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Fries en Friese literatuur vanuit
een Centraal-Europees perspectief

Wilken Engelbrecht

Summary
Frisian belongs among the lesser Germanic languages but is also one of the 
oldest. This paper concerns the interest in Frisian language and literature in 
East Central Europe since the 19th century, as well as possibilities to strength-
en this interest. The paper gives first an historical overview of the study of 
Frisian and Dutch in academic circles in Central Europe. Then mentions of 
Frisian and Frisian literature in main encyclopaedias in Czech, Hungarian 
and Polish are discussed. In the 20th century the first translations of Dutch 
work by Frisian authors have been made and after WW II the first translations 
of Frisian work appeared. The paper rounds off with a look into the future.1

Inleiding
Het Fries behoort met een 350.000 actieve moedertaalsprekers niet tot de 
grote Germaanse talen. Het is echter wel een van de oudste Germaanse 
talen en als zodanig interessant voor taalwetenschappers, zeker voor 
neerlandici die zich met historische of vergelijkende taalkunde bezig-
houden. Dit blijkt dan ook de insteek te zijn geweest, waarop interesse in 
de taal bij academici buiten Nederland vaak was gericht.
De neerlandistiek is als vak in 1797, nu iets meer dan tweehonderd jaar 
geleden, gesticht met de oprichting van de leerstoel voor Matthijs Sie-
genbeek (1774-1854). Dankzij August Hoffmann von Fallersleben (1798-
1874), die in 1835 gewoon hoogleraar germanistiek in het destijds Pruisi-
sche Breslau (nu Wrocław) werd, kreeg de neerlandistiek ook een plaats 
in Centraal-Europa, al zou het tot 1919 duren voordat de eerste duurzame 
vakgroep daar werd opgericht. Hoffmann was al voor zijn aanstelling in 
Breslau geïnteresseerd geraakt in Middelnederlandse literatuur en gaf 
in zijn serie Horae Belgicae tussen 1837 en 1857 in twaalf delen allerlei 
Middelnederlandse en Vroegnieuwnederlandse teksten uit. Von Fal-

1 The research for this paper has been done thanks to the grant FPVČ 2016/02 Recepce 
nizozemské a vlámské literatury v českém překladu 1848-1948 of the Faculty of Arts, Palacky 
University in Olomouc.
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lersleben had echter geen oog voor het Fries.2

Dat had de man die hem vijftig jaar later in 1894 in Breslau zou opvolgen 
wel. Theodor Siebs (1862-1941) was zelf af komstig uit een van huis uit 
Oost-Friese familie en was bovendien in 1888 in Breslau gehabiliteerd 
op het thema Zur Geschichte der englisch-friesischen Sprache.3 Siebs stond 
in contact met belangrijke Friese auteurs en politici als Waling Dijk-
stra en Pieter Jelles Troelstra en maakte verschillende onderzoeksreizen 
naar Friesland om taalkundig materiaal te verzamelen. Hij publiceerde 
enkele werken over het Fries en de Friese literatuur als Geschichte der 
friesischen Sprache (Breslau 1892, 21901), Geschichte der friesischen Literatur 
(Breslau 1893, 21903) en artikelen als Die Friesen und ihre Sprache.4 Ook 
Siebs’ opvolger Walther Steller (1895-1971) had interesse voor het Fries, 
maar nam in 1937 een beroeping naar Kiel aan.

1. Historische achtergrond
Voor het niet-Duitstalige deel van Centraal-Europa dat ruwweg kan wor-
den gedefinieerd als de huidige staten Hongarije, Polen, Slowakije en 
Tsjechië, lag de situatie nog een beetje anders. In het verleden behoorde 
dit gebied tot drie grote rijken: het Duitse rijk, Oostenrijk-Hongarije en 
het Russische rijk. Alleen Polen was formeel als ‘Congres-Polen’ een on-
af hankelijk koninkrijk in personele unie met Rusland (ongeveer zoals 
de toenmalige situatie van Luxemburg met Nederland), maar in de prak-
tijk was het een Russische provincie. Omgekeerd hadden het koninkrijk 
Bohemen (min of meer het huidige Tsjechië) en de Oostenrijkse delen 
van het voormalige Polen (het groothertogdom Krakau, het hertogdom 
Teschen en het zogenaamde koninkrijk Galicië en Lodomerië) vooral in 
de tweede helft van de negentiende eeuw een tamelijk grote mate van 
zelf bestuur.
In de Oostenrijkse gebieden maakten de nationale talen tussen ongeveer 
1775 en 1830 een fase van zogeheten ‘nationale wedergeboorte’ door. De 
aanzet daartoe was gegeven door keizerin Maria-Theresia die tijdens de 
Oostenrijkse Successie-Oorlogen van de jaren veertig van de achttiende 
eeuw met haar legers meereisde en met eigen ogen had gezien hoe ellen-

2 De gegevens over de neerlandistiek en frisistiek in Breslau zijn ontleend aan  
S. Kiedroń, ‘Neerlandica Wratislaviensia – neerlandistiek aan de oevers van de Oder 
(1823-2008)’, in: M. Hüning e.a. (eds.) Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiede-
nis van de universitaire neerlandistiek in Europa buiten Nederland en Vlaanderen (Münster 
2010) pp. 263-276 [Niederlande-Studien, 49].

3 Uitgave T. Siebs, Zur Geschichte der englisch-friesischen Sprache (Halle an der Saale 1889).
4 T. Siebs, ‘Die Friesen und ihre Sprache‘, C. Borchling & R. Muuss (ed.), Die Friesen 

(Breslau 1931). 
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dig de plattelandsbevolking eraan toe was. Na de vredessluiting kwam 
bij haar de wens op om daar wat aan te doen via scholing. In 1774 liet de 
keizerin een Allgemeine Schulordnung invoeren, waarbij het Oostenrijkse 
Keizerrijk – als eerste land ter wereld! – verplichte scholing voor kin-
deren tussen zes en twaalf jaar invoerde en tegelijkertijd een verbod op 
kinderarbeid instelde. Dit laatste overigens met uitzondering van hulp 
op het land in de oogsttijd, tevens de reden voor de lange zomervakantie. 
Omdat het de uitdrukkelijke wens van Hare Keizerlijke Hoogheid was 
dat alle kinderen les in hun moedertaal zouden krijgen, zorgde dit ervoor 
dat er voor alle erkende talen in het rijk opeens grammatica’s en spel-
lingen moesten worden opgesteld.5

Het gevecht voor de eigen talen in het Centraal-Europese gebied doet 
dus wel wat denken aan de strijd voor de eigenheid van de Friese taal. 
Na de eerste fase van vaststelling van regels voor de eigen talen zijn in 
vrijwel alle in het Centraal-Europese gebied gesproken talen tussen 1830 
en ruwweg 1870 pogingen gedaan om via vertalingen het niveau van de 
beschikbare lectuur te verhogen naar echte literatuur. Het Nederlands 
kwam daarbij nadrukkelijk in het vizier.

2. De Conscience-periode
Het grote Nederlandstalige voorbeeld voor Centraal- en Oost-Europea-
nen was daarbij Hendrik Conscience (1812-1883). En dan niet diens be-
kendste werk Leeuw van Vlaenderen van 1838, al was dat wel bekend, maar 
werkjes die tegenwoordig zo goed als niet meer gelezen worden als Wat 
eene moeder lyden kan of Hoe men schilder wordt.
Dit vergt wat verklaring. Tijdens de industrialisatie van de jaren veertig 
en vijftig van de negentiende eeuw kwam in veel Europese landen een 
trek naar de steden op gang, die destijds merendeels nog opgesloten wa-
ren in hun ommuringen en vestingwerken. De nieuwkomers kwamen 
meestal in overvolle volkswijken terecht die in sloppenwijken verander-
den. De onmenselijke toestanden en schrijnende armoede was een van 
de redenen voor o.a. de radicaliteit van de Friese voormannen Domela 
Nieuwenhuis en Troelstra. Veel fabrieks- en landarbeiders waren gevoe-
lig voor socialistische ideeën. In het merendeels katholieke Centraal-
Europa zochten pastoors in fabriekswijken en op het platteland naar 
een serieus literair antwoord op het socialisme om enerzijds wat aan de 

5 Dit geldt ook voor het Nederlands in België (destijds ‘Oostenrijkse Nederlanden’) 
waar in 1777 de door de Haagse taalkundige Jan des Roches (1740-1787) voorgestelde 
spelling werd ingevoerd. Omdat de Oostenrijkse Nederlanden in 1795 bij Frankrijk 
werden ingelijfd, was deze spelling niet zo lang van kracht.
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toestanden te doen en aan de andere kant hun schaapjes voor de Moe-
derkerk te behouden.
Dankzij een bespreking uit 1844 door Ferdinand Snellaert6 kwam de 
Duitse bisschop Melchior von Diepenbrock (1798-1853) op het spoor van 
Consciences sociale novelles. Diepenbrock was af komstig uit Bocholt, 
vlakbij de Nederlandse grens. Voor hem was het Vlaams van Conscience 
dus goed begrijpelijk en in 1845 publiceerde hij zijn vertaling van de no-
velles Wat eene moeder lyden kan, Siska van Rosemael en Hoe men schilder 
wordt in de gigantische oplage van 14.000 stuks.7 De vertaling kwam 
op het juiste moment en maakte een ware Conscience-rage los in het 
hele Centraal-Europese gebied. Conscience vulde het gat van afwezige 
katholiek-georiënteerde en sociaal voelende auteurs die in de meeste 
Centraal-Europese landen nauwelijks bestonden. Ook speelden zowel 
de succesvolle Belgische revolutie als de taaie Vlaamse taalstrijd een rol 
die beide door veel intellectuelen in Centraal-Europa als een voorbeeld 
werden gezien.8

Het Fries ontbeerde een dergelijke Duitse propagator. Bovendien speel-
de in diezelfde periode nog iets anders een rol. Met het zoetjesaan vol-
wassen worden van de Centraal-Europese literaturen kon vooral in het 
Oostenrijkse Keizerrijk na versoepeling van de censuur en gelijktijdige 
afschaffing van de hoge belastingen op nieuwe uitgaven in 1860 steeds 
meer eigen literair werk worden uitgegeven. Minimaal in Tsjechië maar 
vermoedelijk ook in Polen leidde dit tot discussies over het hoe en waar-
om van vertalingen. Het was in die tijd namelijk vrij gebruikelijk om de 
vertaalde tekst voor de beoogde lezer te adapteren en lokaliseren. In de 
eerste helft van de negentiende eeuw werd er vrijwel nooit rechtstreeks 
vanuit kleinere talen als het Nederlands vertaald, maar meestal werd van 
een Duitse vertaling gebruik gemaakt. Na 1854 ontstond er in Tsjechië 
een soort ‘dogma’ dat ‘hogere literatuur’ uitsluitend rechtstreeks uit de 
brontaal mocht worden vertaald.9 Een dogma dat uiterst nadelig was en 
is voor een kleine taal als het Fries.

6 F. A. Snellaert, ‘Die f lämische Literatur und ihre hervorragenden Schriftsteller’, 
Augsburger Allgemeine Zeitung 11 juli 1844, pp. 1539-1540.

7 H. van Uffelen, Moderne niederländische Literatur im deutschen Sprachraum, 1830-1990 
(Münster & Hamburg 1993) p. 48.

8 Zie W. Engelbrecht, ‘De Tsjechische Conscience’, in: K. Humbeeck e.a. (eds.), De Grote 
Onleesbare – Hendrik Conscience herdacht (Gent 2016), pp. 239-263.

9 Zie hiervoor het artikel W. Engelbrecht, ‘A Moravian Picture of Dutch Literature’, in: 
J. Zehnalová e.a. (eds.), Tradition and Trends in Trans-Language Communication (Olomouc 
2012) pp. 215-228 [Olomouc Modern Language Series 2].
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3. De eerste vermeldingen van het Fries
In navolging van de derde editie van de grote Duitse Meyer’s Conversati-
ons-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens uit de jaren 1874-1884 
werden na de jaren tachtig van de negentiende eeuw in het Tsjechisch, 
Pools en Hongaars eveneens vergelijkbare encyclopedieën uitgegeven. 
Dat waren in de jaren 1888-1909 de Ottův slovník naučný. Illustrovaná en-
cyklopaedie obecných vědomostí [Otto’s Leerwoordenboek. Geïllustreerde 
Encyclopedie van de algemene wetenswaardigheden] in 28 delen in Tsje-
chië, in de jaren 1890-1914 de niet geheel voltooide10 Wielka Encyklopedia 
Powszechna Ilustrowana [Grote Algemene Geïllustreerde Encyclopedie] in 
het Pools en in de jaren 1911-1935 de Révai Nagy Lexikona. Az ismeretek 
enciklopédiája [Révai’s Grote Lexicon. Een encyclopedie van de kennis] in 
21 delen in het Hongaars. De opmaak en titels van de Centraal-Europe-
se encyclopedieën geven duidelijk aan dat het de bedoeling was om het 
Duitse voorbeeld te evenaren.
In al deze werken treffen we lemma’s over Friesland aan, inclusief aparte 
lemma’s over Friese taal en literatuur. De uitgebreidste zijn in de Poolse 
Wielka Encyklopedia Powszechna11 en in de Tsjechische Ottův slovník naučný. 
In de Poolse versie was de auteur van het lemma Friese literatuur niet te 
achterhalen,12 in de Tsjechische encyclopedie was dit de germanist en 
Praagse hoogleraar Arnošt Kraus (1859-1943).13 Kraus zegt over de Friezen 
dat zij ‘alle goede kanten van de Hollanders hebben, echter opener en 
mededeelzamer zijn.’ Hij verdeelt het Friese taalgebied in West-Fries en 
Oost-Fries, dit laatste dan weer in Oost-Friese dialecten rond de mondin-
gen van Ems en Weser en Noord-Friese langs de Sleeswijkse kust en op 
de eilanden Helgoland, Sylt, Amrum en Föhr. Voor het West-Fries wordt 
– in 1895! – aangegeven dat het tevens een schrifttaal is. De Friese litera-
tuur begint voor hem bij de blinde dichter Bernlef. Vervolgens spreekt 

10 Het 55e deel uit 1914 eindigde met het lemma Patroklos. Er waren oorspronkelijk 80 de-
len gepland (vgl. S. Urbańczyk, Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność (Kraków 
& Katowice 1991), p. 70). 

11 Lemma’s Fryzyjski język [Friese taal] ondertekend door A.A.K. (Adam Antoni Kryński) 
en Fryzyjska literatura [Friese literatuur], zonder ondertekening in Wielka Encyklopedia 
Powszechna 23-24 (Warszawa 1901) p. 391 en p. 392.

12 In de encyclopedieën waren de lemma’s meestal met een siglum ondertekend, waar-
bij vaak in de eerste band een overzicht was gegeven van de medewerkers met hun 
siglum. Deze overzichten werden met enige regelmaat in andere banden aangevuld. 
Het Poolse lemma was niet ondertekend.

13 In de Tsjechische encyclopedie was het lemma Frísko [Friesland] onderverdeeld in 
een geografisch deel, een stukje Jazyk fríský [Friese taal], beiden ondertekend met Ks 
(Kraus), waarna nog apart een deel Literatura fríská [Friese literatuur] met hetzelfde 
siglum volgde (Ottův slovník naučný 9 (Praha 1895) pp. 718-720). 
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hij over de verloren gegane legendes over koning Finn en Gudrun, over 
de Friese rechtsregels en de Willekeuren van de Upstalsboom uit 1323. 
Zonder de naam te noemen spreekt hij dan over Thet Freske Riim van rond 
1500. De Noord- en Oost-Friese literatuur beperkt zich tot wat gedichten 
in alexandrijnen uit 1632, voorts wordt Di Gidts hals of di Sölring van Jap 
Peter Hansen uit 1809 vermeld. Voor het Nieuw-Fries krijgen Gysbert 
Japix en Althuysen vader en zoon een eervolle vermelding, al zegt Kraus 
over Gysbert dat zijn latere werk te zeer tegen het Nederlands (dit begrip 
is in het Tsjechisch al rond 1830 gemeengoed14) aanleunt. Voor de ne-
gentiende eeuw worden dan zowat alle belangrijke schrijvers en dichters 
genoemd. Helemaal aan het slot worden twee voorgangers van de Fryske 
Akademy even genoemd, het Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefening 
van de Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en It Selskip foar Fryske Tael 
en Skriftekennisse. Bij de Tsjechen kregen Waling Dijkstra,15 Joast Hiddes 
en Eeltsje Halbertsma16 een eigen lemma toegedeeld.17 Deze lemma’s zijn 
anoniem, maar werden vermoedelijk door Kraus opgesteld.18

De Poolse encyclopedie biedt aparte lemma’s voor Joast Hiddes Halbert-
sma19 en voor Gysbert Japix (van de hand van de Lwówse literatuurhis-
toricus Piotr Chmielowski).20 Het eerste lemma was geschreven door de 
Warschause germanist Adam Antoni Kryński (1844-1932), die lid was van 
de Academie van Wetenschappen in Krakau en in de jaren twintig mi-
nister van onderwijs van Polen was.

14 Anders dan veel andere Slavische talen onderscheidt het Tsjechisch al sinds de 19e 
eeuw tussen Nizozemí of Nizozemsko (Nederland) en Holandsko (Holland). De taal wordt 
meestal als nizozemština [Nederlands] aangeduid.

15 Anoniem, ‘Dijkstra, Waling’ in: Ottův slovník naučný 7 (Praha 1893) p. 531. 
16 Anoniem, ‘Halbertsma Justus Hiddes’ en ‘Halbertsma Eeltsje’ in: Ottův slovník naučný 

10 (Praha 1896) p. 763.
17 De romanist en gymnasiumleraar Adolf Holk (1873-1943) en de stichter van de Tsje-

chische germanistiek Václav E. Mourek (1846-1911) hebben afgezien van tamelijk 
omvangrijke overzichten van de Nederlandse en Vlaamse literatuur ook tientallen 
lemma’s van Nederlandstalige auteurs verzorgd, bijv. over Hiëronymus van Alphen, 
Nicolaas Beets (Hildebrand), Betje Wolff, Willem Bilderdijk, Gertrude Bosboom-
Toussaint, Gerbrant A. Brederoo, Jacob Cats, Hendrik Conscience, Frederik van 
Eeden, Marcellus Emants, Rhijnvis Feith, Petrus A. de Génestet, François Haver-
Schmidt (Piet Paaltjens), P.C. Hooft, Jacob van Lennep, Virginie Loveling, Jacob van 
Maerlant, Filips Marnix van St. Aldegonde, Multatuli, Joost van den Vondel en Jan 
Frans Willems om slechts de belangrijkste te noemen.

18 Kraus staat in de eerste band van de encyclopedie aangegeven als de specialist voor Fries.
19 A.A.K. (=Adam Antoni Kryński), ‘Halbertsma Just Hiddes’ in: Wielka Encyklopedia 

Powszechna 27-28 (Warszawa 1901) pp. 581-582
20 Ch. (=P. Chmielowski), ‘Japicx, Japicks lub Japiks Gysbert’ in: Wielka Encyklopedia 

Powszechna 31-32 (Warszawa 1903) pp. 581-582.
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De gegevens in de Hongaarse encyclopedie21 zijn zonder ondertekening 
en lijken uit het Duitse conversatielexicon af komstig te zijn. Ze verwij-
zen, anders dan bij de Polen en de Tsjechen, uitsluitend naar Duitse 
bronnen.

4. Kalda, Troelstra en Domela Nieuwenhuis
De Slavischtalige neerlandistiek is historisch in 1919 opgericht in de 
vorm van een lectoraat bij de toenmalige Handelsacademie te Praag 
dat werd bezet door de domineeszoon František Kalda (1884-1969).22 Na 
zijn habilitatie kreeg hij in 1921 een aanstelling bij de Karelsuniversiteit 
waar tevens een vakgroep Nederlands werd opgericht die nog steeds be-
staat en daarmee de oudste nog bestaande vakgroep in niet-Duitstalig 
Centraal-Europa is. Kalda was historisch taalkundige en zijn habilita-
tie Západogermánská flexe se zvláštním zřetelem k nizozemštině [West-Ger-
maanse flectie met bijzondere aandacht voor het Nederlands] ging over 
West-Germaanse flexie. Het originele werk is helaas in de jaren vijftig 
bij een brandje in de seminarbibliotheek van de leerstoel Germanistiek, 
Neerlandistiek en Scandinavistiek in Bratislava verloren gegaan. Een 
in 1923 in het tijdschrift Časopis pro moderní filologii uitgegeven abstract 
toont echter dat in elk geval het Oud-Fries ook in dit onderzoek was be-
trokken.23 Kalda beschouwde overigens het Fries niet als een aparte taal, 
maar als een groep ‘Friese dialecten’ van het Nederlands.24

Kalda had niet veel op met literatuur en als steile domineeszoon al he-
lemaal niet met moderne literatuur – in zijn optiek zowat alles na 1830. 
Toch werkte hij braaf mee aan de lemma’s over Nederlandstalige litera-
tuur in een nieuwe encyclopedie, de Masarykův slovník naučný, waarin 
24 Nederlandse en 14 Vlaamse schrijvers met een apart lemma waren 
bedacht.25 Het aantal Friese schrijvers bleef gelijk, doordat er nu geen 
lemma meer was voor de gebroeders Halbertsma, maar naast Dijkstra 
werd nu ook Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) apart beschreven, overi-

21 Anoniem,‘Fríz nyelv és irodalom’ in: Révai Nagy Lexikona (Budapest 1913) pp. 178-179.
22 W. Engelbrecht, ‘Tegen de verdrukking in – een korte geschiedenis van de neerlan-

distiek in Tsjechië en Slowakije’, in: Hüning e.a., Neerlandistiek in Europa, pp. 235-250, 
hier pp. 236-238.

23 F. Kalda, ‘Nastin práce “Západogermanská f lexe zejména rodového se zvláštním 
zřetelem k nizozemštině”’. Časopis pro moderní filologii 9 (1923) pp. 51-56.

24 Dit blijkt uit zijn bespreking ‘Handboek der Nederlandsche Taal door Dr. Jac. V. 
Geinneken S.J.’, Časopis pro moderní filologii a literatury 6 (1918), pp. 171-174, 264-267 
(hier pp. 172-173).

25 De oudere schrijvers van voor 1880 komen merendeels overeen met de keuzes van 
Ottův slovník naučný.
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gens met het interessante fait divers dat hij ooit Praag had bezocht. Dat 
betrof grote demonstraties op 18 en 19 november 1912 in Praag en in 
Pilsen, georganiseerd door de Tsjechische sociaaldemocraten, waarbij 
Troelstra als officiële afgevaardigde van de Internationale eregast was. 
Het is trouwens de vraag of hij wel zozeer als Fries en schrijver is opge-
nomen en niet veeleer als sociaaldemocraat.
Er blijken namelijk voor Wereldoorlog I wel degelijk van werk van een 
Friese schrijver vertalingen in het Tsjechisch te bestaan – al zijn die ze-
ker niet uit het Fries gemaakt. Het betreft vertalingen van drie werken 
van Troelstra’s collega en concurrent Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
(1846-1919), te weten de brochures De pyramide der tyrannie uit 189026 en 
De libertaire opvoeding uit 1899,27 en de drie delen van zijn Geschiedenis van 
het socialisme uit de jaren 1901-1902.28 De vertalingen zijn illustratief voor 
de ontwikkeling van de politieke vrijheid in het Oostenrijkse rijksdeel. 
Waar Pyramida tyranství nog door Tsjechische anarchisten in Amerika 
werd uitgegeven,29 kwamen beide andere werken al in Praag uit. De uit-
gave van Dějiny socialismu werd door de belangrijkste Tsjechische anar-
chist Karel Vohryzek (1879-1933), die onder andere perfect Nederlands 
kende, in samenwerking met Stanislav Kostka-Neumann (1875-1947), in 
1921 een van de oprichters van de communistische partij KSČ, uitgege-
ven. Dit zijn dus de oudste vertalingen in een Slavische taal weliswaar 
niet uit het Fries, maar wel van een Fries.30

De Tsjechische arbeidersbeweging volgde blijkens regelmatige vermel-
ding van Domela Nieuwenhuis en Troelstra in periodieken als Právo 
lidu [Recht van het volk], Hlas lidu [De stem van het volk]31 en Nová doba 
[De nieuwe era] in de jaren 1886-1918 tamelijk nauwlettend de optredens 
van de beide heren. De aankondiging van het reeds genoemde optreden 
van Troelstra in Pilsen en de navolgende rapportage daarvan in het ar-
tikel Úsudek vyslance Internacionály soudruha Troelstra o hnutím našem na 

26 F. Domela Nieuwenhuis, Pyramida tyranství (New York 1905), vertaler V. Rejsek.
27 F. Domela Nieuwenhuis, O výchově (Praha 1903), vertaler onbekend.
28 F. Domela Nieuwenhuis, Dějiny socialismu (Praha 1907, 3 delen), vertaler K. Vohrzyek.
29 Verschillende werkjes van Domela Nieuwenhuis kwamen ook in het Russisch uit, zij 

het iets later dan in het Tsjechisch. Het eerste deel van Geschiedenis van het Socialisme, 
in het Russisch Соціалізмъ въ Опасности (z.p. 1904), werd uitgegeven door de groep 
Anarchija in Parijs, in 1906 werd dezelfde vertaling nog eens in St.-Petersburg gepu-
bliceerd.

30 M. Hrubec & M. Bárta, Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí 
(Praha & Brno 2006).

31 Dit laatste blad had de pompeuze ondertitel Tijdschrift dat opkomt voor de belangen van 
de vierde stand. 
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Plzeňsku [Het oordeel van de afgezant van de Internationale kameraad 
Troelstra over onze beweging in het gebied van Pilsen] was wel zo’n beet-
je de apotheose voor de Tsjechen.32

Af b. 1.  Voorpagina van Nová doba XVII/139 van 18 november 1912 met groots 
over de hele pagina de aankondiging dat Troelstra zal spreken in Pilsen. 
(Digitaal krantenarchief van de Národní knihovna v Praze.)

32 Artikel in Nová doba 17/141 van 22 november 1912, pp. 3-4. De aankondiging stond in 
Nová doba 17/138 van 18 november Gross op de voorpagina (af beelding) met op pagina 
4 een hele kolom gewijd aan Troelstra. De meeting vond overigens plaats in het Ar-
beidersgemeenschapshuis ‘Peklo’ (De Hel).
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5. De eerste literaire vertalingen – Nienke van Hichtum
Voor de eerste literaire vertalingen van werk van een Friese auteur blij-
ven we even bij de familie Troelstra. Pieter Jelles’ vrouw Sjoukje Troel-
stra-Bokma de Boer (1860-1939), beter bekend onder haar schrijvers-
naam Nienke van Hichtum, bereikte met haar werk ook de Tsjechische 
jeugd. Het ging niet om haar bekendste werk Af ke’s tiental maar om haar 
boekjes Oehoehoe in de wildernis uit 1902 en De geschiedenis van de kleine 
Eskimo Kudlago uit 1898, die overigens beide pas in Wereldoorlog II in 
respectievelijk 1939 en 1941 in Tsjechische vertaling uitkwamen.33 Beide 
vertalingen zijn vrij uitzonderlijk aangezien er maar weinig vooroor-
logse vertalingen van Van Hichtums werk bekend zijn.34 In het archief 
van de Tsjechische coöperatieve uitgeverij Družstevní práce [Coöpera-
tieve arbeid], voor de oorlog een van de belangrijkste literaire uitgevers, 
is de correspondentie rondom de vertaling Uhuhu bewaard gebleven.35 
Het initiatief voor de uitgave is waarschijnlijk genomen door de Tsje-
chische vertaalster Lída Faltová (1890-1944) die als eerste Tsjech in Ne-
derlandse literaire vertalingen gespecialiseerd was.36 Eskymáček hrdina is 
waarschijnlijk uitgegeven als gevolg van het succes van Uhuhu door het 
centrale boekhuis voor leraren als leesboek voor scholen.37 Dit verklaart 
ook de grote hoeveelheid ongewijzigde herdrukken.

33 N. van Hichtum, Uhuhu (Praha 1939), vertaler Lída Faltová; N. van Hichtum, Eskymáček 
hrdina (Praha & Brno 1941), vertaler Theodor. Kilian. Twee herdrukken in 1942 en nog 
een oplage in 1943.

34 A.J. van Huffel geeft in zijn onvolprezen boekje Nederlandse schrijvers in vertaling (van 
Marcellus Emants tot Jan Eekhout) (Leiden 1939, actualisatie als Supplement, Leiden 1946) 
op p. 51 een Deense vertaling uit 1908 van Oehoehoe en een Engelse vertaling uit 1936 
van Af kes tiental aan. Uit verre landen werd in 1927 in vier verschillende versies bij Thie-
nemann in Stuttgart in het Duits uitgegeven. Kudlago kwam in 1936 in Zweden in een 
Esperantoversie uit.

35 Památník národního písemnictví, Praag (Tsjechisch Literair Archief ), fonds 
Družstevní práce 70/57, map 22 ‘Ninke van Hichtum’. 

36 De uitgeverij had kennelijk niet veel vertrouwen in het potentieel succes van het boek, 
want in de begeleidende brief bij het vertaalcontract wordt expliciet gesteld dat Falt-
ová een lager honorarium krijgt dan gebruikelijk, maar dat dit zal worden verhoogd 
indien de oplage hoger zou worden dan 3000 stuks. De oplage was uiteindelijk 3300 
exemplaren.

37 De uitgave die ter beschikking stond geeft geen oplage aan. De serie Knihovna 
vlaštovičky [Bibliotheek van de zwaluw] was een bijlage van het maandblad Vlaštovička. 
Časopis šťastných dětí [De zwaluw. Tijdschrift van gelukkige kinderen] dat van 1937 tot 
1941 en in 1945-1948 uitkwam met ondersteuning van het toenmalige ministerie van 
onderwijs. Het blad richtte zich op leerlingen van 10 tot 14 jaar (bron: http://www.
detske-casopisy.cz/tag/vlastovicka/ download 2 juli 2018).
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Af b. 2.  Autorisatiecontract van 11 november 1937 van Nienke van Hichtum voor de 
Tsjechische vertaling Uhuhu bij Druzstevni práce. (Památnik národního 
písemictví te Praag, fonds Druzstevni práce, spis 22 ‘Ninke van Hichtum’.)

6. Systematische overzichten van Friese literatuur
In september 1939 was de Tsjechischtalige Karelsuniversiteit in Praag en 
daarmee ook de neerlandistiek als represaillemaatregel door de Duitse 
bezetter gesloten. In mei 1945 werd de universiteit heropend en in de ja-
ren ’50 ontstonden er in vrijwel alle Centraal-Europese landen vakgroe-
pen Nederlands. De periode van het stalinisme was West-Europese lite-
raturen in Tsjechië (en niet alleen daar) niet bijster welgezind. In de loop 
van 1949 werden alle uitgevershuizen genationaliseerd, de kwaliteit van 
druk en papier werd prompt veel slechter dan die tijdens de oorlogsjaren 
ooit was geweest. In de jaren 1951-1952 werden de openbare bibliotheken 
gezuiverd van ongeveer 27,5 miljoen boeken die als ‘te religieus’, ‘onge-
schikt voor de jeugd’ werden beschouwd of vergelijkbare kwalificaties 
kregen. Het ging er vooral om dat literatuur die een blik gaf op het voor-
oorlogse democratische (en in veel opzichten economisch voor de meer-
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derheid van de bevolking veel betere) systeem uit het zicht verdween.38

In de jaren zestig werd de situatie beter, maar waren de financiële om-
standigheden weer minder. Wel zien we in de tweede helft van de jaren 
zestig in Tsjechië een neiging om specialistische minilexica voor een 
groot publiek te maken. In 1967 kwam bij het literaire huis Odeon een 
lexicon van Noord-Europese literaturen uit,39 mét een aparte sectie over 
Friese literatuur en drie lemma’s – van Waling Dijkstra, Gysbert Japix en 
Douwe Kalma. Alles bij elkaar ongeveer 5 bladzijden op de 361 pagina’s 
die het boekje telde.40 De auteur van de lemma’s en de inleiding was de 
scandinavist en literair vertaler Ladislav Heger, tevens docent bij de Ka-
relsuniversiteit.
De primeur van Centraal-Europese vertalingen uit het Fries dateert ook 
uit deze tijd. In 1965 verscheen een Hongaarse bloemlezing van Neder-
landse, Vlaamse en Friese poëzie Németalföldi költők antológiája [Bloem-
lezing van Nederlandse dichters].41 De keuze mag geslaagd worden ge-
noemd – uiteraard Gysbert Japix en Eeltsje Hiddes Halbertsma, verder 
Pieter Jelles Troelstra, Jan Linses van der Burg, Obe Postma, Johannes 
Doedes de Jong, Garmant Nico Visser, Sjoerd Spanninga, Yke Reinders 
Boonstra, Douwe Annes Tamminga, Marten Sikkema, Anne Sijbe Wad-
man en Freark Wigers Dam, in totaal 40 pagina’s Friese poëzie in het 
Hongaars.42 Het verbaast niet dat juist Halbertsma’s gedicht Batthyany’s 
Dea uit 1849 in de bundel is opgenomen – de neergeslagen opstand te-
gen de Habsburgers van 1848-149 ligt tot op de dag van vandaag bij de 
Hongaren gevoelig:43

38 P. Šamal, Soustružníci lidských duší (Praha 2009) heeft dit proces in zijn boek beschre-
ven en geeft tevens lijsten met ‘ongeschikt’ verklaarde literatuur. Vgl. W. Engelbrecht, 
‘Streekromans en het Tsjechische ruralisme’, Werkwinkel. Journal of Low Countries and 
South African Studies 8/2 (2013) pp. 13-28 (m.n. p. 25).

39 L. Heger (ed.), Slovník spisovatelů Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Island, Nizozemí, Belgie 
(Praha 1967).

40 De lemma’s waren: ‘Fríská literatura’, ‘Dykstra, Waling’, ‘Japiks, Gysbert’ en ‘Kalma, 
Douwe’. Slovník spisovatelů, pp. 20-22, 113, 179 en 190-191. Ter vergelijking: de Neder-
landstalige literatuur is met 106 lemma’s ‘Nederlandse literatuur’ en nog eens 27 
lemma’s ‘Vlaamse literatuur’ ruim bedeeld.

41 I. Bernáth (ed.), Németalföldi költők antológiája. Hollandok, Flamandok és Frízek (Budapest 
1965). Vgl. J. van der Sluis (ed.), De grins oer. Literaire vertalingen in en uit het Fries (Gro-
ningen 2007) p. 65. De bundel werd door Antal Sivirsky besproken in Ons Erfdeel 11/2 
(1967/8) pp. 64-67.

42 Németalföldi költők antológiája, pp. 245-273.
43 Teksten van strofe 1 en 6 naar Halbertsma, Rimen en Teltsjes (Drachten 1993) p. 480 en 

Németalföldi költők antológiája, pp. 251-252.
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Batthyány Halála

Nemes lelkek magyar földön:
Batthyány is halva van! –
Hóhér király gonosz ólma
gyilkolta meg aljasan.
Sőt: ki is rabolva verge
elorozták vagyonát,
hona első nemzetsége
most mint koldus él tovább.
(...)

Élj soká, nemes magyarság!
Halottaid syelleme
csapjon át az Óceánon,
mint a tuszta láng heve!
Ó, lengyelség, ó, magyarság!
Bár az éj most néma, vak,
és csak lappang a szabadság –
lángja még az égre csap!

Batthyany’s Dea

Hongarijes eed’le lieder,
Batthyany is no wei;
Krût en lead fan kroande boalen
Naam him fan dizze ierde wei.
Rôf kaam by de moardnerije,
En men stiel syn skatten ek;
‘t Earst geslacht fan Hongarije
Moast jit oan de biddelsek.
(...)

Libbet! Edele Hongaren!
Spried him hiel it ierdryk oer,
Fier oer de Atlantis hinne,
As in helder, hillich fjoer!
Hoopj’, o Ongersman en Poalen!
Jitte is it tsjust’re nacht:
Leit de frijheid no ferhoalen,
Ienris komt se ûnferwacht’!

De vertaler van dit gedicht, Gyula Tellér (geb. 1934) is een van Hongarijes 
belangrijkste sociologen en drager van de Szechény-prijs (te vergelijken 
met de Spinoza-prijs in Nederland), lange tijd ook als sociaaldemocra-
tisch politicus actief. Na 1995 stapte Tellér overigens over naar de des-
tijds nog liberale partij Fidesz van Viktor Orbán. Door velen wordt hij 
gezien als de hoofd-ideoloog achter Orbáns neoconservatieve politiek.44 
In zijn vrije tijd vertaalde hij veel uit het Engels en Duits.45

7. Na de ‘Wende’
De echte impuls voor bekendheid van het Fries kwam in Centraal-Euro-
pa pas na de val van de muur in 1989. In de eerste jaren na de revolutie 
was er in vrijwel alle Centraal-Europese vakgroepen veel mogelijk. In 
Olomouc, Wrocław en Boedapest werden in de jaren negentig cursus-
sen Fries gegeven aan de hand van de bekende methode Wolkom. In 1997 

44 Z. Enyedi, ‘Paternalist Populism and Illiberal Elitism in Central Europe’, Journal of 
Political Ideologies 21/1 (2015) pp. 1-16. DOI: 10.1080/13569317.2016.1105402. 

45 Biografische gegevens overgenomen van https://hu.wikipedia.org/wiki/Tellér_Gyula 
(download 2 juli 2018). In de bundel vertaalde hij de gedichten van Jehannes Doedes 
de Jong, Eeltsje Hiddes Halbertsma, Jan Linses van der Burg, Obe Postma, Douwe 
Annes Tamminga en Garmant Nico Visser. 
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en 2001 werden er in Olomouc voor de hele regio zomercursussen Fries 
georganiseerd, de eerste maal gegeven door Durk Gorter, de tweede keer 
door Jarich Hoekstra. Blijkens het feit dat beide keren het aantal van 40 
plaatsen ruimschoots overtekend was en er geselecteerd moest worden, 
was er interesse bij de studenten in de regio.
In de nieuwe uitgave van het Slovník severských spisovatelů van 199846 kon het 
aantal opgenomen Friese auteurs worden verhoogd naar negen – behalve 
Gysbert Japix en Waling Dijkstra kregen ook Gerben Abma, Joast Hid-
des Halbertsma, Douwe Kalma, R. R. van der Leest, Obe Postma, Douwe 
Annes Tamminga en Pieter Jelles Troelstra een eigen lemma. Mijn Poolse 
collega Andrzej Dąbrówka wist in zijn lexicon over schrijvers uit het Ne-
derlandse cultuurgebied van 1999 zelfs een flinke sectie Friese literatuur 
met liefst 71 korte lemma’s op te nemen,47 waarmee de Poolse lezer inder-
daad een fatsoenlijk overzicht van de Friese literatuur krijgt.

Afb. 3.  Titelblad Slownik niderlandzkiego obdaru kulturowego, met in de onder-
titel expliciet ‘fryzyjskich’ (Friese auteurs) aangegeven. (Exemplaar van de auteurs.)

46 D. Hartlová (ed.), Slovník severských spisovatelů: dánská literatura, faerská literatura, finská 
literatura, finskošvédská literatura, fríská literatura, islandská literatura, nizozemská litera-
tura, norská literatura, švédská literatura (Praha 1998). De Nederlandstalige literatuur 
kreeg in deze versie 159 lemma’s.

47 A. Dąbrówka, Słownik pisarzy niderlandzkiego obszaru kulturowego: f lamandzkich i holenders-
kich, nowołacińskich, surinamskich, afrykanerskich i fryzyjskich (Warszawa 1999) pp. 385-409.
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Een prachtig project was ook De Wrâld yn Bitterswiet, ter gelegenheid van 
de tachtigste verjaardag van Tiny Mulder.48 Haar gedicht werd in liefst 
82 talen vertaald! Onder deze talen waren zo goed als alle Centraal-Eu-
ropese talen. Er moet wel één praktische voetnoot worden geplaatst – 
met uitzondering van de Russische vertaling is geen enkele vertaling in 
Centraal- en Oost-Europese talen door mensen uit die regio, die ook als 
vertalers in die regio actief zijn, gemaakt. De auteurs van de vertalingen 
zijn meestal uit de regio Centraal- en Oost-Europa af komstige mensen 
die toevallig in Nederland wonen.

8. De nieuwe economische winter
En toen kwam de klad erin! In het tweede decennium van het nieuwe 
millenium begon in Centraal-Europa de crisis en daarmee begonnen 
ook de bezuinigingen – vakgroepen werden ingekrompen of zelfs he-
lemaal opgeheven. De vakgroep in Olomouc ging bijvoorbeeld van elf 
medewerkers in 2001 terug naar 6,3 formatieplaatsen in 2018. In de 
ogen van universitaire managers ‘nutteloze’ cursussen met weinig stu-
denten werden geschrapt. Het Fries was één van de slachtoffers, in alle 
drie de genoemde steden.
In de nieuwe editie van het Tsjechische schrijverslexicon van 200449 
was oorspronkelijk gepland om het aantal Friese schrijvers naar vijf-
tien te verhogen, maar het werden er tien – na veel soebatten mocht 
Trinus Riemersma erbij komen. Dat er zelfs bij de krapste telling méér 
Friese moedertaalsprekers zijn dan IJslandse (en het aantal opgeno-
men IJslandse auteurs is 100!), mocht niet baten. Ter vergelijking: het 
aantal opgenomen auteurs uit de Faerör is 13 schrijvers en het aantal 
lemma’s Nederlandstalige literatuur liefst 163. Met een verdriedubbe-
ling van de eerste naar de tweede editie en afronding naar tien in de 
derde moest ik maar tevreden zijn, werd meegedeeld. Het lexicon was 
met alle aanvullingen al gegroeid van de oorspronkelijke 363 naar 535 
bladzijden. 
Als er bezuinigd moet worden, zijn de ‘kleintjes’ duidelijk het eer-
ste slachtoffer. In 2005 hadden we in overleg met de uitgeverij van de 
Tsjechische academie van wetenschappen een serie van vijf delen li-
teratuurgeschiedenis gepland – Nederlands, Fries, Afrikaans, receptie 
van literatuur uit deze talen tot 1948 en na 1948. De verdeling van de  

48 De Wrâld yn Bitterswiet: it fers “Bitterswiet“ fan Tiny Mulder yn 82 oersettingen (Ljouwert 2001).
49 D. Hartlová (ed.), Slovník severských spisovatelů: dánská literatura, faerská literatura, finská 

literatura, finskošvédská literatura, fríská literatura, islandská literatura, nizozemská litera-
tura, norská literatura, švédská literatura (Praha 2004).
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financiering was zo, dat de auteurs projectsubsidies zouden aanvragen 
en zouden afzien van een honorarium.50 Voor het Nederlands-Vlaamse 
deel kon zowel subsidie van de Nederlandse Taalunie, als van de Tsje-
chische Grant Agency en van het Letterenfonds worden binnenge-
haald. Het resultaat was een prachtig boek van 630 pagina’s op tame-
lijk groot formaat dat in 2015 is uitgekomen.51 De Tsjechische Grant 
Agency achtte echter de scope van de andere delen té beperkt voor een 
Tsjechisch wetenschappelijk publiek. Uitgeverij Academia bleef deson-
danks geïnteresseerd in de beide delen over receptie van Nederlands-
talige literatuur.52

Maar de beide delen voor de talen Fries en Afrikaans bleken niet meer 
haalbaar, ook voor Academia is dit een té nauw terrein. Uitgeverij Libri 
in Praag, waar het bovengenoemde schrijverslexicon uitkwam, bleek 
bereid om een boekje over de Friese literatuur met een geplande om-
vang van 300 pagina’s uit te geven. Dit wordt door mijn faculteit gefi-
nancierd op voorwaarde dat doctorandi en masterstudenten medeau-
teurs zullen zijn. Het enthousiasme onder hen bleek hartverwarmend, 
zodat in 2020 een boekje Dějiny fríské literatury [Geschiedenis van de 
Friese literatuur] verwacht mag worden.

Koffiedik kijken bij wijze van conclusie
Hoewel het met de Tsjechische economie de laatste jaren goed, zelfs zeer 
goed gaat, is daar op de universiteiten niet erg veel van te merken. Een 
nadelige factor is dat de economische opbloei plaatsvindt in een periode 
van een sterke demografische dip. Deze dip heeft twee oorzaken: na de 
‘Wende’ van 1989 ging de gemiddelde leeftijd dat Tsjechische vrouwen 
hun eerste kind krijgen omhoog van 19 naar 28 jaar en tegelijkertijd 
zorgde de vrij abrupte overgang van een socialistische economie naar 
een vrije markteconomie ervoor dat kinderen krijgen domweg te duur 

50 Hierbij moet worden aangetekend dat uitgeverij Academia de duidelijke opdracht 
heeft om zich in de eerste plaats te bekommeren om uitgave van publicaties van in-
stituten van de Tsjechische Academie van Wetenschappen. Er is een vrij strikte plan-
ning. Bij wijze van uitzondering worden ook andere academische publicaties opgeno-
men, vooral als die gericht zijn op een wat groter academisch geïnteresseerd publiek 
en inhoudelijk passen bij de series die de uitgeverij publiceert.

51 W. Engelbrecht e.a., Dějiny nizozemské a vlámské literatury (Praha 2015).
52 Voor het deel over de receptie tussen 1848 en 1948 kon zowel een projectsubsidie van 

de Nederlandse Taalunie, als een grant van de eigen faculteit in Olomouc en een 
beurs voor een verblijf als gastonderzoeker bij de KNAW (Huygens ING) worden ver-
kregen. Uitgave van het boek is gepland voor 2019/20.

Fries en Friese literatuur vanuit een Centraal-Europees perspectief



162

werd voor veel mensen.53 Het gevolg is dat de geboortejaren 1994-2002 
uitermate klein in aantal zijn, een effect dat zich in 2013 bij de universi-
teiten meldde in de vorm van een flinke teruggang van het aantal eerste-
jaars.54 De toekomst ziet er wat dit betreft beter uit – sinds 2003 groeit het 
aantal geboorten elk jaar. Maar de effecten daarvan zullen pas na 2021 
te merken zijn en het is de vraag of dit voor veel kleinere studies niet te 
laat zal zijn.
Tegelijkertijd is er in alle Oost-Centraaleuropese landen sprake van ver-
zwaring van de academische normen. Enerzijds wordt er steeds meer 
nadruk gelegd op publicaties – het befaamde Amerikaanse ‘publish or 
perish’ – bij voorkeur in tijdschriften in het Engels en met een hoge 
impact, anderzijds worden er toenemend strenge eisen gesteld aan de 
accreditatie van studies.55 Er zijn tegenwoordig buiten Duitsland geen 
gehabiliteerden met Fries in hun pakket beschikbaar, wat betekent dat 
het vak hooguit als keuzevakje kan worden gegeven, mits de minimum-
aantallen studenten worden gehaald.
Wat kan er worden gedaan om tegen deze trend in te gaan? Om te begin-
nen zou het feit kunnen helpen dat het Fries op de Frankfurter Buchmes-
se van 2016 voor de tweede keer aanwezig was met tien werken56 – voor 
het Nederlands was de Buchmesse van 1993 in elk geval essentieel om 
door te breken.57 De twintig werkjes die in 2013 en 2016 in Frankfurt wer-
den voorgesteld, zullen in elk geval onze bescheiden Friese boekenkast 
gaan verrijken. De Engelstalige bloemlezing die op de First Conference 
of Frisian Humanities is voorgesteld,58 zal onder de aandacht van de  

53 Cijfers van het Tsjechisch Bureau voor Statistiek ČSU, Aktuální populační vývoj v kostce, 
https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce (13 december 2017, 
download 6 juli 2018).

54 Voor het Nederlands in Olomouc: tussen 1997 en 2012 gingen er jaarlijks ongeveer 
35-40 studenten Nederlands studeren, in 2013-2015 waren dit nog rond de 25-30 stu-
denten, maar in 2016 dook het aantal opeens naar 15-20 eerstejaars.

55 Zo moeten in Polen, Slowakije en Tsjechië alle verplichte hoorcolleges in de mas-
terstudie tegenwoordig door gehabiliteerden worden gegeven. Een habilitatie is een 
soort verzwaard doctoraat, waarna de gehabiliteerde de rang van associate hoogleraar 
krijgt (in Polen profesor nadzwyczajny, in Slowakije en Tsjechië docent).

56 E. Hettinga, Friese literatuur in Frankfurt – Friesch auf dem Tisch, https://eeltsjehettinga.
nl/friese-literatuur-in-frankfurt-frysk-auf-dem-tisch/ (blog van 26 oktober 2016, 
download 6 juli 2018); A. de Jong, De Friese literatuur naar Frankfurt, http://www.let-
terenfonds.nl/nl/entry/337/de-friese-literatuur-naar-frankfurt (blog van 28 juni 2013, 
download 6 juli 2018).

57 Moderne niederländische Literatur im deutschen Sprachraum, p. 49.
58 E. Bruinsma (ed.), Swallows and Floating Horses. An Anthology of Frisian Literature (Fran-

cis Boutle, London 2018).
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internationale neerlandistiek moeten worden gebracht. Een goede an-
thologie met vertaling in het Tsjechisch en uiteraard de reeds genoemde 
literatuurgeschiedenis zouden ook kunnen helpen, zodat het Fries onder  
de aandacht van een breder publiek wordt gebracht. In elk geval is een 
actieve aanpak vanuit de Fryske Akademy in samenwerking met het Let-
terenfonds gewenst. Wie weet wat er dan uitkomt. Om Troelstra te cite-
ren: ‘Hope jowt it libben fleur’.59

↑

59 P.J. Troelstra, ‘Fûgelsang’, in: P. J. Troelstra & O. H. Sytstra, It jonge Fryslân (Heeren-
veen 1881) p. 26.
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