
Eigen noordelijkheid
In deze lezing zullen we ont-
dekken hoe zowel Friezen als 
IJslanders in de loop van hun 
identiteitsvorming vanaf de  
negentiende eeuw vorm heb-
ben gegeven aan hun eigen 
noordelijkheid. Welke rol speelt 
het noorden in het zelfbeeld 
van beide volkeren? En wat is 
de rol van Oudijslandse  
mythen en saga’s in dit alles? 
Deze cultuurhistorische verge-
lijking tussen Fryslân en IJsland 
zal tal van opvallende overeen-
komsten aan het licht brengen.
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Wanneer:  vrijdag 11 oktober 2019, van 15.00-16.00 uur
Waar: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden
Toegang: gratis,  opgave vooraf is gewenst via een mail  
 naar Leo Postma: l.postma@fryslan.frl
Voertaal:  Nederlands 

In januari 1910 gaf de Friese dichter en politicus Pieter Jelles 
Troelstra een lezing waarin hij de Friese volksaard vergeleek 
met het IJslandse landschap, dat op het eerste gezicht stug 
en ongenaakbaar lijkt, maar waarin onder het aardopper-
vlak van alles broeit en gloeit en de geisers “met hun hete 
dampen getuigen van het warme leven, dat er onder brandt 
en werkt”. Deze opmerkelijke vergelijking met het land-
schap van een afgelegen subarctisch eiland, tweeduizend 
kilometer van Fryslân vandaan, kwam niet helemaal uit de 
lucht vallen. In Fries-nationalistische kringen rekende men 
Fryslân eigenlijk liever tot ‘Zuid-Scandinavië’ dan tot Neder-
land, en daarom benadrukte men graag de noordelijkheid 
van de eigen cultuur. Dat noorden waartoe men zichzelf 
rekende was veel eerder een gevoel, een state of mind dan 
een geografisch gegeven. En in de loop van de negentiende 
eeuw kwam IJsland steeds meer symbool te staan voor die 
geïdealiseerde, ongrijpbare noordelijkheid; een breed scala 
aan romantische projecties samengeraapt onder de vage 
noemer Ultima Thule. 
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De organisatie van deze 
lezing is in handen van 
de Fryske Akademy en 
de Provinsje Fryslân.

Het ware noorden: Noordelijkheid  
en identiteit in Fryslân en op IJsland
Lezing van dr. Simon Halink (Háskóli Íslands)
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