
Frisian Is Important 
 

 
 

"Ik fernaam it fuort as 
dy searje wer foar de 

telefyzje wie. Ik 
hoegde de mûle mar 
iepen te dwaan en ik 

hearde gnizend: 
"Postbode Siemen!"  
- "Grapje", seinen se 
dan. Ik gniisde dan 

mar wat mei." 
(Arjen, 40 jier) 

 
It Frysk is in offisjele 
taal. Sis net dat it it  

d-wurd is. Dat is 
misledigjend. 

 
"Wy sieten yn de bus 
yn Grins te praten en 

doe sei in jonge 
ynienen dat er it 

asosjaal fûn, want hy 
koe it net ferstean. 

Moatte wy no yn Grins 
mar Hollânsk mei-inoar 

prate?" 
(Brechtje, 22 jier) 

 
It Frysk is de oarspronklike taal fan de Friezen. 
Har taal wurdt rûnom leechlein en troch de 
oerheid ûnderhearrich makke oan de taal fan 
Hollân. Provinsjaal belied, nasjonale wetten en 
ynternasjonale ferdraggen ha dêr yn 'e praktyk 
neat oan feroare. 
 
1937: Fryske les op skoallen net langer ferbean 
1951: Kneppelfreed 
1955: Frysk praten foar de rjochtbank wurdt in 

offisjeel rjocht 
1980: Frysk wurdt regulier fak legere skoalle 
1985: Frysk en Nederlânsk wurde lykweardige 

offisjele talen 
1992: It Nederlânske parlemint ferbiedt it gebrûk 

fan it Frysk tsjin amtners dy't brûken fan 
it Hollânsk easkje 

1994: Frysk wurdt regulier fak fuortset 
ûnderwiis 

1995: Nederlânsk parlemint erkent de Friezen as 
folk en seit stipe ta 

1998: Europeeske beskerming foar lytse talen 
jildt no ek foar it Frysk 

Fernand de Varennes, bysûnder rapporteur 
foar de Feriene Naasjes yn 2020: ûnderwiis 
yn de memmetaal liedt ta bettere 
skoalprestaasjes en is in minskerjocht. 

 
"Wy ha hjir yn 

Fryslân altyd Frysk 
praat? Wêrom moat 

ik my ferbrekke?" 
(Gjalt, 65 jier) 

 
"It Frysk is de taal 

fan myn hert. Dêr kin 
ik my it bêste yn 

útdrukke." 
(Sjoukje, 46 jier) 

 
Kommissaris fan de 
kening Arno Brok yn 
2018: "Frysk praten 
is in fûneminteel 
rjocht en gjin 
aardichheidsje." 

 
34 % fan de Friezen is 
fan betinken dat 
bestjoerders mear aksje 
ûndernimme moatte om 
diskriminaasje op de 
Fryske taal foar te 
kommen. 
(ûndersyksburo 
VraaghetdeVries, 2009) 
 
Meiwurkers fan de 112-
meldkeamer yn 
Drachten ha it mier oan 
minsken dy't yn it Frysk 
skilje. Dat jildt net foar it 
Ingelsk. 
(ûndersyk Dingtiid, 
2020) 

"Fansels binne alle 
talen weardefol, mar 

it Frysk moat op 
Fryske skoallen net 

opgean yn 'omtinken 
foar meartaligens'." 

(Abe, 55 jier) 
 

Frysk is ek in taal fan 
Nederlân. Dy oare taal is 
de oarspronklike taal fan 

Hollân. Sis dêrom 
Hollânsk en net 

Nederlânsk. 
 

"Offisjeel haw ik it 
rjocht om Frysk te 
praten, mar dan 

moatst de 
opmerkings hearre!" 

(Reitze, 60 jier) 
 

 
Fan de ynwenners fan 
Fryslân kin 94% 
Frysk ferstean en 75% 
it prate. 
(Taalatlas 2015) 

 
Wêrom't Friezen har yn de sek naaid fiele: 
 
- Yn 2005 waarden de doelen foar it skoalfak 
Frysk leger makke as dy foar it Hollânsk. Dêrfoar 
wienen se gelyk. 
- De Nederlânske minister fan ynlânske saken hat 
yn 1996 tasein dat "een aanmerkelijk deel" fan it 
ûnderwiis yn Fryslân yn it Frysk jûn wurde sil. 
Dat is nea wiermakke. 
- Monique Vogelzang, haad fan de Nederlânske 
ûnderwiisynspeksje, yn 2018: Wy straffe skoallen net as se te min oan it 
Frysk dogge. 
- Fryske skoallen krije mar leafst tolve jier de tiid (fan 2018 oant 2030) om 
de lessen Frysk op it wetlike nivo te bringen. 
- Nei mear as 20 jier belied krijt de Nederlânske oerheid noch hieltyd 
krityk fan de Europeeske Uny, omdat de lessen Frysk net yn it lyk binne 
mei de Europeeske ferplichtings. 

Minister fan ynlânske saken Kajsa Ollongren 
yn 2018: "Iedereen die dat wil, moet zich in 
Fryslân in het Fries kunnen uitdrukken." 
Fan de Friezen dy't 
diskriminaasje sjoen 
hienen, sei 19 persint dat 
it gong om 
taaldiskriminaasje. 
(ûndersyksburo 
VraaghetdeVries, 2009) 

"Yn sommige buerten 
yn Grins prate wy gjin 
Frysk mear. In freon 

fan ús hat hast klappen 
krigen fan fan dy 

fuotbalsupporters." 
(Mineke, 38 jier) 

 
De gemeente Ljouwert 
hat nea offisjeel 
ûntskuldigings 
oanbean foar it 
plysjegeweld tsjin 
freedsume 
demonstranten foar de 
Fryske saak op 
Kneppelfreed yn 1951. 

Deistige mikro-agressys: 
 
- "Dan spreken ze onderling Fries. Wel wat 
asociaal." 
- "Wat spreek je goed Nederlands." 
- "Je kunt helemaal niet horen dat je uit 
Friesland komt." 
- "Ik kan ook een beetje Fries pruttelje." 
- "We wonen toch zeker in Nederland." 
- "En nu graag even in het Nederlands." 

Frisofoby 
 
Ronald Plasterk, letter as 
Nederlânsk minister 
ferantwurdlik foar de Fryske 
taal, yn 2001: "Ik heb niets 
tegen het Fries, als iedereen 
maar snapt dat het als taal 
net zo'n sprookje is als de 
Efteling in Kaatsheuvel." 


