûten. Striid, propaganda, agitaesje hawwe har eigen taktyk. De ûnderhanneling makket mar in lyts
diel fan de hiele aksje út. Hja is net oars as in moeting op in apart plak en yn in aparte forhâlding. Hja
bynt net fierder as forsafier’t it, oer it punt fan bisprek ta ôfspraek komt. En dan ek noch mar tydlik,
net langer as oan’e folgjende ûnderhanneling ta. Der moat mei oare wurden alle frijheit fan biweging
bliuwe. Op dy ûnderskieding komt alles oan.’41

Dit uitgebreide citaat maakt duidelijk dat het de beide oprichters om een nieuwe organisatie ging, die
de handen vrij heeft om die dingen te doen, waar de Bewegingsried, waar Folkertsma eveneens
voorzitter van is, in haar gouvernementele ontwikkeling niet aan toe komt. Het initiatief tot de
oprichting van het Striidboun is eerder een strategische, dan slechts het streven van twee romantici of
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dromers, die geen oog voor de praktische gevolgen zouden hebben, zoals Pieter Terpstra’s op 30 april
1948 de beweegredenen van de oprichters van het Striidboun kwalificeerde: ‘Men droomt zich iets,
waarvan geen enkele serieuze berekening is gemaakt.’  42

Het initiatief van Folkertsma en Sustring kwam bovendien niet geheel uit de lucht vallen. Zo vond op
17, 18 en 19 oktober 1947 op de volkshogeschool Allardsoog een conferentie ‘Appèl der
buitengewesten’ plaats, waar allerlei regionale bewegingen acte de présence geven. Folkertsma
schrijft daarover, dat er iets belangrijkers is gebeurd dan het aannemen van verklaringen of het
voornemen tot nieuwe plannen, nee er is sprake van de voorbereiding van een front. Het zou mij niet
verwonderen, dat die conferentie Folkertsma het startsein voor zijn initiatief heeft aangereikt. 

Na de eerste bijeenkomst van de nieuwe organisatie in oprichting op 1 november 1947, volgen nog
enkele bijeenkomsten, tot op 16 januari 1948 de Friese beweging een nieuwe loot aan haar stam heeft:
het Striidboun Fryslân Frij. ‘Separatisme, een eigen staat, een grenspost bij Wolvega en een op de
Afsluitdijk’. Dat zijn enkele van de ondoordachte, maar aansprekende kreten die duidelijk maken dat
de schrijvers van ingezonden stukken die in die dagen in de pen klommen om de oprichting van het
Striidboun te becommentariëren, zich niet de moeite namen om kennis te nemen van statuten en
doeleinden van de nieuwe organisatie. Volgens Sustring gaf met name het punt van de
uitzonderingspositie voor Fryslân op het terrein van gemeente- en provinciale financiën en
industrialisatie aanleiding tot de nodige weerstand onder het vaak gehoorde motto: ‘Wij zijn toch
allemaal Nederlanders.’ 43

Wat zeggen de statuten van het Striidboun? Artikel twee zegt: ‘Utgeande fan it selsstannich bistean
fan it Fryske folk en it Ryk fergjend op syn plicht dy selsstannichheit ek to erkennen, wol dit
Striidboun komme ta selsbistjûr foar Fryslân binnen it Nederlânske Ryk.’ En het derde artikel geeft
vervolgens een nadere invulling van de doelen van het Boun: 

‘It Striidboun wol in steatsrjochterlike forhâlding mei dat Ryk, hweryn Fryslân eigen bilêstingen heft
en eigen finânsjes biheart, syn ynkomsten en útjeften sels regelet, syn eigen oerheden en amtners kiest
of bineamt, greater foech op it stik fan rjocht en rjochtspraek, eigen rjochters en eigen polysje hat,
culturele autonomy bisit, alderearst op it stik fan it ûnderwiis, en de eigen soasjael-ekonomyske
dingen sels birêdt. It wol dus selsbistjûr yn dy mjitte, dat dat allinne bigrinzge wurdt troch de easken
fan it Ryksforbân en goede federative oparbeiding mei de oare Ryksdielen.’

Folkertsma had het in de bijeenkomst van 1 november 1947 nog over decentralisatie van
overheidsverantwoordelijkheid, anderen hebben het echter over zelfbestuur. Daar zal Folkertsma niets
op tegen hebben gehad. Hij is in 1930 immers de auteur van de brochure  Selsbistjûr for Fryslân. En
die brochure begint met een retorische vraag: ‘Leaut ien fen jimmen, det wy mei taelstriid, mei
literaire aksje allinnich it folk fen Fryslân winne? Leaut ien dat?’  44

Het antwoord op die retorische vraag wil ik u niet onthouden. Folkertsma zegt, ik vertaal: ‘Nee,
evenmin als de Vlaamse beweging voor de oorlog de strijd van het Vlaamse volk was, evenmin als
één literaire actie tot zaak van het volk is geworden (...)’ En hij vervolgt: ‘Om het volk te winnen is
het nodig dat Fryslân tot de macht van de daad komt, dat wil zeggen tot de politiek komt. Beide zijn

 Nieuwsblad van Friesland, 30 april 1948.42
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nodig: woord en daad, literatuur en politiek (...). De tweede reden die om politieke actie voor Fryslân
vraagt, is de dwang van de tijd (...) De staat breidt zijn macht steeds verder uit en als gevolg daarvan
wordt de invloed van politieke partijen ook steeds groter. Daarom is het nodig dat de Friese beweging
invloed krijgt in de officiële organen en partijen.’  Folkertsma had, wel wetende dat het volk er niets45

voor voelde, geen behoefte aan een eigen staat, maar wel van wat hij een nationale ontwikkeling
noemt.  

De vraag naar wel of geen zelfbestuur levert in de bijeenkomst van de eerste november 1947 reeds de
nodige gespreksstof op, want niet een ieder is met het streven naar zelfbestuur ingenomen. Zo merkt
M. J. de Haan in de vergadering van 21 november 1947 op dat het Friese volk niet in zelfbestuur
gelooft. Desalniettemin kan de bijeenkomst zich in het gebruiken van het begrip zelfbestuur vinden,
omdat overvragen in Den Haag mogelijk decentralisatie zou kunnen opleveren.

Niet zelfstandigheid en autonomie waren in de jaren zo vlak na de Tweede Wereldoorlog overigens dè
Friese politieke items, decentralisatie is dat wèl. Zo schreef Piter Wijbenga op verzoek van de Ried
fan de Fryske Biweging een rapport over decentralisatie, nadat dezelfde Biweging bijna meteen na de
Tweede Wereldoorlog naar buiten kwam met de wens tot decentralisatie en meer autonomie voor het
provinciaal bestuur. De Beweging  doet dat in zijn, al in de loop van de oorlog samengestelde
rapporten met wensen betreffende politiek, landbouw, handel, cultuur, kunst, onderwijs, kerk,
jongeren, en, wat toen nog eerlijk volkspropaganda werd genoemd.  Wijbenga staat vooral een46

versterken van de provinciale bestuurslaag voor. De Commissaris van de Koningin moet in de visie
van Wijbenga ook in de toekomst door de Kroon worden benoemd, maar die moet op zijn beurt de
burgemeesters benoemen, om daarmee deze benoemingen in de provinciale sfeer te trekken en aan het
Haagse touwtrekken te ontkomen. Onvrede met de politiek en het Haagse centralisme is in wezen van
alle tijden. Maar Wijbenga laat het daar niet bij. Met het oog op de taal zouden rechterlijke
autoriteiten ook door het provinciaal bestuur dienen te worden benoemd. Kortom Wijbenga’s
vertrouwen in het provinciaal bestuur staat in schrille tegenstelling tot zijn vertrouwen in het Rijk.
Toch aardig om te kunnen constateren dat hoewel rechterlijke autoriteiten nog steeds door de Kroon
worden benoemd, de houding tegenover het Fries en ook de vaardigheid in het Fries in de afgelopen
decennia zo is veranderd. Maar als Wijbenga één en ander poneert gaat het nog om autoriteiten die
niet zoveel later een meer dan actieve bijdrage aan Kneppelfreed zouden verlenen, en dat verklaart
iets van Wijbenga’s stellingname. Wijbenga, is verder van mening dat wanneer één departement voor
decentralisatie in aanmerking komt dat wel het Departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen is. Hij wijst in dat kader “op de samenstelling van de lesrooster inzake geschiedenis,
heemkunde, Friese taal, etc. In het algemeen dus aansluiting bij het streek-eigene.”47

Wijbenga’s rapport is één van de ingrediënten voo de op 10 januari 1949 door Gedeputeerde Staten
van Fryslân ingestelde Provinciale Adviescommissie voor het Decentralisatievraagstuk, die gevraagd
wordt ‘mede aandacht te schenken aan de positie van Friesland in Nederland.’  Fryslân is overigens48

niet de enige provincie die zich in die jaren over het vraagstuk van de decentralisatie buigt. Groningen
en Zeeland, dezelfde provincies die zich ruim 150 jaar eerder met Fryslân tegen het centralisme van
de Fransen in 1795 verzetten, stellen soortgelijke commissies in. En dat staat weer niet los van de
door de regering ingestelde Commissie voor het herstel van de financiële zelfstandigheid van de
Gemeenten en Provinciën, de zogenaamde staatscommissie-Oud. De Friese Commissie, onder
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voorzitterschap van de Leeuwarder burgemeester en PvdA-fractievoorzitter in de Friese Staten,
mr A.A.M. van der Meulen, moet een representatief beeld geven van de opvattingen in  Fryslân
inzake het decentralisatievraagstuk. Op 9 mei 1951 komt het advies van de provinciale commissie
naar buiten. De breed samengestelde commissie is niet unaniem in zijn opvattingen met betrekking tot
de staatsrechtelijke veranderingen, maar is het er wel over eens dat voor Fryslân niet aan een
bijzondere staatsrechtelijke positie binnen het koninkrijk gedacht moet worden. Het streven van het
Striidboun en Folkertsma naar zelfbestuur krijgt geen enkele steun. Folkertsma, die lid van de
provinciale adviescommissie is, bedankt dan ook voor het commissielidmaatschap nog voordat het
rapport naar buiten wordt gebracht. De provinciale adviescommissie is wel van mening dat de
bijzondere, met name de culturele en historische omstandigheden een gefundeerde aanspraak maken
op voldoende regel- en bestuursbevoegdheden om eigen wezen en aard te kunnen behouden en te
ontwikkelen. Voor het Fries zou het om slechts enkele administratiefrechtelijke bepalingen gaan,
volgens de commissie. Voor het gebruik van het Fries in het ambtelijke en rechtsverkeer worden de
praktische bezwaren te groot en het aantal belanghebbenden te klein geacht om aan taalwetten te gaan
denken. Dat zou pas aan de orde zijn wanneer het zou gaan om een ‘voldoende uitgegroeid’ zijn van
het taalgebruik. In dat geval, zo schrijft de commissie, kan de wet de volledige gelijkstelling van het
Fries en Nederlands in Fryslân vastleggen.  Met zulke opvattingen is het geen wonder dat meer dan49

vijftig jaar na dato van een gelijkstelling van het Fries en Nederlands in Fryslân geen sprake is. Ook
niet, nadat de commissie nog een con amore aanvaarden van het gebruik van het Fries door de
betreffende overheidsinstanties heeft aanbevolen. Het rapport van de commissie heeft alleen een
historisch belang, de relevantie is al snel op het politieke kerkhof van de grote plannen beland. ‘It
boekje leit der, en hat fierders allinne histoarysk bilang’ zo schrijft Douwe Kalma in1951.

Wat laat het voorgaande zien? In ieder geval dat het streven van het, naderhand meer dan eens als
radicaal gekwalificeerde, Striidboun Fryslân Frij niet losstaat, noch los gezien kan worden van het
bredere na-oorlogse denken over de staatsrechtelijke inrichting van ons land. Zelfbestuur en
decentralisatie zijn fenomenen waarover gediscussieerd en geschreven wordt. Ik noemde reeds de
Staatscommissie-Oud. Ik kan ook het in 1935 verdedigde proefschrift van de latere onderkoning van
Nederland,  L. J. M. Beel, noemen dat over ‘Zelfbestuur of Afhankelijke Decentralisatie’ gaat. Een
jaar na Beels dissertatie verschijnt het proefschrift van W. van Oorschot dat over de autonomie fan de
gemeente gaat. En A. J. Romijn promoveert in 1946 op een dissertatie ‘Autonomie en Zelfbestuur’ die
een vergelijking maakt tussen Duits en Nederlands gemeenterecht. Veel eerder, in 1928, doet ‘t Hooft
een vergelijkende studie naar autonomie en zelfbestuur in West-Europa. En in het buitenland vragen
in die dagen politieke ontwikkelingen, zoals de  autonomie voor onder meer Zuid-Tirol en eerder voor
de Ålands, de nodige aandacht. Ik heb niet nagegaan hoe de Nederlandse regering op deze
buitenlandse ontwikkelingen heeft gereageerd, maar ik denk dat de Indische kwestie in die jaren alle
aandacht opeiste, en men bepaald niet wakker lag van de politieke veranderingen in Zuid- en Noord-
Europa, laat staan van die in Fryslân. Dat laatste is ook daarna niet gebeurd, hoewel in 1951, en voor
de Haagse betrokkenen onverwacht en abrupt, met Kneppelfreed toch enige Friese rimpeling in de
Hofvijver zou ontstaan. De Friese kwestie werd in Den Haag al snel gerelateerd aan een gevaarlijk
soort nationalisme, in de Friese werkelijkheid was daar echter geen sprake van. 

De strijd van het Striidboun is vooral een papieren strijd geweest. Met name Folkertsma is een
productief auteur en heeft zich op en met papier dapper geweerd. Feitelijk vallen Striidboun en
Folkertsma grotendeels samen, na Folkertsma’s overlijden in 1968 gaat de door hem geïnitieerde
organisatie nog negen jaar door, maar dat houdt niet in dat de achtergeblevenen nog veel ondernemen.
Met het verdwijnen van de leidsman is de fut er voor goed uit. Al veel eerder, feitelijk reeds snel na
de oprichting, en heel opmerkelijk gezien het statutaire doel van de organisatie, verdween de gedachte
aan zelfbestuur uit het doen en laten van het Striidboun. Dat is reeds het geval, waneer het Striidboun
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in 1949 met een 32 pagina’s tellende brochure over het voetlicht komt: ‘Is Friesland een lastpost voor
het Rijk?’ De bedoeling van de brochure is het beantwoorden van eerder op het streven van het
Striidboun geuite kritiek, of zou Fryslân zich zonder steun van het Rijk niet kunnen redden. Het
Striidboun heeft het Nederlands Economisch Instituut in Rotterdam daartoe aan het rekenen gezet.
Voor het voor die dagen niet geringe bedrag van ruim duizend gulden, ging drs J. Hartog van dat
gerenommeerde instituut aan de slag. Hij berekent onder meer dat de rijksuitgaven voor Fryslân yn
1943 een bedrag van 83.378.000 gulden tellen en dat daar een bedrag van 60.433.000 gulden aan
Friese inkomsten tegenover staat. Dat is een uitkomst die het Striidboun waarschijnlijk graag anders
zou hebben gezien, het NEI-rapport vervult later dan ook geen enkele rol meer, en hoewel er graag op
mag worden gewezen dat Fryslân meestal aan de krapper eind komt wanneer het de Haagse
geldstromen gaat, is het misschien nog belangrijker dat ook de gedachte aan zelfbestuur achter de
horizon verdwijnt. Het Striidboun ontwikkelt zich voor de betrokkenen vooral tot een denktank, tot
een forum waarin gelijkgezinden een oplossing proberen te vinden voor Friese problemen, maar
nationalistische oplossingen komen in de gekozen benadering niet voor. Een commissarisbenoeming
schreeuwt, uiteraard zou ik bijna willen zeggen, om een reactie, maar de actie blijft, op een stukje in
de krant na, afwezig. De spoorlijn Sneek-Staveren moet blijven, maar dat is wel van een geheel andere
orde dan een Frij Fryslân. De nieuwe PEB-centrale verdient aandacht, reeds ver voordat een en ander
in handen van de Nuon kwam en de Friese zeggenschap over het bedrijf werkelijk aan de orde was en
is.    

Wanneer, ter afsluiting, de activiteiten van het Striidboun worden nagegaan, kunnen drie aspecten
worden genoemd. In de eerste plaats is de organisatie, zoals tien jaar na de oprichting reeds werd
geschreven, niet geworden wat bij de oprichting bedoeld en verwacht werd.  Van zelfbestuur,50

autonomie of zelfs decentralisatie is na zoveel jaren nog steeds geen sprake. In het actuele doen en
laten gaat het zelfs meestal niet om zelfbestuur, autonomie of decentralisatie, maar om taalzaken en -
incidentjes en, niet in de laatste plaats, hoe actueel, om publieke benoemingen. In de tweede plaats is
het Striidboun toch vooral een papieren tijger geweest. De pen was het wapen, Wy Sels het medium en
het adres of direkte schrijven het middel. Van radicaler activiteiten is geen sprake, subversieve acties
zijn uit den boze. Vorm en inhoud zijn, ondanks de eerste strategische beschouwingen van E. B.
Folkertsma, altijd buitengewoon gouvernementeel gebleven. In de derde plaats heeft het Striidboun in
zijn uitwerking verder gereikt dan het voorgaande doet vermoeden. Juist omdat de leden van het
Striidboun uit allerhande organisaties kwamen en in meer dan één geval relevante maatschappelijke
posities bezetten, reikt de invloed waarschijnlijk toch verder dan wanneer het een geheim en vooral
maatrschappelijk geïsoleerd gezelschap zou betreffen. Voor de direkt-betrokkenen was het Striidboun
een soort van denktank, waarvan het bestuur iedere week bijeen kwam om over de actuele
maatschappelijke problemen te praten en zo nodig op te reageren. Van radicale en/of nationalistische
standpunten is in de geschriften van het Striidboun echter geen sprake. In feite ging het om een
patriottisch gezelschap van met name nette en al wat oudere heren. 

Ik kom bij de derde door mij aangekondigde vanmiddag aan de orde te stellen Friese organisatie, te
weten de Fryske Organisaasje foar Kulturele Autonomy (FOKA), die, afkomstig uit het Friese
studentenmilieu in Groningen, in 1974 actief werd. Dat gebeurde op het moment dat in Fryslân zelf de
nodige tevredenheid leek te ontstaan over alles wat ondertussen voor het Fries bereikt was: de
interdepartementale commissie Friese taalpolitiek had haar werk gedaan, het Fries zou in 1980 op de
lagere school verplicht worden en de regering tastte in de buidel om een aantal Friese zaken financieel
te ondersteunen. FOKA stelde daarentegen vast dat het sinds Kneppelfreed maar liefst zestien jaar
duurde voordat er van Rijkszijde beweging in de Friese zaak kwam. In de nacht van 24 op 25 april
1974 kwamen de ververs van de toen nog onbekende en anonieme FOKA in actie in de toenmalige
gemeente Franekeradeel, waar Hollandstalige plaatsnaamborden en richtingwijzers werden
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overgeschilderd. Plaatsnaamborden zijn het meest openlijke teken van een Hollandse overheersing, zo
laat één van de FOKA-leden naderhand weten.  Twee dagen later wordt de Ried fan de Fryske51

Beweging gevraagd zich achter de actie ‘Frysk Blinders’ van de FOKA te stellen. De Bewegingsried
stelt zijn oordeel echter uit, er dient eerst nadere informatie te worden ingewonnen...... Op 29 mei van
hetzelfde jaar volgt een FOKA-actie in de gemeente Utingeradeel en op 4 juni volgen acties in de
Zuidwesthoek van Fryslân. Dat was schrikken, want niet de gemeenten, maar de kerken zijn voor het
eerst de aangeklaagden. Op alle kerkdeuren worden, net voor de Pinksterviering, affiches geplakt,
waarin duidelijk wordt gemaakt dat het de elite-kerk, overheidsinstanties en de bovenlaag van de
burgers zijn, die verantwoordelijk voor de vervreemding (dat wil zeggen ontfriesing) zijn en die tot op
de huidige dag bevestigt en verder verbreidt. Zoiets is vooral van de kerken, die een boodschap voor
alle mensen zeggen te hebben, niet te begrijpen. De kerk, zo zegt FOKA, meent dat alle mensen
gelijkwaardig zijn en komt toch op voor juist de zwakken en onderdrukten. Wie die boodschap wil
uitdragen doet dat dan toch in de eigen taal van de mensen? Dat is wel geheel andere taal dan die van
de beide hiervoor gereleveerde organisaties. Helemaal geen nationale strijd of volksontplooiing,
versterking van de provinciale bestuurslaag, of het zelfstandig bestaan van het Friese volk, maar de
nadruk op de onderdrukking en vervreemding, dat wil zeggen ontfriesing, van Friestalige individuen.  52

De FOKA houdt het bovendien niet bij schrijven en praten, maar er is, zo is de opvatting van de
FOKA, daadwerkelijke actie nodig.  Maar dat betekent niet dat correspondentie geen instrument53

meer is, want in een schrijven aan de Friese gemeenten eist de FOKA dat de gemeenten voor 1
september 1974 besluiten om binnen anderhalf jaar de opschriften van alle plaatsnaam- en
straatnaamborden in het Fries te stellen. Eventueel wordt een toegevoegde Hollandse vertaling
gedoogd. Helaas voor de FOKA leggen alle gemeenten, op de gemeente Tytsjerksteradiel na, het
anonieme schrijven terzijde. Tytsjerksteradiel besluit dan nog niet tot Friestalige plaatsnaamborden,
maar wenst de kwestie nader te bestuderen. In december van hetzelfde roerige jaar 1974 houdt de
FOKA een actie ‘Blauprint’: in zestien Friese plattelandsgemeenten worden Hollandstalige
opschriften op plaatsnaamborden met blauwe verf beklad. De Stiennen Man doet naderhand verslag
van de resultaten van de actie ‘Blauprint’. In Tytsjerksteradiel, Wonseradeel, Leeuwarderadeel en
Idaarderadeel komen concrete voorstellen op de raadstafel betreffende het in het Fries notuleren van
datgene wat in het Fries is gezegd, een Friestalige agenda en advertenties. In Smallingerland,
Opsterland en Gaasterland wordt de gelijkberechtiging van het Fries in het officiële verkeer gezien als
een discriminatie van het Hollands. En gemeenten als Ooststellingwerf, Dantumadeel en
Franekeradeel zien allerlei apen en beren op de Friese weg, terwijl de gemeente Haskerland de
principiële discussie afdoet met het oppurtunistische argument van het ontbreken van een ambtenaar
die in staat is om het Fries te schrijven. 

Een dag na de actie ‘Blauprint’, 19 december 1974, staan de eerste, reeds snel getrappeerde FOKA-
leden voor de rechter. De Officier van Justitie haalt fors uit en heeft het over ‘je reinste fascistische
terreurdaden’, een ‘heel duidelijk autoritair-fascistische instelling’, en, mogelijk nog erger:
‘Groninger heethoofden’. Naar aanleiding van de weinig eervolle gang van zaken ondertekenen 48
Friezen een aan de Minister van Justitie gerichte open brief, waarin zij Dries van Agt onder meer
laten weten, ik citeer: ‘Zoals 23 jaar geleden bij de rechtszaak tegen Fedde Schurer een grote groep
belangstellenden niet tot de rechtszaal werd toegelaten, werd ditmaal, zonder enige praktische
noodzaak, enkele tientallen personen, de toegang tot de rechtszaal geweigerd. Wie had gehoopt dat de
Leeuwarder justitiële autoriteiten hun les hadden geleerd uit de politie-rel van Kneppelfreed van
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1951, is bedrogen uitgekomen. Ook ditmaal werd de openbaarheid van de rechtspraak slechts ten dele
gehonoreerd. Het is, naar het ons voorkomt, niet toevallig dat bij deze twee rechtszaken die te maken
hebben met het culturele streven van de Friese beweging, de reactie in het Leeuwarder Paleis van
Justitie zo inadequaat is geweest. De Leeuwarder justitiële autoriteiten zijn in 1974 blijkbaar nog
altijd bezield van dezelfde angst voor bewuste en actieve aanhangers van deze beweging als in 1951.
Niet alleen de openbaarheid is in het gedrang gekomen. Ook aan de rechtsgelijkheid is principieel niet
voldaan, door de verdachten niet een pro-deo-advocaat toe te staan, met als motivatie dat het om een
politiek-culturele zaak ging.’ Einde citaat. Daarnaast vragen de briefschrijvers zich af wanneer een
officier van Justitie het recht heeft om een verdachte ‘fascistisch’te noemen.’ Sommigen van de
ondertekenaars en direct-betrokkenen, vandaag hier aanwezig, zullen het zich nog ter dege weten te
herinneren. De minister van Justitie antwoordt op 12 mei 1975. Zijn inhoudelijk incorrecte brief leidt
vervolgens tot enige correspondentie tussen professor Feitsma en minister Van Agt, maar dat levert
verder geen nieuws op.   54

Dat is wel het geval met het gemeentelijke front. Idaarderadeel en Baarderadeel besluiten tot het
plaatsen van Friestalige plaatsnaamborden. Franekeradeel, Harlingen, Hindeloopen en IJlst besluiten
tweetalige plaatsnaamborden in te voeren. IJlst is overigens de gemeente die, ruim twintig jaar eerder,
in 1952, veel commotie inzake Friese straatnamen weet te genereren, een forse taalaanvaring waarbij
het Striidboun Fryslân Frij en zijn lid Fedde Schurer een prominente rol spelen. 

De FOKA-acties gaan ondertussen onverdroten voort. Zo wordt in januari 1976 een actie in de
Trynwâlden gehouden tegen de discriminerende tweetaligheid op de plaatsnaamborden van
Tytsjerksteradeel. De Friestalige tekst is wel heel klein ten opzichte van de Hollandstalige.Vervolgens
krijgt de FOKA-episode vooral het kenmerk van een juridische strijd. Eén van de FOKA-leden gaat
tot de Hoge Raad, maar krijgt uiteindelijk nul op het rekest.

Ik kom terug bij de inhoudelijke overwegingen, zoals die door de FOKA-betrokkenen later zijn
verwoord. Het eerste aspect dat daarbij opvalt, omdat het noch bij de Jongfryske Mienskip, noch bij
het Striidboun voorkomt, is de verwijzing naar linkse categorieën als klassenstrijd en binnenlands
kolonialisme.  Gjalt Jelsma heeft het in een inleiding in oktober 1976 voor het Friese55

studentenvereniging Bernlef, in wezen het oude nest waar de FOKA ontstond, over taalstrijd in het
kader van de bestaande klassenmaatschappij. Voor Fryslân geldt, aldus Jelsma, dat het Fries de taal is
van de meest afhankelijke klasse: arbeiders, boeren, kleine middenstanders, lager kantoorpersoneel.
Uiteindelijk gaat het om een strijd voor en van die klasse. Maar zover is het nog niet, want de
doorgaande cirkel van vervreemding van de eigen identiteit vraagt ook hier zijn, waarschijnlijk niet
geheel onverwachte, tol. FOKA ging het, volgens Jelsma, niet alleen om een taalwet of om kulturele
autonomie, maar uiteindelijk om de socialistische inrichting van de Friese samenleving, om een
zelfbesturend socialistisch Fryslân binnen Europa. Het is overigens de vraag of deze, voor de Friese
actoren in de loop van de Friese geschiedenis meest vergaande doelstelling, door alle FOKA-leden
gedragen werd. Van schriftelijk vastgelegde doelstellingen is geen sprake en FOKA zelf was niet
bepaaldelijk een hechte eenheid die doordacht en doelgericht aan de slag ging.  De letters FOKA56

staan bovendien niet voor zelfbestuur en socialisme, maar voor, zoals reeds eerder opgemerkt, Fryske
Organisaasje foar Kulturele Autonomy. Kortom, de doelstelling geeft minder aanleiding om aan
nationalisme te denken, dan aan, wat eerder perifeer nationalisme is genoemd. Het ging allemaal
waarschijnlijk ook wat minder ver dan Jelsma, kind van zijn studententijd, in zijn stoute dromen heeft
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gedacht. Bovendien ging het de organisatie eigenlijk vooral om een wat minder ver doel, namelijk het
stimuleren van het gebruik van het Fries in het openbare leven.     57

FOKA’s begin, zo heeft Alex Riemersma duidelijk gemaakt, lag bij een leerzame reis van een aantal
leden van het studentengezelschap Bernlef naar Baskenland, om daar sympathie te betuigen met daar
actieve hongerstakers tegen het Spaanse beleid met betrekking tot de Basken, en de wereld te laten
weten dat ook Nederland gelijksoortige problemen kende. Toen de Friese studenten naderhand hun
verhaal niet in de geschreven media kwijt konden, ontstond de gedachte om in anonimiteit tot actie
over te gaan. Er was lang genoeg gepraat en in Bayonne had men gezien wat het betekent om als
minderheid in opstand te komen. 

Dat brengt mij, naast de betrekkelijke radicaliteit, bij een tweede cluster van verschillen in relatie tot
Jongfryske Mienskip en Striidboun: ik doel op de geringe institutionalisering van de FOKA, haar
jeugdige aanhang, de anonimiteit van haar bestaan, de subversiviteit van haar acties, het ontbreken
van een leider -geen Kalma of Folkertsma- en de geringe duur van haar werken. Deze verschillen
hangen alle samen met de sinds de vooroorlogse en eerste na-oorlogse jaren opgetreden substantiële
culturele veranderingen in Nederland en de gehele westelijke wereld. Ik hoef alleen maar te wijzen op
de danig toegenomen culturele mobiliteit en dynamiek, de verdwenen autoriteitenvrees en het
ontstaan van een breed actiewezen. Maar dat alles wil niet zeggen dat de FOKA niets zou hebben
bereikt. Culturele autonomie zat er in het geheel niet in, maar de FOKA heeft wel voor het effectief
op de Haagse en provinciale beleidsagenda zetten van het Fries in met name het bestuurlijke en
rechtsverkeer gezorgd. De FOKA kreeg bovendien haar vervolg in een nieuwe, bovengrondse, maar
qua personele invulling deels eendere  organisatie, als het Ynstitút foar Taal-Yntegraasje. Tevens zag
een nieuw blad het licht: Sneed. Beide zouden slechts een relatief kort leven beschoren zijn, hetgeen
geen wonder is, wanneer wordt bedacht dat studies op een gegeven moment beëindigd worden, en het
verder nog altijd adequaat is, om de stroper zo snel mogelijk tot jachtopziener te benoemen. Van Fries
internationalisme lijkt in het geval van de FOKA verder nog eerder sprake, dan van Fries
nationalisme. En, afgezien van een enkele, een andere richting uitgaande uitlating, ging het de FOKA
toch, evenals de beide andere hier behandelde organisaties, vooral om een verbeteren van de positie
van de Friese taal in het Friese maatschappelijke leven. De FOKA is een taalemancipatorische
organisatie die in zijn doen en laten slechts moeilijk op Fries nationalisme in de zin van de definitie
van Gellner kan worden betrapt.     

Ik rond af. In deze voordracht ging het mij om een nader traceren van het Friese nationalisme, aan de
hand van de definitie van Ernest Gellner: ‘A political principle which holds that the political and the
national unit should be congruent’. Daartoe heb ik een drietal organisaties uit de Friese historie voor
het voetlicht gehaald; organisaties wier strijdbaarheid en activisme binnen de Friese verhoudingen
prominent aanwezig geacht kunnen worden. In de drie gevallen is, in mijn benadering, van
nationalisme geen sprake, wel van een zeker perifeer nationalisme, zoals Hechter het streven heeft
genoemd, dat een duidelijker eigen plaats binnen - en niet buiten - het grotere geheel van, in ons
geval, de Nederlandse staat wil bereiken, en dan ook nog toegespitst op met name de positie van de
Friese taal. Culturele autonomie vormt de basis welke de drie organisaties voor het eigen bestaan en
streven gemeenschappelijk hebben, evenals overigens de geringe relevantie daarvan in het feitelijk
streven, werken en de resultaten van de betreffende Friese organisaties. Desalniettemin is de
relevantie van de drie organisaties voor en binnen de Friese beweging groot. Met hun positie ter zijde
van de mainstream en hun geprononceerde en in hun tijd nieuwe opvattingen, alsmede handelen,
hebben zij richting gegeven aan de koers van de gehele Friese beweging, en andere, meer
gouvernementele of uitvoerende Friese organisaties, de luwte en mogelijkheden verschaft om hun
opvattingen bij te stellen, en vooral, hun werk te kunnen doen. Zonder die, strategische, functie bloedt
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de Friese Beweging, zoals iedere emancipatorische beweging, dood. En, om met de woorden van
Trinus Riemersma te eindigen, de organisaties, die tezamen de Friese Beweging vormen, zijn bovenal:
‘ien yn har leafde fwar Fryslôn’. 
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