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Betinking Slach by Warns, 
Hindrik ten Hoeve, 25-09-2010. 
 
Hoe fierder mei Fryslân?  
 
It Keninkryk der Nederlannen is yn beweging. Yn Nederlân binne de kiezers op drift en hoe 
lang oft in nij regear it úthâlde sil is ûnwis. Foar de langere termyn miskien wol folle 
belangriker: op 10 oktober sil  it Statút oanpast wurde sadat Kurasao en Sint Maarten 
autonome lannen wurde en de lytse eilannen "openbare lichamen" binnen it lân Nederlân. Dat 
is in grutte operaasje dy't krekt op tiid klear liket te kommen, mar dêr kin noch wol folle mear 
efter wei komme. It nije regear fan Kurasao wol einliks gjin kontrôle út Nederlân, en op de 
lytse eilannen is ferset tsjin de wetjouwing oer etyske saken dy't har fan de iene op de oare dei 
optwongen is troch Nederlân. 
Al dy eilannen ha selsbeskikkingsrjocht en yn de nije ferhâldingen hâlde se dat ek, dat is troch 
Nederlân, as eardere kolonisator, fêstlein en dat koe ek net oars, want it wurdt troch de 
Feriene Naasjes garandearre. Ek foar Saba, 2000 ynwenners, Sint Eustatius, noch gjin 3000 
ynwenners, en Bonaire, 13000 ynwenners. As sy dat wolle, kinne se sûnder fierdere omhaal it 
Keninkryk ferlitte. Dat sille se net sa gau dwaan, mar it hâldt Nederlân wol wat by de les: 
dizze folkjes (selsbeskikkingsrjocht komt ta oan folken, no?) meie net beskôge wurde as 
gewoane Nederlanners sa as alle oare, se foarmje aparte folken mei eigen rjochten binnen it 
grutte gehiel fan ús Keninkryk. 
 
Fryslân hat gjin selsbeskikkingsrjocht. It hat gjin koloany west mar hat him yn 1580 
frijwillich oansletten by de Uny fan Utert en hat sûnt dy tiid it lot fan de oare noardelike 
Nederlannen dielt. Dat wol benammen sizze: it hat yn de Frânske tiid syn soevereiniteit 
ferlern oan de Nederlânske ienheidssteat, de Bataafske Republyk en dêrnei it Keninkryk. In 
hiel oare posysje dus as de Karibyske eilannen. Mar ek Fryslân wurdt net beskôge as folslein 
gelyk oan de oare provinsjes. Der is ommers allerlei wetjouwing dy't yn de provinsje Fryslân 
de Fryske taal rjochten jout nêst de Nederlânske taal. It Frysk is twadde rykstaal en dêrom sil, 
as it Nederlânsk yn de Grûnwet opnommen wurdt as de offisjele taal, de "hoofdtaal", fan 
Nederlân, ek sa't liket it Frysk dêrby neamd wurde as troch de wet beskerme taal. Saba, St. 
Eustatius en Bonaire meie dan selsbeskikkingsrjocht ha, har talen, Papiamentu en Ingelsk, 
krije dy hege status fan it Frysk noch net. En, fansels, de Nederlânske ienheidssteat hat in 
ferdrach fan de Ried fan Europa oannommen wêrtroch  it Frysk as minderheidstaal erkend en 
beskerme wurdt. En ek noch in oar ferdrach, wêrby as de Friezen erkend en beskerme wurde 
as nasjonale minderheid yn Nederlân. 
 
Dus, nee, hielendal gelyk oan alle oaren is Fryslân, en binne de Friezen, net. Mar de fraach is, 
oft dat, krekt as yn de Kariben ek steatkundige konsekwinsjes ha moat, en hokker,en wêrom 
dan krekt. 
 
Der kin sûnder dat ien je frjemd oansjocht, praat wurde oer in Kurasao's folk (fan in lytse 
150.000 minsken) en in Sabaansk folk (fan 2000 minsken). En ek, om noch mar in moai 
foarbyld te neamen, oer in Lúksemburchsk folk, tewyl as Lúksemburch oarspronklik gewoan 
diel útmakke fan de Nederlannen. It Kongres fan Wenen hat der pas yn 1815 in soeverein lân 
fan makke. 450.000 Ynwenners, wêrfan in treddepart allochtoan, benammen út súd-Europa, 
dus sawat 300.000 oarspronklike Lúksemburgers, dy't fan hûs út ek echt Letzebuergisch prate. 
En hjir by ús, it hat wol ris oars west, mar it is hjoed de dei ek net mear frjemd om te praten 
oer it Nederlânske folk en de Nederlânske skiednis, ja sels oer de Nederlânske identiteit, dy't, 
sa moatte jo hast wol út alle ophef konkludearje, him dúdlik ûnderskiedt fan oare Europeeske 
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identiteiten. Hjoed de dei is foar in hiel soad minsken blykber ek ynienen dúdlik wat der foar 
nedich is om der as Nederlanner by te hearren. Jo moatte protestant of katolyk, en einliks 
noch leaver ateïst of frijtinker wêze, yn elk gefal beslist gjin moslim. Dán kinne jo der by 
hearre! De tiid dat allinne it besit fan it Nederlânske paspoart it kritearium wie, leit efter ús. It 
giet no blykber mear om de ynhâld. 
 
Of, miskien einliks wol krektoarsom, om de bûtekant. Want ik bin bang dat dyjingen dy't dy 
Nederlânske identiteit sa skerp foar eagen ha der gjin inkele muoite mei ha om Friezen mei 
blauwe eagen en ljocht hier direkt ek mar te anneksearjen foar it "Nederlandse volk", hoe faak 
oft wy ek beweare in nasjonale minderheid en dus "wat oars", "in bytsje oars" te wêzen. En 
fansels, wy hoege dat ek net te ûntkennen, wy binne ek Nederlanners, yn elk gefal al sûnt 
1580, doe't wy dy kar makke ha. Mar it kin gjin kwea om goed dúdlik te meitsjen dat wy dêr 
nêst witte dat wy ék diel útmeitsje fan in oare mienskip dy't fanâlds "it Fryske folk" neamd 
wurdt, en dy't fanâlds wennet yn wat wy Fryslân neame. En dat wy dêroan it gefoel ûntliene 
mei-inoar Friezen te wêzen. En dat dát no is wat wy "Fryske identiteit" neame. Fansels, it is 
net mear as dat, want fierder binne wy gewoan Europeanen, mei ek noch wol wat oare 
identiteitsgefoelens, roomsk of protestantsk of read of blau of fyn of grou, of moslim, sokke 
dingen kleurje ús fansels like hurd. Mar, dy't himsels beskôgje wol as diel fan dy Fryske 
mienskip, dy't dy Fryske identiteit mei ús diele wol, dy kin der by hearre, ynklusyf al syn/har 
oare identiteiten. Foar it Fryske folk wurde grifformearden net bûtensletten en roomsken net, 
en ek moslims net. 
 
Mar, is dat echt alles? Is it sa maklik om by it Fryske folk te hearren? Hoege jo der net bygl. 
Frysk foar prate te kinnen? Nee, my tinkt, fan net. De Eastfriezen ha har taal om 1500 hinne al 
ferlern, mar wolle har, soms noch folle fanatiker as de measten fan ús Westerlauwerske 
Friezen, al Frysk fiele. Gjin probleem, graach fansels, dy hearre dan ek by it Fryske folk. Foar 
Grinslanners, dy't ommers einliks yn krekt deselde posysje binne as de Eastfriezen, jildt 
fansels itselde. Allinne, se moatte it wol sels wolle, wy kinne se fansels net twinge. En foar 
guon hjirre, yn ús eigen fermidden, jildt ek itselde. Ek sûnder Frysk te praten kin je jin Fries 
fiele. Mar, foar alle dúdlikheid: dy't him/harsels in Fries neamt is him/har yn de regel wol 
bewust dat it Frysk de taal is dy't fanâlds by dit folk hearde en dy hat yn de regel ek de wil om 
dy taal te bewarjen. Wy hjirre yn elk gefal al, oft wy no Frysktalich of oarstalich binne. 
 
En dêrmei steane wy dan mei beide fuotten yn de realiteit fan hjoed. En fan moarn. Want sa't 
Durk Gorter koartlyn yn it freedsblêd fan de Ljouwerter Krante skreau: "Yn in heale ieu 
sakket it Frysk fan trochsneed 70% as memmetaal nei 40%". En ek: "Trijetalige skoallen 
binne yn de moade, mar berikke net in soad bern". En: "Frysk op televyzje is minimaal en de 
deiblêden brûke minder Frysk as eartiids". En, as lêste klap der oer hinne: "Ynienen sil de 
delgong fan it Frysk noch hurder gean, de trend is ûnmiskenber". En hy hat gelyk, dat sjogge 
wy allegearre wol. 
 
Dat giet dus hielendal de ferkearde kant út. Neffens ús, en neffens hast elkenien, want hast 
elkenien wol as it der oankomt wol dat it Frysk bestean bliuwt. Mar hoe? Want: de trend is 
ûnmiskenber.  
 
Ús Nederlânske oerheid erkent dat Fryslân mei syn taal, in gefal apart is. Dy erkenning leit 
fêst yn de twa Europeeske ferdraggen en yn wetjouwing en straks miskien ek de grûnwet. Mar 
fierder as erkenning komt it net. Want Nederlân is yngreven sintralistysk. Alles moat safolle 
mooglik gelyk, want, en dat klinkt hiel moai, elk moat yn dit lân deselde rjochten ha. Ús nije 
gemeenten, de trije lytse eilantsjes yn de Kariben ha dat al murken, doe't it Nederlânske 
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parlemint besleat dat de wetjouwing oer homohoulik, eutanasy en abortus direkt ynfierd 
wurde moat en har dus gjin tiid gunde om oan dat foar har hiel frjemde idee te wennen. Se 
erfare dat as in oerfal by nacht. As it Nederlânske parlemint it foar it sizzen hie dan keazen se 
ek foar Kurasao en seker foar Sint Maarten in status as gemeente fan Nederlân. Want dan soe 
Den Haach echt kontrôle ha oer de gong fan saken. Mar dat kin net, want de eilannen ha 
ommers it rjocht fan selsbeskikking en dy kieze foar safolle mooglik autonomy. It Fryske 
parlemint, de Steaten, kiest foar eigen sizzenskip oer taal, kultuer en dus ek oer Frysk yn it 
ûnderwiis, kiest foar kulturele autonomy. Benammen it ministearje fan OCW hat dat noch 
noait wollen en blykber wolle se dat noch net, want it rapport fan de kommisje Hoekstra dy't 
hjiroer advisearje moat, is der noch noait. It duorret mar en it duorret mar. 
 
Stel je ris foar dat de oerheid bepale soe, dat it normale basisûnderwiis yn Fryslân trijetalich 
ûnderwiis is en dat it fuortset ûnderwiis yn de trije ûnderbouklassen wykliks twa of trije oeren 
Nederlânske taal én twa of trije oeren Fryske taal oanbiedt. Allinne mar dat! Soks soe sûnder 
grutte skokken ynfierd wurde kinne en ôfsjoen fan ienmalige kosten foar  ekstra oplieding fan 
sittende leararen en foar materiaal, hoecht it ek net iens mear te kostjen as ús hast folslein 
hollânsktalige skoallen fan no. Want der komt net mear ûnderwiis mar allinne in lyts bytsje 
oars ûnderwiis. It soe geweldige effekten hawwe foar de posysje fan it Frysk yn allerhande 
oare sektoaren én it soe ek noch de kwaliteit fan benammen it basisûnderwiis geweldich te 
goede komme kinne. Mar út himsels en binnen de Nederlânske wetjouwing komt dy feroaring 
net ta stân. Dêr is regeljouwing foar nedich troch in oerheid dy't it foech hat én dy't syn 
ferantwurdlikheid nimt. Want, de ferantwurdlikheid fan in oerheid is dôchs om der foar te 
soargjen dat it ûnderwiis de bern klear makket foar har plak yn de wrâld en yn har eigen 
mienskip. Dus ek der foar soarget de kultuer, skiednis en taal fan dy eigen mienskip bewust te 
meitsjen en dy oan te learen. Sadat de bern as folwoeksene dy kultuer ek wer oerdrage kinne. 
Dat is yn elke mienskip in sintrale ferantwurdlikheid fan de oerheid, en yn Fryslân mei syn 
komplekse taalsituaasje, is dat in dûbele ferantwurdlikheid. Mar, alhoewol't "het onderwijs 
een voorwerp van aanhoudende zorg van de regering" is (sa'de grûnwet seit), it ministearje 
fan OCW stjoert dêr net op en nimt dy ferantwurdlikheid foar it ûnderwiis yn Fryslân 
nettsjinsteande alle ynternasjonale ferdraggen dus net serieus. Dêrom moat de eigen oerheid 
dy taak oernimme. Dus alderearst, it foech krije om dat dwaan te kinnen en dan ek de moed 
ha om mei ferdrach mar benammen ek mei dúdlik belied dy taak út te fieren. Holpen troch in 
profesjoneel taalynstitút. Dat kostet wat ekstra, mar kin ek hiel wat opleverje. Dus yndie: 
kulturele autonomy, foech oer it Fryske ûnderwiis! 
 
Kin dat no samar frege wurde fan de Nederlânske ienheidssteat? Ja. De provinsje Fryslân as 
steatkundige entiteit, hat net in formeel rjocht op selsbeskikking, mar it hat wol in aparte 
posysje as identiteitsdragend steatkundich ferbân foar dyjingen dy't harsels Friezen neame. 
Foar Friezen is it "it heitelân". Sa wurdt de provinsje ek troch oaren sjoen: Fryslân en Friezen, 
dat heart by elkoar, en net allinne mar as geografysk bepaalde begripen. En sa wurdt de 
provinsje ek troch it ryk sjoen: it ryk hat de ferantwurdlikens foar it Frysk krekt dêrom by de 
provinsje dellein, allinne, oant no ta noch sûnder it foech dat der einliks by heart. Ek yn it 
Hânfêst regionale en minderheidstalen leit in erkenning fan it feit dat in eigen steatkundige 
ienheid fan belang is foar de posysje fan in taal. Dêrom stiet dêr yn dat "de bestjoerlike 
yndieling de befoardering fan de minderheidstaal net belemmerje mei". De wetjouwer kin 
provinsjes opheffe, dêr wurdt ek al sûnt jier en dei, mar benammen de lêste tiid, in soad oer 
praat. Mar de provinsje Fryslân opheffe soe yn striid wêze mei de bedoeling fan dit kêst út it 
Hânfêst. Ek wat dat oangiet hat Fryslân in aparte posysje.  
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Fryslân, de provinsje Fryslân, hat dus gjin rjocht op selsbeskikking erkend troch it 
ynternasjonaal rjocht en de Feriene Naasjes. It hat ek net de status aparte dy't Aruba hie en 
dy't Kurasao en Sint Maarten straks krije. Mar it hat wol in aparte status, in aparte posysje, 
dy't basearre is op it feit dat de provinsje it identiteitsdragende steatkundich ferbân foarmet 
foar de Friezen, Frysk- en oarstalich, yn it Keninkryk der Nederlannen. En op it feit dat de 
Friezen yn wetjouwing en ferdraggen erkend wurde as minderheid en har taal as twadde 
rykstaal. Dy posysje is dus apart genôch om ek steatsrjochtlik in aparte posysje te claimen, net 
yn de praktyske sfear fan hoefolle desintralisaasje hat Nederlân nedich om optimaal te 
funksjonearjen, mar yn de prinsipiële sfear fan hoefolle eigen foech hat Fryslân nedich om as 
oerheid fan de Friezen de ferantwurdlikheden dy't dat meibringt wier meitsje te kinnen. Dat 
wol sizze, safolle foech dat it taalbelied net mear allinne hoecht te bestean út stimulearjen en 
popularisearjen, út jild útlove en boekjes útjaan, mar ek bestean kin út maatregels. Gjin 
maatregels om minsken te twingen of te ferplichtsjen, mar wol om as oerheid te dwaan dêr't in 
oerheid ta ferplicht is: soargje dat de eigen kultuer en taal (yn ús gefal twa talen) yn it 
ûnderwiis oanleard en by de bern nei in akseptabel nivo ûntwikkele wurde. En dêr hinget 
noch in hiele protte omhinne, radio en televyzje, toaniel, de ynterne en eksterne 
kommunikaasje fan de oerheden, net te ferjitten de mooglikheden om dat wat moat ek sels 
finansierje te kinnen. Mar sintraal dêryn bliuwt it ûnderwiis mei al syn spin-off, de effekten 
fierderop yn de maatskippij. Lúksemburch is trijetalich, Dútsk, Frânsk en Letzebuergisch, 
troch de eigen wetjouwing en de ynset fan syn ûnderwiis! Fryslân moat wat 
"ferlúksemburgje", en dat kin ek, want ús folk is fansels net dommer as de Lúksemburgers!  
 
Yn 2015 bestiet it Keninkryk der Nederlannen twahûndert jier. De nije struktuer fan it 
Keninkryk, mei de nije autonome lannen, is no, yn 2010, regele. Foar 2015 kin de kwestje 
Fryslân ek regele wêze. Dus: kommisje Hoekstra, sjit op en kom mei de goede analyse en de 
goede útstellen. Dan kinne wy yn de kommende twahûndert jier besykje Frysk te bliuwen, 
mei twa talen, as diel fan de Nederlannen en as diel fan Europa. Mar wol as in apart te 
ûnderskieden diel, op ús eigen manier, mei ús eigen ynstellingen, ús eigen foech en ús eigen 
maatregels. En iepen foar iderien dy't mei ús meiwurkje wol, sa't Fryslân altiten iepen west 
hat! 


