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Twitter-Fries
Twitter-Frie
es houdt taal levend
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LEEUWARDEN Dat 95 procent van
de Friese jongeren op de sociale
media het Fries gebruikt, stelt Lysbeth Jongbloed-Faber van de Fryske
Akademy zeker niet teleur.

Sterker nog ,,ik hie fantefoaren net
toch dat der noch safolle jongerein it
Frysk brûkt. Fan myn eigen generaasje tritigers en fjirtigers, brûkt
hast net ien it Frysk. Dizze pubers
dogge it wol.’’
Dat is zeker belangrijk, ,,want
stúdzjes hawwe al oanjûn dat as in
taal net brûkt wurdt op ynternet, dat
er dan sa goed as dea is. Dan rêdt sa’n
taal it net. En wy sjogge dat it Fryske
dus wol brûkt wurdt. Ek as ferfanging fan de sprektaal. Froeger pakte
ien de tillefoan en spruts Frysk mei

syn freon oan de oare kant. No stjoere se in sms-ke of whatsappe se en
dogge se dat ek yn it Frysk.’’
Welke taal iemand het liefst
spreekt, heeft de grootste invloed op
de taal die de persoon ook op sociale
media zal gebruiken. Andere factoren van invloed zijn de houding tegenover het Fries, de schrijfvaardigheid en de doorsneehouding tegenover het Fries op school.
Er zijn grote verschillen gemeten
in het gebruiken van het Fries. Zo
wordt in het algemeen in de grote
steden bijna geen Fries gebruikt, terwijl in de kleinere plaatsen en in
Noordoost-Fryslân het Fries op sociale media veel gewoner is. In de
Friese Wouden wordt het Fries het
meest gebruikt.
Het Fries wordt vaak fonetisch geschreven. De meeste jongeren weten

dat, maar vinden dat niet erg. Sommigen vinden het te veel werk om alle dakjes en streepjes te typen, anderen weten niet zo goed wanneer ze
die moeten gebruiken.
Jongbloed wil nu onderzoeken
waarom van jongeren met dezelfde
achtergrond en hetzelfde niveau de
een het Fries wel gebruikt en de ander niet. Om de kennis te verbeteren
zou het Fries op drietalige basisscholen meer aandacht moeten krijgen
en zouden er meer Friese kinderboeken moeten komen.
Ook kunnen basisscholen meer
aandacht geven aan het Fries op sociale media. De zogeheten rolmodellen zouden ook op andere dagen dan
de Fryske Twitterdei het goede voorbeeld moeten geven. Friese tweets
van Doutsen Kroes worden massaal
doorgestuurd.

