
Alles over Fryslân, de Friezen en 

de taal van het hart



“Ast mei in minske praatst 
yn in taal dy’t er ferstiet dan 

komt it yn syn holle. 

Ast mei him praatst yn syn 

eigen taal dan rekket 

it yn syn hert.”

Nelson Mandela (1918-2013)

‘‘Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, dan bereik
 je zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, dan raak je zijn hart.’’
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JE HART
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Het Fries speelt een belangrijke rol in de provincie. Het is de moedertaal 
van meer dan de helft van alle inwoners en de taal wordt in het dagelijks 

leven volop gebruikt. Het Fries wordt op veel plaatsen gesproken. In de 

supermarkt, op school, bij de dokter, op de sportvelden; overal kom je het 
Fries tegen. Het is de taal van thuis, waarin je lacht of juist kwaad wordt. 

De taal die het dichtst bij je gevoel staat; het is de taal van je hart.



44

Taal  fan it hert

In de laatste decennia is het gebruik van het Fries in verschillende 
domeinen zoals onderwijs en zorg flink toegenomen. Friezen hebben 
gestreden voor een verbetering van de positie van de taal met als 
resultaat dat het Fries tegenwoordig stevig verankerd is in de Friese 
maatschappij. 

INTRODUCTIE

Was het eerder nog zo dat het Fries niet 
geschikt gevonden werd om tegen de 
dokter te spreken of voor de rechtbank, 
tegenwoordig wordt hier heel anders over 
gedacht. Hoe kun je je nu beter uitdrukken 
dan in je eigen taal? Juist in de rechtspraak 
en in de zorg is dit van groot belang. 

Ook in het onderwijs heeft het Fries 
tegenwoordig een belangrijke positie. 
Kinderen leren eenvoudig verschillende 
talen naast elkaar en de moedertaal is een 
belangrijk onderdeel van die ontwikkeling. 

De doelstelling van provincie Fryslân is niet 
alleen het in stand houden van de Friese taal, 
maar ook het ondersteunen en stimuleren 
van het gebruik ervan.

In dit boekje Taal fan it hert kom je meer 
te weten over het Fries, over de rol van 
de taal in het dagelijks leven, van het 
onderwijs tot de zorg en van cultuur tot de 
overheid. Friezen komen aan het woord 
en er is achtergrondinformatie over de 
ontstaansgeschiedenis van het Fries. Ook 
de rol van de provincie Fryslân komt aan 
bod, evenals het beleid dat gericht is op 
het vergroten van het bewustzijn en de 
acceptatie van het Fries.
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Naast het boekje is de app Taal fan it hert 
ontwikkeld. In de app staat extra informatie, 
met foto’s en fi lmpjes, over onderwerpen uit 
het boekje. Zo wordt er nader ingegaan op 
de Friese streektalen zoals het Bildts en het 
Stellingwerfs, kun je meer informatie vinden 
over het Oudfriese recht of de fi bula van 
Wijnaldum en is er informatie te vinden over 
verschillende bekende Friezen die veel voor 
de Friese taal en cultuur betekend hebben, 
zoals Eise Eisinga, Marijke Muoi en Douwe 
Kalma. 

Bij het lezen van het boekje kun je gelijk 
meer informatie bekijken in de app. Bij 
verschillende onderwerpen staan deze 
plaatjes. 

Door die plaatjes met de smartphone te 
scannen kom je in de app direct uit bij meer 
informatie over het onderwerp. Handig toch? 

In de app is ook een wandelroute 
opgenomen. Die route door Leeuwarden 
leidt je langs verschillende gebouwen. 
Alle gebouwen huisvesten belangrijke 
Friese instellingen zoals de Afûk, de 
Fryske Akademy, Tresoar of spelen een 
belangrijke rol in de geschiedenis van 
het Fries of de Friese cultuur, zoals het 
Gerechtshof en het Fries Museum aan 
het Wilhelminaplein. Je komt ook langs 
enkele standbeelden in de binnenstad. 
Beelden van Friezen die veel voor het 
Fries betekend hebben zoals Waling 
Dijkstra en andere bekende Friezen zoals 
Pieter Jelles Troelstra en Mata Hari. 

Dus lees het boekje, bekijk de fi lmpjes en 
wandel de route en kom zo alles te weten 
over Fryslân, de Friezen en hun taal van 
het hart. 

toneel



“It begjint by de Friezen sels 

om de taal te brûken 

en dêr grutsk op te wêzen.”

Commissaris van de Koning van de provincie Fryslân drs. A.A.M. Brok

“Het begint bij de Friezen zelf om de taal te gebruiken en daar trots op te zijn.”



Taal fan it   hert
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FRIES SPREKEN
EN APPEN 
Overal in de provincie hoor je mensen Fries spreken. Het merendeel van 
de Friezen spreekt Fries en bijna alle van de grofweg 650.000 inwoners 
kunnen de taal verstaan. Dit betekent in het dagelijks leven dat je het 
Fries overal tegenkomt. 

Toch vinden sommige Friezen het lastig 
om het Fries te blijven spreken als de ander 
Nederlands spreekt. Uit fatsoen schakelt de 
Friesspreker dan over naar het Nederlands. 
Dat hoeft echter niet, zoals gezegd; de 
meeste inwoners van Fryslân verstaan het 
Fries prima.

De helft van alle Friezen kan het Fries 
goed lezen. Het geschreven Fries kom 
je op verschillende plaatsen tegen. 
Dat kan zijn in de Friese media en in 
de Friestalige literatuur, maar ook op 
straat. Denk bijvoorbeeld aan de Friese 
plaatsnaamborden in de provincie. 

Maar een klein deel van de Friezen kan 
het Fries goed schrijven. Dit aantal neemt 
de laatste jaren toe. Die positieve trend 

valt te verklaren door het toenemende 
gebruik van de sociale media. Steeds meer 
mensen kiezen ervoor om op sociale media, 
voornamelijk via WhatsApp, de taal te 
gebruiken die ze ook spreken met vrienden 
en familie. Daarbij schrijven ze de woorden 
vaak op zoals die uitgesproken worden, dus 
niet volgens de spelling. 

Sommige Friezen storen zich aan de 
spelfouten, maar hoe erg is het? Een taal 
is immers altijd in beweging. De drempel 
om Fries te schrijven is minder hoog in 
informele communicatie, ook al wordt 
er niet altijd foutloos geschreven. En zeg 
nu zelf: het is toch ook vreemd om in het 
Nederlands te appen met je vriend of 
moeder, waar je normaal altijd Fries tegen 
spreekt?
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Verstaan

Spreken

Schrijven

goed redelijk niet zo goed

FRIES IN DE DIGITALE WERELD

Met een toenemend aantal Friezen dat 
schrijft in het Fries is er ook behoefte aan 
hulpmiddelen daarvoor. Er zijn verschillende 
apps en hulpmiddelen ontwikkeld zoals een 
spellingscontrole en online woordenboeken. 

Voor een kleine taal zoals het Fries is een 
positie in de digitale wereld van groot belang. 
Het toont de vitaliteit van de taal en laat zien 
dat de taal met de tijd meegaat. Bovendien 
wordt de toepassing en zichtbaarheid van de 
taal vergroot. 

Om die reden is het heel waardevol 
dat het Fries één van de talen is in de 
vertaalmachine Google Translate. Met 
Google Translate kun je woorden en zinnen 
vertalen van en naar meer dan 100 talen en 
sinds 2016 dus ook van en naar het Fries. 

Friezen hebben zich massaal hier voor 
ingezet. In de Fryske Google Translate 
Wike (Friese Google Translate Week) zijn er 
door de inzet van de Friezen meer dan één 
miljoen woorden vertaald van het Engels 
naar het Fries. Genoeg om het Fries op te 
nemen in Google Translate. Het laat zien 
waar een kleine taal groot in kan zijn!  

Lezen



oersette = vertalen 
geef = correct
snoadfoan = smartphone 
grutsk = trots 
memmetaal = moedertaal 
heitelan = vaderland 
bakje kofje = kopje koff ie
staveringshif ker = 
spel lingscontrole

Friese woorden

Taal fan it   hert
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Veel Friezen vinden het vervelend als hun taal een dialect genoemd 
wordt. Het Fries is namelijk geen dialect maar een taal. Maar wat is daar 
nu eigenlijk het verschil tussen?  

TAAL OF DIALECT

De discussie over taal en dialect raakt vaak 
een gevoelige snaar. Taalkundig gezien is 
er geen verschil tussen beide. Ze hebben 
beide een grammatica, eigen klanken en een 
eigen uitspraak. Je kunt zowel in een taal 
als in een dialect zinnen maken en jezelf 
duidelijk maken. 

Maar wat is dan precies het verschil 
tussen een taal en een dialect? Dit heeft 
vooral te maken met politiek, de waarde 
die mensen aan een taal toekennen en de 
manier waarop mensen de taal gebruiken. 
Ook taalafstand speelt een rol. Hoe meer 
een taal op een andere taal lijkt, hoe groter 

de kans dat beide talen als varianten van 
elkaar gezien worden. Het kan dan zo zijn 
dat de ene taal als dialect van de andere taal 
wordt gezien. Denk bijvoorbeeld aan het 
Zeeuws dat een regionale variant is van het 
Nederlands. 

Als enige taal in Nederland is het 
Fries, naast het Nederlands, erkend 
als officiële tweede rijkstaal. Het Fries 
heeft op taalhistorisch gebied een eigen 
ontwikkeling doorgemaakt en heeft een 
rijke woordenschat die afwijkt van het 
Nederlands. Dit is anders bij dialecten die 
regionale varianten van een taal zijn. 

1010
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Het Fries voldoet als taal aan een aantal belangrijke criteria:

- politieke erkenning
- status
- een taal historische ontwikkeling
- een rijke woordenschat die afwijkt van het Nederlands
- eigen combinaties van klinkers en medeklinkers
- eigen regels voor het vormen van woorden
- een gestandaardiseerde spel ling en grammatica
- het wordt gesproken en geschreven 
- het wordt niet al leen prive, maar ook in het off iciele 
openbare leven gebruikt en op andere gebieden zoals op 
televisie en in de literatuur  

Taal fan it   hert
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NEE!!
Het Fries is een taal!

Wat een mooi dialect 
spreken jul lie.



Daar staat tegenover dat sommige 
medeklinkers in het Fries niet als 
beginletter worden gebruikt: c, q, v, x, z. Deze 
worden geschreven zoals ze in het Fries 
uitgesproken worden, dus het Nederlandse 
‘circa’ is in het Fries ‘sirka’. De v en z kunnen 
wel midden in een woord voorkomen (drave, 
raze) (= rennen, schreeuwen) en de c wordt 
veel gebruik in -ch verbindingen (each = 
oog). Dat zorgt ervoor dat in het Fries geen 
26 letters gebruikt worden zoals in het 
Nederlands, maar 24 omdat de q en x niet 
gebruikt worden. 

Wat ook direct opvalt aan een Friese tekst 
is het gebruik van veel diakritische tekens: 
accenten op klinkers. Hiermee wordt de 
uitspraak of klemtoon benadrukt. Het ‘dakje’ 
kan gebruikt worden op de a, e, o en u (bêd, 
mûs, âlde, rôle, sûn) (= bed, muis, oude, rol, 

gezond). Het accent naar rechts kan gebruikt 
worden op de u en e (út, grouwélich) (= uit, 
overdadig). Het accent naar links wordt 
alleen gebruikt op vreemde woorden (appèl). 

In heel Fryslân wordt Fries gesproken, maar 
binnen de taal zijn regionale verschillen 
te herkennen. Een bekende driedeling 
(op grond van geografische verschillen 
in uitspraak) is Kleifries, Woudfries en 
Zuidwesthoeks. Ondanks de verschillen 
kunnen alle Friezen elkaar goed verstaan.

Het kaartje op de volgende bladzijde geeft 
fonetisch geschreven voorbeelden van 
verschillen in uitspraak. 

Friese taal

RIJKE TAAL
De Friese taal wordt vaak geprezen om de rijke klanken en zangerige 
toon. Dat komt omdat het Fries meer klinkers heeft dan het Nederlands. 
Zo kent het Fries zogenaamde tweeklanken (buorlju, woartel)(= buren, 
wortel) en zelfs drieklanken (muoike, boaiem)(= tante, bodem). Ook 
bepaalde verbindingen van medeklinkers aan het begin van een woord 
zijn kenmerkend voor het Fries: stj- (stjoer, stjer) (= stuur, ster), tsj- 
(tsjettel, tsjuster) (= ketel, donker), sj- (sjippe, sjerp) (= zeep, stroop), 
sk- (skelk, skoalle) (= schort, school), gn- (gnize, gnibbelje) (= lachen, 
knabbelen). 

Zijn ‘kompjûter’ en ‘koese’ 
wel Friese woorden?  
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Z U I D W E S T-
H O E K S

W O U D -F R I E S

K L E I -
F R I E S

13

snein
skoal le
skuon
boadskip
woartel
foarke

snain 
skol le
skonnen
bodskip
wurtel
forke

sneen
skwal le
skwon
bjadskip
wjartel
fjarke

zondag
school
schoenen
boodschap
wortel
vork



Komst saterdei
ek op it feest?

14

Mei ik de
tusearten?

Kom je zaterdag ook op het feest?

Mag ik de boontjes?
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Jawis, ik haw 
sin oan sneon!

Lekker hin,
dy beantsjes?

Kom je zaterdag ook op het feest? Jazeker, ik heb zin in zaterdag!

Lekker zijn die boontjes, he?





IN HET
ONDERWIJS
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Onderwijs in de moedertaal is van belang voor de ontwikkeling van het 

kind. Kinderen leren gemakkelijker lezen en schrijven wanneer ze dat 

eerst in de moedertaal doen. Het Fries heeft tegenwoordig 

een vaste plek in het onderwijs. 



In het dagelijks leven hebben alle inwoners van Fryslân met 
verschillende talen te maken. De taalverscheidenheid wordt gezien als 
rijkdom en als kans voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen maken 
vanaf de geboorte al kennis met het Fries. 

VAN PEUTER 
TOT PROMOVENDUS

Zo krijgen ouders bij de geboorteaangifte 
bij de gemeente een cadeau met onder 
andere een meertalig voorleesboek en 
informatie over meertalig opvoeden en 
taalontwikkeling. 

  www.heitenmem.nl

Ook op locaties voor peuteropvang en 
kinderdagverblijven speelt het Fries een 
belangrijke rol. Op veel locaties wordt 
naast het Nederlands ook Fries gesproken. 
Er is ook een aantal volledig Friestalige 
opvanglocaties en kinderdagverblijven; hier 
wordt alleen het Fries gebruikt. Juffen en 
leidsters spreken met de kinderen in hun 
eigen taal en gebruiken liedjes en boekjes 
om de kinderen kennis te laten maken met 
het Fries. 

  www.sfbo.nl

Alle kinderen die in Fryslân naar de 
basisschool gaan, leren Nederlands en 
Fries. Dat geldt ook voor kinderen die 
niet in Fryslân zijn geboren of thuis een 
andere taal spreken. In Fryslân zijn er ook 
‘drietalige basisscholen’. Leerlingen op deze 
basisscholen krijgen les in het Nederlands, 
Fries en Engels. 

Op het voortgezet onderwijs krijgen alle 
leerlingen in ieder geval in het eerste 
jaar het vak Fries. Op veel scholen, van 
verschillende niveaus, kan het Fries als 
examenvak worden gekozen. Ook zijn 
er scholen waar meertalig voortgezet 
onderwijs wordt aangeboden. Hier 
worden het Fries en het Engels, naast het 
Nederlands, als instructietaal bij andere 
vakken gebruikt.

  www.sintrummeartaligens.nl
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onderwijs Fries onderwijs saai? 
Welnee! 
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Op de pabo krijgen studenten in Fryslân 
lessen in Friese taalvaardigheid. Daarnaast 
krijgen ze les in meertalige didactiek, hoe 
ze in de klas met de verschillende talen 
kunnen omgaan. Ze kunnen een speciale 
bevoegdheid halen die nodig is voor het 
basisonderwijs in de Friese taal. De NHL 
Stenden Hogeschool verzorgt de opleiding 
tot leraar Fries in het voortgezet onderwijs.  

  www.nhlstenden.com

Op universitair niveau bestaat aan 
de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), 
binnen de studierichting Minorities and 
Multilingualism, de specialisatierichting 
Fries. Aan de RuG bestaat ook de 
mogelijkheid een bevoegdheid als docent 
Fries (lerarenopleiding op masterniveau) 
te halen. Verschillende medewerkers van 
het wetenschappelijke instituut de Fryske 

Akademy verzorgen Fries-gerelateerde 
vakken aan de Universiteit van Amsterdam 
(de minors Fries voor niet-Friestaligen en 
schrijfvaardigheid voor Friestaligen) en 
middeleeuwse Friese geschiedenis aan de 
Universiteit Leiden.
   www.minorities.nl

De Afûk verzorgt Friese taalcursussen voor 
volwassenen. Daarnaast ontwikkelt de Afûk 
lesmateriaal voor het primair en voortgezet 
onderwijs. 

  www.afuk.frl



Hans de Haan, directeur openbare basisschool De Tsjelke in Holwerd

HET FRIES IS MEER DAN MIJN WERKTAAL
“Ik kom van Terschelling en sprak als kind geen Fries. Dat was in die tijd ‘not 
done’. Mijn vader en moeder spraken wel Fries, dus ik ben met de taal opgegroeid. 
In mijn werk op school vind ik het belangrijk om de taal van de kinderen te 
spreken, grofweg tachtig procent van de kinderen hier heeft Fries als moedertaal. 
Het Fries is meer dan mijn werktaal. In de loop van de tijd is het mijn eerste taal 
geworden en denk ik ook in het Fries. Ik spreek het met mijn eigen kinderen en 
kleinkinderen.”

De Tsjelke is sinds het schooljaar 1995/96 een drietalige school en was daarmee 
een van de eerste scholen in Fryslân. “Onderwijsinstelling Cedin vroeg of wij in 
een pilot voor drietalig basisonderwijs mee wilden draaien. De Fryske Akademy 
zou die pilot monitoren. Mijn gevoel was dat het goed voor de kinderen was, maar 
daar was helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor. Gedacht werd dat het 
Nederlands van de kinderen eronder zou lijden. Maar uit onderzoek kwam naar 
voren dat het helemaal niet nadelig voor de kinderen was. En ook voor het Fries 
was het positief. Bij het tweejaarlijkse provinciale Lyts Frysk Diktee (Klein Fries 
Dictee) vielen wij jaren achter elkaar in de prijzen. Jonge kinderen pikken talen zo 
op, hoe jonger hoe gemakkelijker. Dat zien wij ook bij de niet-Friestalige kinderen. 
En je ziet het aan het niveau van het Engels, de kinderen hebben een voorsprong, 
het gaat gemakkelijker.”

20
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GESCHIEDENIS VAN FRIES OP SCHOOL 
Fries op school lijkt nu de gewoonste zaak 
van de wereld, maar dit was lange tijd niet 
het geval. Hier is een moeizame strijd aan 
vooraf gegaan. In 1907 komt het provinciaal 
bestuur voor het eerst met een subsidie 
voor het Fries op school, maar de lessen 
mogen alleen na schooltijd worden gegeven. 
In 1928 wordt de Afûk (Algemiene Fryske 
Underrjochtkommisje) opgericht met als 
doel cursussen Fries voor volwassenen te 
organiseren en om Friestalig lesmateriaal 
voor kinderen te ontwikkelen. Honderden 

Friezen voeren jarenlang actie en in 1937 
krijgt het Fries een bescheiden plaats in 
het taalonderwijs op de lagere school, 
al is dat facultatief. Na 1955 bestaat de 
mogelijkheid om het Fries als voertaal 
in het basisonderwijs te gebruiken. Ook 
is onderwijs in de streektalen (Bildts, 
Stellingwerfs, Hindeloopers) mogelijk. In 
1980 wordt het Fries een verplicht vak in 
het primair onderwijs. In 1993 wordt het 
Fries een verplicht vak in het voortgezet 
onderwijs.

Friese woorden
poppe = baby
pjut = peuter 
beuker = kleuter
bern = kind 
bernsbern= kleinkind
skoal le = school 
poppeslok = kraamvisite
pjutteboartersplak = 
peuterspeelzaal



Lesmateriaal
Er is een rijke variatie aan Friese 
onderwijsmethoden en -materialen 
ontwikkeld voor het basisonderwijs en 
het voortgezet onderwijs. Dit lesmateriaal 
bestaat onder andere uit online lesmateriaal, 
leesboeken en tijdschriften. Scholen kunnen 
dit materiaal gebruiken om het vak Fries 
vorm te geven. Er is bovendien thematisch 
materiaal beschikbaar voor andere vakken 
zoals biologie en wereldoriëntatie waarbij 
het Fries als instructietaal gebruikt wordt. 

Schooltelevisie
Omrop Fryslân maakt schooltelevisie 
voor verschillende leeftijdsgroepen, zoals 
Wat tekenje ik, WitWat, Kening Hert en 
Harry Hazze voor de jongere kinderen en 
Tsjek voor de oudere kinderen. Ook zijn 
een paar dramaseries gemaakt voor de 
leeftijdscategorie 12-15 jaar zoals Bosk, De 
Koers en De Útflecht. Bij deze dramaseries 
zijn ter verdieping ook jeugdboeken 
uitgebracht.

  www.skoal.tv
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ZINGEN EN LEZEN
Thuis en op school komen kinderen op verschillende manieren 
in aanraking met de rijkdom van de Friese taal en cultuur. Dit kan 
bijvoorbeeld met verschillende lesmethoden maar ook via boeken, 
internet, televisie of internet. 



ZINGEN EN LEZEN

FeRstival
Al sinds 1942 wordt de jaarlijkse 
voordrachtwedstrijd FeRstival 
georganiseerd. Leerlingen van het 
voortgezet onderwijs dragen uit het 
hoofd een Fries gedicht voor en worden 
beoordeeld door een jury. Er zijn drie 
categorieën: starters, doorzetters en 
toppers. Doel is de belangstelling voor 
literatuur in het algemeen en voor de Friese 
in het bijzonder te bevorderen. Bekende 
winnaars zijn onder anderen: cabaretier 
Rients Gratama (in 1949), zangeres Nynke 
Laverman (in 1992) en acteur Theun 
Plantinga (in 1996).

  www.ferstival.frl
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SjONG 
SjONG is een tweejaarlijks Friestalig 
zangfestival voor jongeren van 12 tot en 
met 18 jaar. Deelnemers schrijven een 
Friese tekst op een bestaand popnummer. 
Daarmee doen ze auditie. Ze begeleiden 
zichzelf of zingen met een orkestband. De 
beste deelnemers van de voorrondes gaan 
door naar de finale. Er kunnen bij SjONG 
prijzen gewonnen worden voor de beste drie 
optredens, de beste tekst en er is ook nog 
een YouTube-prijs.

  www.sjong.nl





IN HET 
OPENBARE
LEVEN
In de loop van de 20ste eeuw ontstaat het streven naar een off iciele 
status van het Fries in het openbare leven. Dit blijkt geen eenvoudige 

taak. Taal is een gevoelige kwestie, waarbij de emoties hoog kunnen 
oplopen. Het recht om jezelf in je eigen taal bij bijvoorbeeld de notaris, op 

school en in de Provinciale Staten te kunnen uiten, moet (soms letterlijk) 

worden bevochten.

25



Verdachten en getuigen hebben het recht om Fries te spreken bij 
zittingen van de rechtbank in Fryslân. Bij zittingen buiten Fryslân 
mag ook Fries gesproken worden, wanneer een verdachte of getuige 
aannemelijk kan maken dat hij zich onvoldoende in het Nederlands kan 
uitdrukken. 

Het recht om Fries te spreken in de 
rechtszaal werd vastgelegd in 1956 en 
was het gevolg van een voorval dat de 
geschiedenis is ingegaan als Kneppelfreed 
(Knuppelvrijdag). 
 
Met een rechtszaak wil journalist Fedde 
Schurer in 1951 een rechterlijke uitspraak 
uitlokken over de positie van het Fries in 
de rechtbank. Nieuwsgierig naar de afloop, 
verzamelen veel belangstellenden zich voor 
het gerechtsgebouw. De overweldigende 
belangstelling voor het proces tegen Schurer 
loopt uiteindelijk uit op een confrontatie 
tussen de politie en demonstranten. Met 
knuppels drijft de politie de mensenmassa 
uiteen. 

Het voorval leidt tot veel verontwaardiging. 
Drie ministers bezoeken na Kneppelfreed 
de provincie en op aandringen van 
de Tweede Kamer worden er twee 
onderzoekscommissies ingesteld. Eén 
voor Fries in het onderwijs en één voor het 

gebruik van de Friese taal binnen justitie. 
Dat zorgt vanaf 1955 voor de mogelijkheid 
om het Fries als voertaal in het 
basisonderwijs te gebruiken. Een jaar later 
volgt het recht om voor de rechter Fries te 
spreken.

Met het recht om Fries te spreken in de 
rechtszaal wordt een positieve ontwikkeling 
in gang gezet. In 1995 wordt het Fries 
erkend als officiële bestuurstaal, naast het 
Nederlands. Dit betekent dat het schriftelijk 
gebruik van het Fries in het rechtsverkeer 
wettelijk is vastgelegd. Sinds 1997 worden 
alle aktes van de burgerlijke stand tweetalig 
opgesteld. Vanaf 2001 kunnen alle notariële 
aktes in het Fries opgesteld worden en in de 
openbare registers ingeschreven worden. 
Voor alle juridische termen in het Fries is 
een speciaal woordenboek ontwikkeld door 
de Fryske Akademy. 
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RECHT

recht Met knuppels worden mensen 
van het Zaailand gejaagd…



RECHT

Tjalling van der Goot, advocaat bij advocatenkantoor Anker&Anker te Leeuwarden

JUIST IN EMOTIE GEBRUIKT IEMAND DE MOEDERTAAL 
“In mijn werk is Nederlands de eerste taal. Wetten zijn allemaal in het Nederlands 
opgesteld. Maar als advocaat heb je niet alleen met wetten te maken, maar vooral 
met mensen. Deze mensen worden van strafbare feiten verdacht. Daarbij komen 
emoties los. Juist in emotie gebruikt iemand de moedertaal. Friestalige cliënten 
moedig ik aan op de zitting tegen de rechter Fries te spreken. Dat is namelijk een 
recht en dat recht is er niet voor niets. In de moedertaal kun je je het beste uiten en 
dat is weer goed voor een zorgvuldig strafproces.

Ik vind het belangrijk dat het Fries formeel een plek heeft in de juridische sector, 
maar het is nog belangrijker dat die plek er ook in de praktijk is. Het vastleggen 
van het recht in de wet is nog maar het begin. De praktijk zal zich daarbij moeten 
aansluiten. De rechtbank Leeuwarden is opgegaan in de rechtbank Noord-
Nederland en dat betekent dat in Leeuwarden ook zaken worden behandeld door 
rechters uit Groningen of Assen. Die verstaan niet allemaal Fries. Andersom kan 
het zijn dat Friezen naar rechtbanklocaties buiten Fryslân moeten. Het komt niet 
veel voor, maar ook daar kunnen ze Fries spreken.’’

27



Simone Scheffer, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeente Harlingen

DE LAPEN GEARSMITE
“Wy smite de lapen gear (Friese uitdrukking die betekent: gaan trouwen. Letterlijke 
vertaling: we gooien de lappen bij elkaar), zo’n mooie uitdrukking is er in het 
Nederlands toch niet? Op officiële momenten schakelen Friezen nogal snel over 
naar het Nederlands, dat zouden ze eens af moeten leren. Het is mooi dat mensen 
ook bij zulke gelegenheden kunnen kiezen voor de taal waarin hun hart ligt. 
Gelegenheden als het aangeven van een kind, een huwelijk of in de rechtszaal 
staan, zijn immers al spannend genoeg. Het is goed dat je dan juist je moedertaal 
kunt spreken. Dan wordt het weer eigen. Het grote wordt klein. Ik heb een keer 
meegemaakt dat een stel de plechtigheid in het Fries wilde doen. Veel gasten 
beheersten het Fries echter niet, die moesten na afloop maar vragen wat er 
gezegd werd. Ik speech trouwens makkelijker in het Fries dan in het Nederlands. 
Ik denk ook in het Fries, ik spreek het al zo lang, terwijl ik niet echt Friestalig ben 
opgevoed. Thuis spraken wij Bolswarders, de taal van mijn moeder. Wanneer ik 
bij opa en oma in Witmarsum was, werd alles wat ik in het Bolswarders zei in het 
Fries herhaald. Het Fries hoort bij mijn vader. Volgens de verhalen was hij heel 
Friesgezind, mijn opa trouwens ook. Die liep gewoon de schoenwinkel uit wanneer 
ze het woord ‘skoech’ (schoen) niet verstonden.”

Het Fries is ook een deel van haar werk als verslaggever bij Omrop Fryslân. “Taal is 
voor een deel emotie, hoe vertel ik een verhaal goed. Het Fries leent zich daar goed 
voor. Fries is een deel van mij, ik ben er trots op. Wij moeten de taal gebruiken, 
koesteren, vasthouden en ons best er voor doen.” 
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Friese woorden
boaskje = trouwen
brul loft = bruiloft
breid = bruid 
fereale =verliefd
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dunsje = dansen
tsjoch = proost
houlik = huwelijk
tutsje = kusje
bregeman = bruidegom 



De provincie Fryslân is letterlijk een Fries land. Burgers kunnen Fries 
spreken tegen een ambtenaar of bestuurder, of een Friese brief of 
e-mail sturen. In het algemeen is de overheid (provincie, gemeenten, 
waterschap) in de provincie Fryslân taalvolgend: als de burger Fries 
spreekt of schrijft, dan reageert de overheid in dezelfde taal. 

Op beleids- en bestuurlijk niveau wordt 
het Fries ook gebruikt. Zo kunnen 
beleidsstukken in het Fries opgesteld 
worden, verslagen van vergaderingen in het 
Fries genotuleerd worden en wordt er Fries 
gesproken en geschreven in gemeenteraden 
en in Provinciale Staten. 

Het gebruik van het Fries door en met de 
overheid is wettelijk vastgelegd. Het Fries is 
erkend als bestuurstaal en als officiële taal 
van Fryslân. De provincie Fryslân heeft in 
1997 de provincienaam officieel veranderd 
van Friesland naar Fryslân. Ook in 
Nederlandstalige stukken (ook van het Rijk) 
moet voortaan Fryslân geschreven worden. 

Een aantal gemeenten in de provincie 
heeft een Friese gemeentenaam 
(bijvoorbeeld Waadhoeke, Tytsjerksteradiel) 

en Friese plaatsnamen (bijvoorbeeld 
Feanwâlden, Húns, Wergea). Gemeenten 
kunnen ook kiezen voor een tweetalig 
plaatsnamenbeleid met zowel de 
Friese als de Nederlandse naam op het 
plaatsnaambord. 

In de landelijke politiek wordt soms ook 
Fries gesproken. Zo is het bij de installatie 
van Eerste of Tweede Kamerleden mogelijk 
om de eed of belofte in het Fries af te leggen. 
Kamerleden doen dit met de woorden: 
‘Dat ferklearje en ûnthjit ik’ 
(‘Dat verklaar en beloof ik’) of 
‘Sa wierlik helpe my God almachtich’ 
(‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’).

Reduzum of Roordahuizum? 
Je moet de weg wel 
kunnen vinden. 

plaatsnamen
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OVERHEID “Yn de Steaten sil ik it Frysk 

as earste taal brûke, 

net omdat it moat, 

mar omdat it heart.”

Commissaris van de Koning van de provincie Fryslân drs. A.A.M. Brok

 “In de Staten zal ik het Fries als eerste taal gebruiken, 
niet omdat het moet, maar omdat het hoort.”



DE FRIESE VLAG

De Friese vlag bestaat uit vier blauwe en 
drie witte schuine banen met zeven rode 
‘pompeblêden’. De ‘pompeblêden’ (blad 
van de gele plomp) staan symbool voor de 
zeven middeleeuwse Friese zelfstandige 
landstreken, ook wel zeelanden genoemd. 

In 1897 werd de vlag door Gedeputeerde 
Staten erkend. De vlag werd in 1927 
voor het eerst officieel gebruikt

op het provinciehuis. De tekst van het 
Fries volkslied is geschreven voor Eeltsje 
Halbertsma uit Grou met de titel De âlde 
Friezen (1829).
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volkslied Zing mee!



Frysk bloed tsjoch op! 

Wol no ris bruze en siede, 

En bunzje troch us ieren om! Flean op! 

Wy sjonge it beste lan fan d’ierde, 

It Fryske lan fol eare en rom. 

Klink dan en daverje f ier yn it run 

Dyn alde eare, o Fryske grun!

Klink dan en daverje f ier yn it run 

Dyn alde eare, o Fryske grun!

Taal fan it   hert
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In de zorgsector is de taal steeds meer een 
onderdeel geworden van het professioneel 
omgaan met patiënten en cliënten. De 
patiënt of cliënt staat centraal en mensen 
aanspreken in hun eigen taal hoort daar 
nadrukkelijk bij. Kwetsbare mensen hebben 
er veel profijt van wanneer ze in hun eigen 
taal aangesproken worden. Taal draagt zo 
bij aan de kwaliteit van de zorg. Oudere 
mensen, die soms moeite hebben met 
het Nederlands, kunnen zich gewoon in 
het Fries uitdrukken. Kinderen kunnen in 
hun eigen taal gerustgesteld worden. En 
patiënten en cliënten kunnen zich in hun 
eigen taal uiten, als het bijvoorbeeld om 
emotionele zaken zoals ziekte gaat. Taal is 
dus bepalend voor het welzijn van de mens.

De dokter, dominee en schooldirecteur behoorden vroeger tot de 
‘notabelen’ van het dorp. Het was ondenkbaar dat je in het Fries bij de 
dokter over je klachten sprak. De laatste jaren is men er steeds meer 
van overtuigd dat het juist beter is om in je eigen taal te communiceren. 
Oudere mensen in een verpleeghuis spreken het liefst hun moedertaal: 
niet alleen omdat ze dan beter kunnen aangeven wat ze bedoelen, maar 
ook omdat het hen een gevoel van geborgenheid geeft.

Dat wie doe sa
De website van het project Dat wie doe 
sa (Dat was toen zo) biedt verhalen, 
video’s, foto’s, muziek en andere 
geluidsfragmenten over onderwerpen 
uit het verleden. Het materiaal is 
afkomstig uit de regio en in de taal van 
de regio. Dat wie doe sa vraagt aandacht 
voor het gebruik van de moedertaal 
in zorgsituaties en werkt samen met 
zorgaanbieders om zorgvragers te 
stimuleren in zorgsituaties de eigen 
taal te gebruiken. Dat kan door de 
betreffende taal zichtbaar te maken op 
de zorglocatie met bijvoorbeeld posters 
en buttons, maar ook door het aanbieden 
van workshops aan de verzorgenden. 
  www.datwiedoesa.nl
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Corry Ludema-van der Valk, doktersassistente bij het Medisch Centrum Leeuwarden

JE STAAT DIRECT NAAST DE PATIËNT 
“Het Fries is mijn moedertaal en het betekent heel veel voor mij. Ik kan mij beter 
uitdrukken in het Fries, wat betreft emoties en ook om het gewicht van dingen aan te 
geven.” In haar werk als doktersassistente bij de polikliniek plastische chirurgie in het 
Leeuwarder ziekenhuis MCL merkt ze dat het Fries verschil maakt. “Het geeft enorm veel 
vertrouwen bij de patiënt. De mensen voelen zich direct thuis en zijn meer op hun gemak 
doordat ze hun eigen taal kunnen praten. Als zorgverlener sta je dan naast de patiënt. Een 
patiënt vertelt ook meer als hij of zij zich vertrouwd voelt.”

In het ziekenhuis wordt het belang van het Fries bij het contact met patiënten onderkend. 
“Medewerkers staan open voor het Fries en doen hun best om Friese uitdrukkingen te 
leren. Toch hoort een patiënt het, wanneer de dokter ‘iemand van buiten’ is en ik heb wel 
meegemaakt dat ze dan niet alles vertellen. Een patiënt, die regelmatig bij ons kwam 
vertelde mij dat ze last van haar buik had en in korte tijd vijftien kilo was afgevallen. 
Dat is belangrijke informatie, de alarmbellen gaan meteen rinkelen en er moet worden 
onderzocht hoe dat kan. Ze vertelde mij dat echter pas toen de dokter de kamer al uit 
was. Blijkbaar is het toch vertrouwder om zoiets te vertellen aan iemand die dezelfde 
taal spreekt. Omdat taal in het contact zo belangrijk is, geef ik nieuwkomers een 
zelfgemaakte ‘cursus’, een A-4 met Friese woorden zoals earmtakke (elleboog), kaaibonke 
(sleutelbeen) en knibbel (knie). Ook getallen zoals trijentritich (drieëndertig), moet je 
begrijpen als je iemand naar zijn geboortedatum vraagt. Mijn collega’s 

vinden het ook mooi en roepen regelmatig over de gang: ‘Hé 
Corry, mag ik eventjes de skjirre (schaar)?’” 
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IN DE 
VRIJE TIJD
De Friese taal is in diverse vormen van cultuur terug te vinden: van 

boeken en f ilms tot toneel en muziek. Schrijvers, regisseurs, acteurs en 

muzikanten gebruiken de Friese taal omdat deze dicht bij hen ligt en ze 

zich beter in hun moedertaal kunnen uiten. Met zijn rijkdom aan klanken 

is het Fries heel geschikt om te zingen. Ook in domeinen als media, sport 
en kerk neemt de Friese taal een steeds belangrijkere plaats in.
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Door de eeuwen heen heeft Friese literatuur zich ontwikkeld tot een 
volledige literatuur. Met vertalingen van bijvoorbeeld het werk van 
Shakespeare in het Fries willen schrijvers zoals Douwe Kalma laten 
zien dat dit ook in het Fries mogelijk is. In alle genres verschijnen 
tegenwoordig boeken: romans, chicklit, misdaadverhalen, reisverhalen, 
poëziebundels, kinder- en jeugdboeken. 

In de hedendaagse Friese literatuur 
komen verschillende maatschappelijke 
onderwerpen aan bod. Hiermee laten de 
schrijvers ziet wat er in Fryslân en in de 
wereld speelt. Voorbeelden zijn politieke 
satire in In aap klimt út ‘e beam (2017) 
van Koos Tiemersma en een liefdesrelatie 
tussen een broer en zus in Swarte ingels 
(2004) van Willem Schoorstra. 
Boeken worden oorspronkelijk in het Fries 
geschreven, maar ook uit andere talen 
vertaald. Dat loopt uiteen van kinderboeken 
over het hondje Dribbel (Stip in het Fries) 
tot de klassieke Ilias en Odyssee (van de 
Griekse dichter Homerus) en van Jip en 
Janneke tot In de ban van de Ring (The Lord 
of the Rings). Andersom komt ook voor: 

van een succesauteur als Hylke Speerstra 
verschijnen Nederlandse (en anderstalige) 
vertalingen van zijn oorspronkelijke Friese 
werk.

Vooral de jongere generatie schrijvers (in 
Fryslân opgegroeid) schrijft in het Fries 
en in het Nederlands, zoals Tsead Bruinja, 
Elmar Kuiper, Nyk de Vries en Albertina 
Soepboer. Soms is het werk zelf tweetalig, 
soms brengen ze een vertaling van het werk 
uit. Een compact overzicht van de Friese 
literatuurgeschiedenis kun je vinden in 
Zolang de boom bloeit (2018).
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literatuur Alles over Friese schrijvers 
en hun werk
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De Friese literatuur kent een rijke 
poëzietraditie, die al begint bij de 
Oudfriese teksten. Hoewel deze 
teksten niet als literatuur worden 
beschouwd, zitten er wel poëtische 
kenmerken in, zoals alliteratie 
en metaforen. In de eeuwen die 
volgen werd de meeste literatuur 
in dichtvorm gepubliceerd, zo 
schreef Gysbert Japicx vooral 
gelegenheidsgedichten en liederen. 
De moderne Friese literatuur bestaat 
nog altijd voor een groot deel uit 
poëzie, waarin meertaligheid en 
performance een steeds grotere rol 
krijgen. 

De klanken van de klinkers

Ver draagt de klank van de klinkerweg,
klein blauw paardenoog onderweg naar zee,

in vol le draf, dronken dromend,
op ijzers, vonkend in het schemerdonker. 

Draaf, meisje, draaf, roept de wind en
breng heel de binnenzee van je hart

tot stem om te worden het briesen van
de golven, de stroming onder de kust
en al le ver halen van het water, diep
als de heilige stilte van de dingen.

Eeltsje Hettinga 
Dichter fan Fryslan 2017-2019

Vertaling: Elske Schotanus



FILM
De films De Hel van ’63 en De schippers van de Kameleon over de 
tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer zijn bekende Nederlandstalige 
films over Friese onderwerpen. Daarnaast zijn er ook verschillende 
Friestalige films gemaakt. 

De film Nynke (2001) van Pieter Verhoeff 
over de vrouw van Pieter Jelles Troelstra, 
was een groot succes in de bioscopen in 
binnen- en buitenland. Eerder maakte 
Verhoeff al de Friese film De Dream (1985). 
Andere Friese films, zoals De Gouden 
Swipe (1996) en De Fûke (2000), beide van 
Steven de Jong, zijn met ondertiteling op de 
Nederlandse televisie vertoond. 
De oudste Friese speelfilm is Kar út Twa 
uit 1937, een zwart-wit film zonder geluid, 

met Friese tussentitels en Nederlandse 
ondertitels. Op het Noordelijk Film Festival, 
dat ieder jaar in Leeuwarden gehouden 
wordt, gaan ook vaak Friestalige producties 
in première. 

Omrop Fryslân maakt Friestalige 
documentaires over actuele zaken in de 
provincie. De documentaires worden met 
Nederlandse ondertiteling uitgezonden op 
de landelijke televisie. 
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Cabaret
Er zijn maar weinig cabaretiers die hun werk in het Fries op de planken brengen. In de 
vijftiger jaren was Tetman de Vries (1915-1988) met zijn gezelschap erg populair. Rients 
Gratama (1932-2017) maakte veel furore, ook als acteur, zanger en schrijver was hij niet 
onverdienstelijk. Ook Teake van der Meer (1937) maakt al jarenlang veel mensen aan het 
lachen met zijn wonderlijke typetjes.

Fryslân houdt van toneel, bijna ieder dorp heeft zijn eigen gezelschap: 
van Achlum tot Ysbrechtum en in sommige plaatsen zijn zelfs 
verschillende verenigingen. 

Bij de meeste verenigingen wordt in het 
Fries gespeeld. Zo’n 150 gezelschappen zijn 
aangesloten bij de Stichting Amateurtoaniel 
Fryslân, die opleidingen aanbiedt en 
wedstrijden houdt om de kwaliteit te 
verbeteren. De Friestalige toneelcultuur 
begint ongeveer in 1860 in Koarnjum als 
daar de eerste toneelvereniging opgericht 
wordt. Actief sinds het einde van de 19de 
eeuw zijn de gezelschappen Halbertsma uit 
Wergea, Tesselschade uit Hurdegaryp en 
Rjucht en Sljucht van Tijnje.  

In 1965 wordt de voorloper van Tryater 
opgericht, het oudste nog bestaande 
beroepstoneelgezelschap in Nederland. 
Met afwisselend (vertaald) klassiek 
repertoire en nieuw geschreven stukken 
bereikt het gezelschap een groot publiek 

in theaterzalen, dorpshuizen, scholen 
en op locatie. Tryater speelt niet alleen 
voor volwassenen, maar maakt ook heel 
bewust voorstellingen voor kinderen en 
jongeren, met daarbij speciaal ontwikkeld 
educatiemateriaal. Bij de producties die 
door de provincie reizen zoekt Tryater 
ook de verdieping met het publiek, door 
met de bezoekers in gesprek te gaan over 
onderwerpen die aan bod komen in de 
voorstelling. Tryater speelt in het Fries en 
in andere talen, omdat de maatschappij 
meertalig is. In steden zoals Leeuwarden 
en Sneek worden de stukken gespeeld met 
Nederlandse boventiteling.

  www.tryater.frl

toneel
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Binnen en buiten; 
overal wordt gespeeld



MUZIEK
Met de opkomst van popmuziek in Nederland komt ook de Friestalige 
popmuziek op. In Nederland hebben Friese bands zoals De Kast en 
Twarres grote Friestalige hits gehad met de nummers In nije dei en Wêr 
bisto. 

De Friestalige muziek komt in alle genres 
voor, van singer-songwriters als Gurbe 
Douwstra en Jaap Louwes tot pretpunk van 
Strawelte en De Hûnekop en van liedjes voor 
kinderen van Hindrik van der Meer tot rock 
van Jitiizer. 

Een bekend liedboekje is Fryslân Sjongt 
uit 1943 met daarin oude en nieuwe Friese 
liederen, zoals Wat bisto leaflik rizende 
simmermoarn. Dit lied, dat nog altijd 
gezongen wordt, is gemaakt door Waling 
Dijkstra (1821-1914), een belangrijke figuur 
voor de Friese cultuur. 

Zangers zoals Doede Veeman, Piter 
Wilkens, Adri de Boer, Anneke Douma en 
Griet Wiersma zijn al jaren populair. In 

een meer literair genre brengt popgroep 
Reboelje verschillende cd’s uit. Nynke 
Laverman begint haar carrière met Friese 
fado’s en schreef het lied Seis oere thús 
voor de opening van Culturele Hoofdstad 
Leeuwarden-Fryslân 2018. Bij Cohen 
in het Fries zijn nummers van zanger 
Leonard Cohen (uit Canada) in het Fries 
vertaald en door verschillende Friese 
muzikanten opgenomen. Friese muziek 
wordt regelmatig gedraaid bij begrafenissen, 
zoals het nummer In part fan dy van 
Marcel Smit en Gerbrich van Dekken. Het 
duo Die Twa scoort hoog in de Friese top 
100, die traditioneel op oudejaarsdag wordt 
uitgezonden op Omrop Fryslân, op basis van 
de favorieten van luisteraars. 
   www.frysketop100.nl
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Peter Sijbenga, muzikant, componist, schrijver en vertaler

IK BEN EEN ALLESETER
“Van huis uit ben ik niet Friestalig, wij woonden in Leeuwarden en spraken ABN. 
Het Fries heb ik ‘bij elkaar geraapt’ door mijn werk als muzikant bij Rients Gratama. 
Tegelijkertijd was ik bezig met de band It Dockumer Lokaeltsje en daar hebben 
wij heel bewust besloten om Friese teksten te maken. Onze voorbeelden waren de 
Angelsaksische punk en new wave-bands, maar ook Duitstalige punk kwam toen op. 
Het leek ons ook leuk om het Fries te gebruiken, om te bewijzen dat wij eigentijdse 
punk konden combineren met een minderheidstaal.”

Peter Sijbenga heeft een grote fascinatie voor het fenomeen taal. “Ik ben een 
alleseter. Als kind las ik in de atlas en dan zag ik de prachtigste plaatsnamen staan. 
Het gaat bij mij via de ogen en de oren, dus het woordbeeld en hoe het klinkt. Toen 
ik in 1987 in Reduzum kwam wonen, vond ik het belangrijk dat ik de mensen in het 
Fries aan kon spreken. Dat was een soort van sociaal besluit: als ik erbij wil horen, 
is het Fries daar een goede ingang voor.” Hij denkt en redeneert nog altijd in het 
Nederlands, “maar het Fries is een goede tweede. Het Fries leent zich heel goed 
voor het werk dat ik doe, het schrijven van teksten, liederen, toneel en vertalingen. 
Het Fries is elastisch, in tegenstelling tot het Nederlands, het lijkt veel meer op het 
Engels.”

muziek Van ballades tot rock

la la la la
la
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Internet speelt een belangrijke rol in de 
media. Door internet wordt de Friese taal en 
cultuur ook buiten Fryslân levend gehouden. 
Via internet kunnen Friezen buiten Fryslân 
naar Omrop Fryslân luisteren en kijken en 
overal op de wereld het Friese nieuws lezen. 
De nieuwsberichten op de website en op de 
app zijn tweetalig (Fries en Nederlands). De 
sociale media worden steeds belangrijker, 
en worden ingezet om jongeren met het 
Fries in contact te brengen. Veel gemeenten 
hebben een eigen lokale zender, vaak zijn 
die uitzendingen in het Fries.

  www.omropfryslan.nl

In de beide regionale kranten in Fryslân, 
Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad, 
komt het Fries voor: in rubrieken zoals 
columns, Friese ingezonden stukken en in 
Nederlandstalige artikelen worden mensen 
die Fries spreken vaak in het Fries geciteerd. 
Ook de in cultuurbijlages van beide kranten 
wordt regelmatig gebruik gemaakt van het 
Fries. Met name artikelen en recensies 
over de Friestalige literatuur, toneel, 
kunst en muziek worden vaak in het Fries 
geschreven.  

  www.lc.nl
  www.frieschdagblad.nl

In veel media, zoals radio, televisie, krant en online, kom je het Fries 
tegen. Omrop Fryslân, de regionale zender van Fryslân, maakt radio en 
televisie (nieuws, sport, achtergrond en amusement) in het Fries. De 
voertaal is Fries, in de praktijk zijn gesprekken regelmatig tweetalig. 

44

Taal  fan it hert

MEDIA

bla bla

 bla
 bla



Fryske tydskriften
• Het tweetalige tijdschrift Heit & Mem is voor ouders in Fryslân met kinderen van 0 tot 12 
jaar. Doelstelling is om (toekomstige) ouders bewust te maken van de kansen van meertalige 
ontwikkeling en om ze te stimuleren hun kinderen meertalig op te voeden. Dat kan 
bijvoorbeeld door meer Fries (voor) te lezen. Daarbij geeft het informatie over thema’s die 
met het opvoeden van kinderen te maken hebben.   www.heitenmem.nl
• Ensafh is een volledig Fries literair tijdschrift, ontstaan uit een fusie van de tijdschriften 
Hjir en Farsk. Er staan poëtische en prozaïsche Friese teksten in, ook worden 
regelmatig teksten in het Bildts of het Stadsfries opgenomen. Er staan recensies in en 
achtergrondartikelen over de Friese literatuur.   www.ensafh.nl
• De Moanne biedt een breed en creatief podium voor actuele en beschouwende bijdragen 
over cultuur en de kunsten en het tijdschrift doet dat in Friese en Nederlandse artikelen. 
Het blad laat zien wat er in en om Fryslân speelt, in taal, beeld en nieuwe media.

  www.demoanne.nl

Friese woorden
oant moarn = tot morgen 
nijs = nieuws 
waarberjocht = weerbericht 
fraachpetear = interview 
hjoed = vandaag
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Waar anders dan in de sport kunnen de emoties hoog oplopen? 

Bij SC Heerenveen in het Abe Lenstrastadion 
of bij SC Cambuur in Leeuwarden 
schreeuwen de supporters zich de longen 
uit hun lijf als er een doelpunt valt. Maar wat 
te denken van de ‘typisch’ Friese sporten? 
Bij het kaatsen, skûtsjesilen, fierljeppen 
(polsstokvérspringen), schaatsen, de 
paardensport en niet te vergeten het Fries 
dammen is de spanning vaak ook hoog. 
Door de jaren heen is dit ‘volksvermaak’ 
uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van 
de Friese identiteit, net als de Friese taal. 
Voor de wedstrijden van SC Heerenveen 
klinkt altijd het Friese volkslied en de 
‘pompeblêden’ zoals die op de Friese 
vlag staan sieren het shirt. Kaatsen 
en skûtsjesile hebben een heel eigen 

woordenschat. Denk maar eens aan ‘boppe’ 
(boven), ‘kwea’ (kwaad) en ‘boppewynse 
tonne’ (bovenwindse ton), ‘healwynse rak’ 
(halfwinds rak). Maar ook het eierzoeken 
heeft een eigen idioom: ‘twake’ (twee 
kievitseieren in een nest), ‘broedsje’ (vier 
kievitseieren in een nest), ‘oer de wjuk’ 
(zwenken van vliegende kievit), ‘hijke’ 
(mannetjeskievit), ‘sijke’ (vrouwtjeskievit) 
en ‘lotterje’ (onderzoeken of kievitseieren 
vers zijn door ze in water te leggen). Dat 
maakt van het Fries een rijke taal. Er zijn 
zelfs Friese woorden die als leenwoord in 
het Nederlands zijn opgenomen. Voorbeeld 
is het woord ‘klunen’ (betekent: op schaatsen 
over het land lopen).

SPORT

sport ‘Giet it oan’, of toch niet?



Friese woorden
keatse =kaatsen
partoer = team bij kaatsen 
boppeslach = slag met     
               directe winst
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aaisykje = eieren zoeken
l jip = kievit 
skries = grutto 

‘Giet it oan’, of toch niet?

fole = veulen
Frysk hynder = 
Fries paard

reedride = schaatsen
houtsjes = type schaats 
  (Friese doorlopers)
poeiermolke = chocolademelk



In 1908 richten de dominees Sipke Huisman 
en Geert Aeilco Wumkes het Christlik 
Selskip for Fryske Tael- en Skriftekennisse 
(later: Kristlik Frysk Selskip) op om het 
gebruik van het Fries in het religieuze 
domein te bevorderen. In 1943 verschijnt de 
eerste volledige vertaling van de Bijbel van 
de hand van ds. Wumkes en Eeltsje Boates 
Folkertsma. De bundel Psalmen en Gezangen 
komt in 1955 in het Fries beschikbaar. In 1978 
verschijnen de Nije Fryske Bibeloersetting 
en het Lieteboek foar de Tsjerken. 

Met dit materiaal houden bijna alle 
plaatselijke kerken, gemeenten en parochies 
een bescheiden aantal diensten in het Fries. 
Omstreeks 1990 ontstaat een klimaat waarin 
voorgangers steeds meer de vrijheid krijgen 
en nemen om in kerkdiensten de taal van 
hun keuze te gebruiken. Verschillende 

gemeenten streven er naar om in elke 
kerkdienst in ieder geval één Fries element 
op te nemen.

Het Frysk Oekumenysk Platfoarm Krúspunt 
is een vindplaats voor materiaal en platform 
voor initiatieven op het gebied van het Fries 
in het religieuze domein. Het richt zich op 
het bewust worden van de mogelijkheden 
van meertaligheid en het ontwikkelen van 
een eigen Friese kerkliedtraditie. Men pleit 
niet alleen voor Friestalige, maar ook voor 
twee- of meertalige kerkdiensten. Met de 
komst van Fries liturgisch materiaal (zoals 
de liederenbundel Tuskentiden) is het 
eenvoudiger om Friese elementen in de 
dienst in te brengen.
  www.kruspunt.frl

KERK
Tegenwoordig is een Friestalige kerkdienst of een dienst met een Friese 
Bijbellezing of een paar Friese liederen geaccepteerd. Dat is echter niet 
altijd zo geweest. Sommige mensen vonden het ‘boerenfries’ helemaal 
niet geschikt om in de eredienst te gebruiken.
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Liuwe Westra, dominee

FRIES IS MIJN BINNENSTE TAAL 
“Ik word mij er steeds meer van bewust dat ik altijd in het Fries denk en voel. 
Sommige mensen kunnen zich een andere taal, die ze iedere dag om zich heen 
horen, zo eigen maken dat ze er zelfs in beginnen te dromen. Dat heb ik dus niet. 
Alle communicatie gaat bij mij vanuit het Fries, en zelfs als ik Nederlands spreek, 
ben ik dus aan het vertalen. Het gaat nooit buiten het Fries om. Ik voel mij daarom 
het fijnst wanneer ik mij rechtstreeks in het Fries kan uitdrukken. Ik heb genoeg 
andere talen geleerd, en daar kan ik mij prima in redden, maar in een Friestalig 
gezelschap voel ik mij altijd meer op mijn gemak. Het Fries is mijn binnenste taal.”

In de kerk gebruikt hij het Fries ook regelmatig, dat is door de jaren heen steeds 
meer geaccepteerd en gewoon geworden. “Een ouder gemeentelid was verkocht, 
toen ik in Lollum voor het eerst het gebed in het Fries deed. Terwijl deze persoon er 
eerst sceptisch tegenover stond. Een paar jaar geleden preekte ik in het Bildt en ik 
had de tekst laten vertalen naar het Bildts. Een paar weken later kwam er een man 
naar mij toe en sprak mij daarop aan. Hij was nog emotioneel dat hij het Evangelie 
in zijn eigen taal had gehoord. Het komt blijkbaar toch meer binnen in je eigen taal. 
Zulke reacties had je vroeger bij het Fries ook, maar dat wordt nu redelijk normaal 
gevonden.”

kerkIn 1915 had Tzum de primeur





Het Fries ontstaat al in de vroege middeleeuwen. De taal begint zich 

te onderscheiden van andere Noordzeegermaanse talen zoals het 

Oudengels. Het Oudfries wordt in de hoge middeleeuwen als schrijftaal, 

bijvoorbeeld in wetsteksten, en als bestuurstaal gebruikt. In de loop van 

de 16de eeuw wordt het Fries als schrijftaal nauwelijks meer gebruikt. 

In de 19de eeuw wordt het Fries weer een schrijftaal en ontstaat er een 

levendig literair klimaat. 

GESCHIE-
DENIS VAN
HET FRIES
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VAN OUDFRIES 
NAAR MIDDELFRIES 
EN NIEUWFRIES 
Al in de Romeinse tijd wordt gesproken over Fryslân. De Romeinen 
noemen de stammen die hier wonen ‘Frisii’. Na de Romeinse tijd ontstaat 
in de 7de en 8ste eeuw een groot Fries koninkrijk dat van Noord-België 
tot aan de rivier de Weser in Duitsland loopt. De taal die gesproken 
wordt, wordt Oudfries genoemd. De wetsteksten zijn ook in deze taal 
opgeschreven. Vanaf de 11de eeuw bestuurt Fryslân zichzelf; het is de 
tijd van de Friese vrijheid. In 1498 komt daar een einde aan en daardoor 
verdwijnt het Oudfries langzaam als belangrijkste taal.

 
In de 16de en 17de eeuw komt de macht in 
Fryslân weer voor het grootste deel in Friese 
handen, maar wordt de Nederlandse taal 
steeds belangrijker. Bestuur, rechterlijke 
macht, scholen en kerken gebruiken het 
Nederlands als schrijftaal. Het Fries wordt 
de spreektaal van het ‘gewone volk’. Gysbert 
Japicx geeft het Fries, dat het Middelfries 
genoemd wordt, weer een plaats in de 
cultuur. Hij wordt als de grondlegger van de 
Friese literatuur gezien.

In 1815 ontstaan de Europese staten, zoals 
we die nu kennen. Onder invloed van de 
Romantiek worden volken zich bewust 
van hun eigen wortels. Overal neemt de 
belangstelling voor de eigen volksaard, 
de eigen taal, geschiedenis, folklore en 
literatuur toe. In de 19de eeuw is Fryslân 
een provincie van Nederland en is het 
Nederlands de enige officiële voertaal. 
Het Fries is voor thuis. Scholen wordt 
aangeraden om dat ‘boerse’ Fries niet 
toe te staan, dat zou de vorming van de 
Nederlandse eenheidsstaat in de weg staan.
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Geïnspireerd door de Romantiek ontstaat er 
een Friese taalbeweging, die de ondergang 
van de taal wil tegen houden en erkenning 
zoekt. Nieuwe Friese schrijvers komen 
op, zoals de gebroeders Halbertsma. Ze 
stimuleren de Friese bevolking om in hun 
eigen taal te lezen en te zingen. Joast 
Halbertsma doet onderzoek naar de Friese 
taal, hij begint met een wetenschappelijk 
Fries woordenboek en correspondeert 
met veel geleerden in Europa. Daarnaast 
verzamelt hij verschillende in zijn ogen 
typisch Friese voorwerpen. 

Door publicaties van deze schrijvers, maar 
ook door het eerste Friese woordenboek, 
komt er langzamerhand meer eenheid in 
de spelling van het Fries. In 1879 verschijnt 
de eerste officiële Friese spelling. In 
1900 verschijnt het eerste deel (A-H) van 
het Friesch Woordenboek, dat Waling 
Dijkstra maakt op basis van materiaal van 
Joast Halbertsma. Het Fries dat na 1800 
geschreven en gesproken wordt, noemen wij 
Nieuwfries.

 
Oudfries: 800-1550 
Middelfries: 1550-1800 
Nieuwfries: 1800- nu
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geschiedenis Eala frya Fresena



Fries
ús
tsiis
tsjerke
skiep
jier
twa

Engels
us/our
cheese
church
sheep
year
two

Butter, bread and green cheese 
is good English en goed Frysk!
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Nederlands
ons
kaas
kerk
schaap
jaar
twee

Duits
uns
Käse
Kirche
Schafe
Jahr
Zwei

Het Fries hoort bij de Germaanse talen, 
zoals het Nederlands, het Engels en het 
Duits. Als kusttaal heeft het Fries meer 
overeenkomsten met het Engels. Het 
Nederlands staat dichterbij het Duits.



Naast het Fries en het Nederlands wordt in verschillende plaatsen, 
vooral in de steden, een soort mengtaal gesproken, een taal van vooral 
Nederlandse woorden met Friese klanken. Dit Stadsfries komt voor in 
Leeuwarden, Dokkum, Bolsward, Sneek, Harlingen en Franeker. De talen 
verschillen soms iets van elkaar. Het Stadsfries is in de 16de eeuw 
door handelscontacten ontstaan.
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FRYSLAN IS
MEERTALIG

In het Bildt, een poldergebied ten 
noordwesten van Leeuwarden spreken de 
inwoners Bildts. Bij de laatste herindeling 
is de gemeente Het Bildt opgegaan in de 
gemeente Waadhoeke. De taal van de Noord- 
en Zuid-Hollandse boeren, die het Bildt in de 
16de eeuw inpolderden, heeft zich vermengd 
met het Fries van de landarbeiders. Zo 
ontstaat de nieuwe mengtaal. Bildtkers zijn 
trots op hun eigen taal en strijden ook voor 
het behoud en voortbestaan ervan. Veel 
Bildtkers schrijven, spelen toneel en zingen 
in hun eigen taal.  

  www.bildtsaigene.nl

Tegen de grens met Drenthe aan liggen 
de Stellingwerven. Het gebied heeft een 
eigen taal, het Stellingwerfs. Dit is een 
Nedersaksisch dialect dat meer op het 
Drents en het Gronings lijkt dan op het Fries. 
Een belangenvereniging draagt zorg voor 
de taal: ‘De Stellingwarver Schrieversronte 
is het belangrijkste instituut voor taal, 
literatuur, geschiedenis, volkskunde en 
identiteit van Stellingwerf.’
   www.stellingwarfs.nl



meertalig Elke streek zijn eigen taal 

Stel lingwerver woorden 
maegien
bel legiesbloeme
soepe
Luwadden
tot kiekeloeres
schaopien

Bildtse woorden
maisy
beltsyblom
sup
Luwt
ant kikens
skaapy

H E T

B I L D T

D E  S T E L L I N G - 

W E R V E N
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Friese woorden
famke = meisje
beltsjeblom = fuchsia
supe = karnemelk
Ljouwert = Leeuwarden
oant sjen = tot ziens
skiepke = schaapje



Friese woorden
skiednis = geschiedenis
wrald = wereld 
utfanhuzje = logeren
lanferfarre = emigreren
Fries om utens = 
Fries die buiten Fryslan woont
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Over de grens in Duitsland wordt ook Fries gesproken: in Nordfriesland 
(in Sleeswijk-Holstein) en Ostfriesland (Nedersaksen). Van de 6de tot de 
8ste eeuw zijn beide gebieden onderdeel van het grote Friese rijk. Na het 
uiteen vallen van het Friese rijk verdwijnen de onderlinge contacten. Het 
Fries in Fryslân en dat in Duitsland ontwikkelen zich verschillend. Het 
Duitse Fries is in de loop van de eeuwen sterk beïnvloed door het Duits 
en het Platduits. 

Het Noordfries bestaat uit een aantal 
dialecten die onderling veel van elkaar 
verschillen. Deze worden onderverdeeld in 
het ‘eiland-Noordfries’ en het ‘vasteland-
Noordfries’. De verschillen zijn soms zo 
groot dat mensen, zo’n 8.000 sprekers, elkaar 
amper kunnen verstaan. Het Oostfries 
(Saterfries) wordt in een paar dorpen 
gesproken. Zo’n 2.000 mensen, vooral 
ouderen, spreken de taal nog.

Eigenlijk wordt op de hele wereld Fries 
gesproken. Wat te denken van al die 
duizenden emigranten die eind 19de, begin 
20ste eeuw naar het ‘land van droom en 

wensen’, de Verenigde Staten, emigreren. 
Meer dan 20.000 Friezen zoeken een 
nieuwe toekomst in Amerika. Na de 
Tweede Wereldoorlog komt weer een grote 
emigratiestroom op gang, dan vooral naar 
Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Zo’n 
18.000 Friezen stappen op de boot naar 
een ander land. De meeste Friezen zoeken 
elkaar op in het vreemde land en proberen 
de eigen identiteit in stand te houden in 
bijvoorbeeld Friese verenigingen. Ze houden 
van de moedertaal en vinden dat een 
waardevol stukje ‘thuis’. Meestal spreekt de 
derde generatie geen Fries meer.

FRIEZEN 
WERELDWIJD

Taal fan it   hert
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BEHOUDEN & 
BEVORDEREN
De 20ste eeuw is de tijd van de grote emancipatiebewegingen, 

van groepen die hun positie willen verbeteren. Ook sprekers van 

minderheidstalen organiseren zich om hun taal en cultuur te behouden 

en te ontwikkelen. De officiële erkenning van hun taal is het doel. Door 

het groeiende bewustzijn in brede lagen van de Friese maatschappij komt 

het Fries steeds meer voor in het onderwijs, de kunst en de cultuur, 

de wetenschap, bij de overheid en in de godsdienst. Dat leidt tot veel 

initiatieven en instellingen die nog steeds belangrijk zijn voor 

de Friese taal en cultuur.
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In de 19de en 20ste eeuw worden verschillende genootschappen 
opgericht. Het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en 
Taalkunde (1827) was het eerste genootschap. 

In de eeuw die volgt worden er nog tal van 
andere genootschappen opgericht, zoals 
de Jongfryske Mienskip (1915) door Douwe 
Kalma. Hoewel de genootschappen vaak een 
verschillende identiteit hebben, delen ze 
een gemeenschappelijk doel. Namelijk het 
bestuderen, beschermen en bevorderen van 
de Friese taal en cultuur in al zijn aspecten. 

De aan de genootschappen verbonden 
personen hebben een belangrijke rol 
gespeeld bij het tot stand komen van een 
constante literatuurstroom en aan de 
standaardisering van de Friese taal door het 
werken aan bijvoorbeeld grammatica’s en 
woordenboeken. De personen en instanties 

die zich inzetten voor het behoud en de 
versterking van de Friese taal en cultuur 
worden gezamenlijk de Friese Beweging 
genoemd.

In 1928 wordt de Afûk opgericht. De 
Algemiene Fryske ûnderrjochtkommisje 
heeft als doel cursussen Fries voor 
volwassenen te organiseren en om 
Friestalig lesmateriaal voor kinderen te 
ontwikkelen. Naast het verzorgen van 
cursusaanbod werkt de Afûk nu ook aan 
taalpromotie, bijvoorbeeld met de campagne 
Praat mar Frysk, en is daarnaast uitgever 
van Friese boeken.

  www.afuk.frl
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DE FRIESE BEWEGING
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In 1938 wordt een instituut voor 
wetenschappelijk onderzoek naar de 
Friese taal en cultuur opgericht: de Fryske 
Akademy. Daar wordt direct begonnen met 
de wetenschappelijke beschrijving van de 
woordenschat van het Fries. Dat project 
is in 2011 afgesloten. Het Wurdboek fan 

emancipatie Het Fries vooruit

de Fryske taal verscheen in 25 delen met 
een totaal van ruim 120.000 trefwoorden. 
Met steun van de provincie Fryslân heeft 
de Fryske Akademy een digitaal platform 
met taalhulpmiddelen ontwikkeld. 
Dit Taalweb Frysk bestaat uit een 
voorkeurswoordenlijst, spellingscontrole, 
vertaler, een woordenboekportaal en een 
naslagwerk over de regels van de Friese 
spelling Het wetenschappelijk instituut 
doet ook onderzoek naar de Friese 
geschiedenis en maakt het Friestalige 
en historische erfgoed toegankelijk voor 
wetenschap en maatschappij.

  www.fryske-akademy.nl
  www.taalweb.frl

De Friese Beweging krijgt na 1945 verder 
gestalte. Er ontstaan veel groepen en 
organisaties die gericht zijn op het direct 
of indirect bevorderen van het Fries. Zij 
streven naar een officiële status van het 
Fries in het openbare leven. 



Op basis van Europese verdragen, 
nationale wet- en regelgeving, en het 
daaruit voortvloeiende provinciale beleid 
geeft provincie Fryslân verschillende 
instanties, organisaties, bedrijven en 
individuen subsidie en opdracht om de 
positie en het gebruik van de Friese taal 
te versterken. De provincie Fryslân draagt 
zorg voor de voorzieningen, coördineert, 
stimuleert initiatieven en heeft zelf een 
voorbeeldfunctie. Er zijn de subsidies 
voor tal van ontwikkelingen en projecten 
bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van 
lesmethoden in de Friese taal, voor de 
podiumkunsten, voor Friestalige publicaties 
en Friestalige televisie- en radio-
uitzendingen.

Een andere grote impuls voor het Fries is het 
Europese beleid op het gebied van kleine en 
regionale talen. In 1992 wordt het Europees 
Handvest voor Regionale talen of Talen 
van Minderheden in het leven geroepen. 

Dat door Nederland in 1996 geratificeerde 
handvest gaat over het beschermen en 
bevorderen van kleine en regionale talen 
in de sectoren onderwijs, justitie, openbaar 
bestuur, media en cultuur, sociaal en 
economisch leven en in internationale 
contacten. Door het bekrachtigen van het 
handvest heeft de Nederlandse overheid 
zichzelf verplicht om verschillende 
maatregelen te nemen om de positie het 
Fries te versterken. Het handvest is in 1998 
in werking getreden.

Wereldwijd zijn er ruim 6.000 talen. 
Meertaligheid komt op veel plaatsen 
voor. Binnen de Europese Unie spreekt 
tien procent van de bevolking een 
minderheidstaal. Denk aan België met 
Vlaams en Waals, in Spanje spreken mensen 
naast Spaans ook Catalaans of Baskisch en 
in Groot-Brittannië is naast het Engels ook 
het Welsh, Schots en Gaelic in gebruik.

ERKENNING
De erkenning van het Fries in Nederland betekent voor de Friese taal en 
cultuur een stimulans. Zonder actief taalbeleid zou de ontwikkeling van 
het Fries een neergaande beweging kennen, ondanks alle trots en status. 
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Er zijn verschillende Europese organisaties 
die zich inzetten voor het behoud en 
bevorderen van regionale talen en talen 
van minderheden. Voorbeelden van die 
organisaties zijn: 

Het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT, 
Europees bureau voor kleine talen) zorgt 
voor promotie en bescherming van het Fries 
en Nedersaksisch in de Europese Unie, de 
Raad van Europa en in Nederland. Hiervoor 
wordt wettelijke en politieke steun gezocht 
op Europees en nationaal niveau. 

  www.eblt.nl

In 2010 is European Language Equality 
Network (ELEN) opgericht. Het netwerk zet 
het werk voort van het voormalige European 
Bureau for Lesser-Used Languages. Het 
probeert de positie van minderheidstalen 

binnen Europa te versterken, promoot de 
regionale talen en brengt mensen met 
elkaar in contact.   www.cracking-the-
language-barrier.eu/organisations/elen

Het Mercator Research Centre, onderdeel 
van de Fryske Akademy, doet onderzoek 
naar al die regionale en minderheidstalen in 
Europa. Ook delen zij kennis op het gebied 
van het leren van talen op school, thuis en 
door culturele participatie. Ze zorgen ervoor 
dat interessante ontwikkelingen van andere 
minderheidstalen beschikbaar komen voor 
relevante belanghebbenden in Fryslân. 

   www.mercator-research.eu/fy

Europa
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TAAL IN    
 HET HART
Vertrouwd en eigen zijn woorden die mensen gebruiken wanneer ze het 

over hun moedertaal hebben. Ook een gevoel van trots hoort daarbij. 

Fries is de taal van het hart. Als het om emoties gaat, 

grijpen we terug op onze moedertaal.  
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En de pessimisten dan die al jaren zeggen 
dat het slechter gaat met het Fries? 
Kinderen krijgen het Fries niet meer 
automatisch van huis uit mee, het niveau 
gaat snel achteruit en ga zo maar door. 
Hebben zij gelijk? Het moge duidelijk zijn 
dat kinderen tegenwoordig niet meer 
opgroeien in een ééntalige Friese wereld, 
zoals dat eerder wel het geval was. De 
maatschappij is behoorlijk veranderd, wij 
wonen niet meer ons hele leven lang op 
één plek en de hele wereld komt digitaal tot 
ons. Meertaligheid komt overal voor, in het 
eigen gezin, op straat, op school en in de 

media. Maar een moedertaal heb je altijd, de 
taal die je als eerste hebt geleerd, en die een 
vertrouwd gevoel oproept. 

Omdat het Fries niet alleen de taal van het 
hart is, maar ook de taal van het officiële 
openbare leven, heeft dat effect op mensen. 
De positie van het Fries in de wereld van de 
literatuur en andere culturele uitingen wordt 
steeds groter. We kunnen genieten van het 
Fries in allerlei vormen van cultuur: een 
toneelstuk, lied, boek of film komt dichtbij in 
de eigen taal en raakt je letterlijk in het hart. 

Door de ijver van al die Friese strijders door de eeuwen heen, zoals 
Gysbert Japicx, Douwe Kalma en Fedde Schurer, kunnen wij het Fries nu 
op verschillende terreinen gebruiken. Of het nu in de rechtszaal is, bij de 
burgerlijke stand, in de kerk of in de zorg. Op steeds meer plaatsen heeft 
de Friese taal een officiële status gekregen en kan de Friesspreker zijn 
moedertaal ook in het openbare leven gebruiken.

MEER MET JE 
MOEDERTAAL 
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COLOFON
Het boekje Taal fan it hert verschijnt in het
Fries, Nederlands, Engels en Duits.

Deze uitgave is in opdracht van 
de provincie Fryslân ontwikkeld.

• Tekst Marijke de Boer (MB taal & tekst)
• Nederlandse vertaling 
  Marijke de Roo (Provincie Fryslân)
• Vormgeving en illustraties
  Silke Boersma (De Lettergek) 
• Taal fan it hert-app Freed
• Eindredactie Provincie Fryslân
• Uitgever Provincie Fryslân
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