
 
 
 
 

 
 
Dit is de oratie zoals ik die heb uitgesproken op 4 maart 2020. 
Bij deze tekst horen ook de slides van de presentatie. 
 
Een uitgebreide en bewerkte versie, met daarin ook de literatuurverwijzingen, zal vanaf 1 
juni beschikbaar zijn. Die kunt u lezen en/of bestellen op www.fryske-akademy.nl/oraasje. 
 
Dank aan iedereen die mij geholpen heeft bij de voorbereiding van de oratie. 
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Mijnheer de rector magnificus, 
Achte oanwêzigen, 

In het structuurrapport van de faculteit geesteswetenschappen heet deze leerstoel 
Sociolinguïstiek, met betrekking tot de taalvariëteiten in Fryslân 
Daaraan is een voetnoot gekoppeld waarin staat dat Fryslân sinds 1997 de officiële 
benaming is voor de provincie die in het Nederlands doorgaans Friesland genoemd wordt. 
In officiële stukken moet je dus Fryslân gebruiken. In de benoemingsbrief is het toch 
Friesland geworden, en daar zit een verhaal achter. 
Uit welingelichte bron heb ik vernomen dat toen deze leerstoel en benoeming werd 
besproken door het college van promoties er vier Friezen aan tafel zaten. Zij gaven de 
voorkeur aan Friesland. Het doet me enigszins plezier dat de bestuurders van deze 
universiteit de officiële regels aan hun laars durven lappen – ik ben zelf ook wel eens 
burgerlijk ongehoorzaam – maar tegelijkertijd stemt het me ook droevig: kleine, 
symbolische verworvenheden, zoals een hoedje op de a, worden onvoldoende aangegrepen 
om de zichtbaarheid van het Fries te vergroten. 
[SLIDE 2]  
Maar er is verandering merkbaar. De jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsgroet was in 2019 een 
bijzondere groet, want de decaan, Keimpe Algra, een Fries, had gekozen voor de slotregels 
van een gedicht van Obe Postma, in het Fries. Vermoedelijk een primeur. 
Wat zeker een primeur is, is dat dit de eerste leerstoel sociolinguïstiek is aan de Universiteit 
Utrecht.  
[SLIDE 3] 

Wat is dat, sociolinguïstiek? 

Sociolinguïsten bestuderen de relatie tussen taal en maatschappij. Er zijn drie soorten.  
De eerste soort is de taalsocioloog. Die onderzoekt hoe talen functioneren in de 
maatschappij en buigt zich vaak over praktische vragen zoals 

• Is het beter als leerlingen met een migratieachtergrond in de praktijklessen 
onderling hun moedertaal Turks, Arabisch of Pools mogen gebruiken? 

• Kan een politieagent dialect spreken bij een paspoortcontrole aan de grens en 
Standaardnederlands op de hondentraining? 

• Moet de thuishulp dialect spreken met de patiënten en de bibliothecaresse met de 
bezoekers enkel Standaardnederlands? 

• In welke sociale media wordt het Fries gebruikt? 
• Hoe kunnen we de vitaliteit van minderheidstalen   – zoals het Fries of het Baskisch 

– verbeteren? 
• Blijft een Friestalige in Kubaard Fries spreken met een emeritus professor uit Leiden 

of schakelt hij over op het Nederlands? 
De tweede soort is de taalpsycholoog. Die onderzoekt wat mensen denken van talen en 
taalvariëteiten, hoe via taal het gedrag of taalgebruik beïnvloed wordt en hoe je via taal je 
identiteit vormgeeft, bijvoorbeeld:  

• Vinden Franstaligen het Nederlands een lelijke taal? 
• Klink je met de ene r hipper, slimmer en rijker dan met een andere r? En profileer je 

je met een Gooise r in het Fries als een hippe jonge meid? 
• Kan een speurder of rechercheur door zijn woordkeuze en manier van vragen 

stellen de ondervraagde gemakkelijker tot een bekentenis dwingen? 
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• Of, waarom appen jongeren in het Fries? 
De derde soort is de taalvariationist. Die kijkt vooral wat er binnen de taal zelf gebeurt. 
Welke verschillen zijn er en hoe verloopt taalverandering? Bijvoorbeeld: 

• Wat zijn precies de verschillen tussen Nederlands in België en dat in Nederland? 
Worden die groter of kleiner? 

• Hangt de uitspraak van de r af van het feit of die vooraan in het woord (rood) of 
achteraan in het woord (boor) staat, of wordt die ook bepaald door de plaats waar 
je woont of opgegroeid bent, jong of oud bent, of man of vrouw? 

• Hoe ziet dat Fries in apps er precies uit? 
• Zijn de veranderingen in het Fries allemaal het gevolg van contact met het 

Nederlands en wordt het Fries Frollands? 
Ik ben vooral van de derde soort, maar heb me op alle terreinen begeven. Ook de leerstoel 
zal dat doen. Naast de speciale aandacht voor de taalsituatie in Fryslân, willen we het 
vakgebied vernieuwen met een nieuwe benadering: laboratoriumsociolinguïstiek.  
Tot slot, het is bij mijn weten de eerste keer dat aan een Nederlandse universiteit een 
oratie gehouden wordt met een Friese titel. Een leerstoel op het gebied van de frisistiek is 
echter geen Utrechtse primeur. 
[SLIDE 4] 

Voorlopers 

De Universiteit Utrecht heeft een lange traditie op het gebied van de frisistiek. We zouden 
zelfs kunnen stellen dat de wortels van de universitaire frisistiek op deze instelling liggen. 
Hier zien we mijn Utrechtse voorgangers. 
• Eind van de 19e eeuw gaf Foeke Buitenrust Hettema colleges Oudfries en Nieuwfries.  Hij 

was privaatdocent, dat is een onbezoldigde positie en was een manier om nieuwe 
academische vakgebieden op te starten. Hij bleef privaatdocent tot zijn dood in 1922. 

• De hoogleraren Fries kun je gemakkelijk terugvinden in de Catalogus Professorum 
Academiae Rheno-Traiectinae. Er zijn vijf bijzonder hoogleraren Friese Taal- en 
Letterkunde geweest.  

o Godard Gosses was de eerste in 1935. U ziet hem aan het werk tijdens zijn oratie. 
o Gosses werd bij zijn emeritaat opgevolgd door Wybren Jan Buma, die in 1956 

hoogleraar werd in Groningen.  
o Pieter Gerbenzon was de volgende tot 1964. Ook hij vertrok om hoogleraar te 

worden in Groningen.  
o Henk Miedema (Hindrik voor de Friezen) doceerde bijna 20 jaar lang in Utrecht. 
o De laatste in de rij was Ger de Haan. Hij verliet Utrecht begin 1991 om 

hoogleraar te worden in – u raadt het al – … Groningen. Hij zit hier vandaag in de 
corona. 

Sinds 1991 is er aan de Universiteit Utrecht geen bijzondere leerstoel Friese taal- en 
letterkunde meer. 
Of toch wel? Volgens de Catalogus is collega De Haan op 9 januari 2003 herbenoemd op 
dezelfde leerstoel. Hij zou nog altijd actief zijn op de UU. Achterstallig salaris zit er echter 
niet in, want: “Aan gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend”.  
In zekere zin is deze leerstoel de volgende in de rij. Maar toch niet helemaal, want de 
leeropdracht spitst zich nu niet toe op de Friese taal- en letterkunde, maar wel op de 
taalsituatie in Fryslân. Die ga ik nu voor u schetsen. 

Welke taalvariëteiten worden er in Fryslân gesproken? 
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[SLIDE 5]  
Fryslân is een meertalige provincie. Naast het Nederlands en het Fries, worden er nog 
andere variëteiten gesproken in Fryslân. De kleuren en de tinten op de kaart geven aan 
welke ervan bij elkaar horen.  
• In het groen zien we de gebieden waar Fries gesproken wordt. Van licht naar donker 

onderscheiden we drie dialectgroepen:  Zuidwesthoeks, Kleifries en Woudfries. 
• Daarnaast zijn er nog enkele perifere Friese dialecten die duidelijk anders zijn: het 

Hindeloopers, het Schiermonnikoogs en het Westers en Oosters op Terschelling.  
• In de rood-roze gebieden worden mengvormen van Nederlands en Fries gesproken: in 

de donkere tint de verschillende variëteiten van het Stadsfries, in de lichtere tint de 
andere Fries-Nederlandse contactvariëteiten: Amelands, Bildts, Midslands en Zuid-
Lauwerslands.  

• Van die laatste dialecten weten we nog heel weinig, en we zijn er vorig jaar gestart met 
verkennend onderzoek.  

• Daarnaast wordt er in het zuidoosten van de provincie ook nog Stellingwerfs gesproken, 
een Nedersaksisch dialect (oranje op de kaart).  

• Op Vlieland (geel gekleurd) wordt Nederlands gesproken. Het Nederlands wordt 
trouwens in de hele provincie gesproken: alle moedertaalsprekers van het Fries spreken 
ook Nederlands.  

Het gebruik van het Fries 

[SLIDE 6]  
Laat ons nu wat meer inzoomen op het gebruik van het Fries. Ik baseer dit op de taalsurveys 
die de afgelopen decennia door medewerkers van de Fryske Akademy zijn uitgevoerd bij 
inwoners van Fryslân. De provincie heeft bijna 650.000 inwoners. 

Hoeveel ervan hebben Fries als moedertaal? 
[SLIDE 7] 
6 van de 10 heeft Fries met de paplepel meegekregen. 1 Fries op 3 heeft Nederlands als 
moedertaal. Ongeveer 1 op 10 Friezen heeft een andere moedertaal (Stellingwerfs, Bildts 
een vreemde taal). 1 Fries op 6 is van in de wieg meertalig. 

Wat spreek men thuis met partner en/of kinderen?  
[SLIDE 8]  
Hier kunnen we de evolutie van de afgelopen 50 jaar bekijken. We zien een stevige 
procentuele daling in het gebruik van het Fries in de jaren 70. Het aantal gezinnen waar 
Nederlands gesproken wordt, neemt fors toe. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door 
immigratie uit andere delen van Nederland naar Fryslân, maar ook door jonge ouders die 
onder elkaar Nederlands spreken en/of besluiten hun kinderen in het Nederlands groot te 
brengen. Vanaf de jaren 80 blijft de situatie stabiel: in ruim de helft van de gezinnen wordt 
thuis Fries gesproken. 
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Hoe goed kennen de Friezen Fries?  
De meeste inwoners begrijpen het Fries wel. Het kunnen spreken zit weer in de lift na het 
dieptepunt van de jaren 80 en 90.  Bij lezen is er ook een sterke stijging (6 friezen op 10 
kunnen dat nu goed of heel gemakkelijk), maar het spectaculairst is de toename bij het 
schrijven (van 2 naar 18% tussen 1984 en nu).  Laat dit het succes zien van het Friese 
taalbeleid en het onderwijs?  
We zoomen nog iets meer in op het schrijven. Slechts 10% geeft aan nooit Fries te schrijven. 
30% van de Friezen jonger dan 30 schrijft iedere dag in het Fries. Maar wat schrijven ze dan? 
Zeker geen officiële brieven. Het zijn vooral WhatsApp- en SMS-berichten. Meer dan 90% 
van de 50-minners doet dat wel eens. Niet zo verwonderlijk, want dit zijn vormen van privé-
conversaties die dicht bij de gesproken taal aanleunen. Mijn promovendus Lysbeth 
Jongbloed-Faber onderzoekt hoe jongeren Fries gebruiken op sociale media. 

In Fryslân wordt dus een verscheidenheid aan nauw verwante taalvariëteiten gesproken en 
een groot deel van de inwoners zelf is ook meertalig en gebruikt het Fries dagelijks. Het 
Fries lijkt de afgelopen decennia aan vitaliteit te winnen, maar het blijft een minderheidstaal 
die in een officiële context nauwelijks geschreven wordt.  
De provincie is een natuurlijk laboratorium voor sociolinguïstisch onderzoek, maar het Fries 
heeft misschien wel een extra steuntje nodig vanuit het beleid. 

[SLIDE 9] 

Hoe is het Fries nu in de wetgeving opgenomen? 

Het Fries wordt beschermd door wetten en regelgevingen op drie niveaus: Europees, 
nationaal en provinciaal.  
De eerste wetten rond het gebruik van het Fries in het onderwijs en in de rechtbank dateren 
uit het midden van de jaren 50. In 95 volgde de erkenning als bestuurstaal. Een belangrijke 
mijlpaal is de Wet gebruik Friese taal, die in 2014 van kracht werd.  
[SLIDE 10]  
Wat zijn de belangrijkste punten van die wet? 
1. Nederlands en Fries zijn de officiële talen in de provincie Fryslân; 
2. Rijk en Provincie hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorgplicht voor de 

Friese taal en cultuur, vastgelegd in periodieke bestuursafspraken; 
3. Het gebruik van het Fries in de administratie en het gerecht is beregeld; 
4. [SLIDE 11] Er wordt een Orgaan voor de Friese taal ingesteld, dat de gelijke positie van 

het Fries en het Nederlands in de provincie Fryslân moet bevorderen; 
Dingtiid, het Orgaan, is in mijn ogen een verrijking en verademing in het debat rond de 
Friese taal en cultuur. Dingtiid wordt door rijk en provincie gefinancierd en voorziet de 
bestuurders geregeld van gevraagd en ongevraagd advies. Dingtiid legt daarbij haar oor te 
luisteren bij zowel professionals, wetenschappers, activisten als gewone mensen. Ze stellen 
zich daarbij onafhankelijk op.  
 [SLIDE 12] 
De taalrechten van de burgers en de taalplichten van de overheid in verkeer met 
bestuursorganen is vrij gedetailleerd vastgelegd. Ik wil op twee dingen wijzen.  
• Ten eerste hanteert de Nederlandse overheid het territorialiteitsprincipe: Fries mag, 

maar enkel binnen de grenzen van de provincie Fryslân. Eens je de provincie verlaat of 
de geadresseerde instantie zich buiten Fryslân bevindt, vervalt het recht op het gebruik 
van het Fries. Dit werd medio februari nog eens duidelijk gemaakt. Collega’s Jensma, 
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Versloot, Bremmer en ikzelf hadden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen  een open brief geschreven over de positie van de studie Fries aan de 
universiteiten. Naar aanleiding van die brief, stelde Kamerlid Harry van der Molen 
schriftelijke vragen in het Fries. [SLIDE 13] Hij kreeg zijn vragen retour omdat ze niet in 
het Nederlands waren. Van der Molen heeft toen in het belang van het Fries zijn Friese 
koppigheid onderdrukt en de vragen alsnog in het Nederlands gesteld. 

• Ten tweede – naast het territorialiteitsprincipe – geldt dat een Nederlandstalige in 
Fryslân nagenoeg altijd recht heeft op Nederlands.  Uitzonderingen op de algemene 
verplichtingen en ontsnappingsclausules zijn er vooral ten gunste van het Nederlands. 
Dat betekent dat de huidige wetgeving de gelijkwaardigheid van Fries en Nederlands in 
de weg staat en de dominantie van het Nederlands bevestigt. [SLIDE 14] 

In de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur zijn — voor periodes van vijf jaar en conform 
het Europees Handvest — vrij gedetailleerde afspraken vastgelegd tussen rijk en provincie, 
die de hele samenleving bestrijken. 
[SLIDE 15] 
Uitgangspunt is het waarborgen én bevorderen van het Fries, waarbij de Friese taal niet 
enkel een recht is, maar ook een vanzelfsprekendheid. Speerpunt is dat de Friezen geen 
analfabeet meer zijn in hun eigen taal. Daaraan koppelen ze enkele ambitieuze en concrete 
doelstellingen tegen 2030:  
(1) het aantal moedertaalsprekers dat goed Fries kan lezen en schrijven moet met 10% 
stijgen;  
(2) het aantal niet-moedertaalsprekers dat Fries goed kan verstaan en spreken moet ook 
met 10% stijgen;  
(3) Fryslân moet zich verder ontwikkelen als kennisregio met expertise ten aanzien van het 
Fries in een meertalig perspectief.  
In de Bestuursafspraak wordt ook aangekondigd dat onderzocht zal worden of de huidige 
Wet gebruik Friese Taal, die gaat over administratief verkeer en rechtspraak, in een bredere 
kaderwet kan omgezet worden die alle hierboven genoemde gebieden van het Handvest 
omvat. 
[SLIDE 16] 
Mooie plannen, maar voldoet het Fries na bijna 25 jaar aan de vereisten van het Europees 
Handvest? Dat is onderzocht door de collega’s van Mercator – het Europees 
onderzoekscentrum voor meertaligheid en taal leren – dat een onderdeel is van de Fryske 
Akademy én een provinciaal paradepaardje van de grensoverschrijdende internationale 
uitwisseling.  
We bekijken de oordelen van de vijf commissies van experten. 
Groen betekent dat voor een criterium aan de minimumeis voldaan wordt, blauw dat de 
minimumeis slechts gedeeltelijk vervuld is en rood dat die minimumeis helemaal niet 
gehaald wordt. 
[SLIDE 17] 
Naast heel wat groen, zien we dat er toch wel wat blauw en nog vrij veel rood is, vooral in 
cruciale maatschappelijke domeinen zoals onderwijs, media en publieke dienstverlening. 
Hier schiet de Nederlandse overheid nog duidelijk tekort. Er is dus nog werk aan de winkel, 
en daar zijn Rijk en Provincie zich terdege van bewust. 
[SLIDE 18] 
Tot zover de taalsituatie in Fryslân, nu terug naar de titel van mijn oratie. 
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Wat is dat fertutearzje? 

We kunnen het opzoeken in de digitaal raadpleegbare Friese woordenboeken, geschreven 
door de lexicografen van de Fryske Akademy (de FA). 
[SLIDE 19] 
In het Frysk Hânwurdboek vinden we, ik vertaal: “bederven, in kwaliteit achteruitgaan door 
er geen zorg of niet genoeg aandacht aan te besteden”. 
En dat is precies wat ik met mijn titel bedoel. Naast een subtiel betekenisverschil met het 
Nederlandse alternatief De verwaarlozing van het Fries, trekt It fertutearzen fan it Frysk ook 
meer de aandacht. Net zoals mijn hoed. 

Wordt het Fries taalkundig verwaarloosd? 

De taalkunde is – hoewel het de laatste jaren wat minder lijkt te worden – een bloeiend 
wetenschapsgebied in Nederland. Het Nederlands is – samen met twee andere, veel grotere 
West-Germaanse talen, het Engels en het Duits – een van de best onderzochte talen in de 
wereld. Maar de vierde West-Germaanse taal én tweede rijkstaal van dit land, lijkt op veel 
minder wetenschappelijke aandacht te kunnen rekenen. Klopt dat beeld? Ik heb het voor de 
afgelopen vijftig jaar in kaart gebracht voor de algemene taalwetenschap.  
[SLIDE 20] 
We zien dat de laatste twee decennia het aantal bijdragen over het Fries telkens verdubbeld 
is.  
De verwaarlozing lijkt voorbij. Of toch niet?  
[SLIDE 21] 
Laten we de schaal op ware grootte zetten, het zijn immers percentages, en dan zien we dat 
het Fries er 50 jaar lang, ook nu nog, zeer bekaaid vanaf komt en dat het slechts om enkele 
bijdragen gaat: 13 van de bijna 800 artikels. Hetzelfde beeld vinden we in de toegepaste 
taalwetenschap. En ook in de frisistische tijdschriften zijn de bijdragen van “gewone” 
Nederlandse taalkundigen bijzonder schaars. 
Dit beeld is niet alleen het gevolg van weinig belangstelling vanuit taalwetenschappelijk 
Nederland voor het Fries. Ook de Friese taalkundigen zelf hebben hun werk te weinig op de 
nationale en internationale podia gepresenteerd. 

Wordt het Fries ook door de politiek verwaarloosd? 

[SLIDE 22] 
Een actueel voorbeeld van hoe moeilijk het is om taalbeleid te implementeren vinden we in 
de discussie rond het ondertitelen van vergaderingen. 
Door een richtlijn van de Europese Unie en een regeringsbesluit moeten vanaf 23 
september aanstaande vergaderingen van gemeenteraden, provinciale staten en de 
waterschappen ondertiteld worden, opdat mensen met een gehoorbeperking in staat 
zouden kunnen zijn om kennis te nemen van deze vergaderingen.  
[SLIDE 23]  
Die ondertiteling kan achteraf gebeuren en een goed spraakherkenningssysteem zou dat 
automatisch kunnen doen. Zo’n systeem, dat Fries en Nederlands tegelijk kan herkennen, 
hebben we enkele jaren geleden al ontwikkeld, maar het dient geoptimaliseerd te worden 
om in het dagelijkse leven bruikbaar te zijn. Ik probeer daar al twee jaar financiering voor te 
krijgen, maar dat is niet eenvoudig. Er is geen beleidsdocument dat zegt dat Friese 
spraaktechnologie een absolute topprioriteit is en er zijn dus ook geen directe middelen 
voor gereserveerd. Bovendien zijn hier er in dit geval nog extra complicerende factoren: 
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• Verschillende partijen moeten financiële steun toezeggen: Friese gemeenten, de 
provincie, en eigenlijk ook het rij: het gaat hier immers om een door de nationale 
overheid opgelegde maatregel, rond de eerste én tweede rijkstaal.  

• In Fryslân zijn verschillende bedrijven verantwoordelijk voor het streamen en archiveren 
van de vergaderingen. 

• En er is onvoldoende Fries getranscribeerd materiaal om de herkenner te trainen 
• En vooral, een deel van de betrokken overheidsinstanties wil het niet.  
Een voorbeeld: 
[SLIDE 24] 
Hoewel in Súdwest-Fryslân 80% van de raadsvergadering in het Fries verloopt, vindt het 
college van Burgemeester en Wethouders het niet nodig om ondertiteling in het Fries te 
verzorgen. Ze gaan dat in het Nederlands doen, want iedereen begrijpt toch Nederlands. 
Men ziet twee dingen over het hoofd. Ten eerste is het in strijd met de Nederlandse 
taalwetgeving: wat in het Fries gezegd wordt, moet in officiële stukken in het Fries 
weergegeven worden. Ten tweede, als men automatisch wil ondertitelen in het Nederlands, 
dan moet eerst het Fries naar het Nederlands vertaald worden, waarvoor je ook een 
herkenner nodig hebt. Een extra stap dus. Of gaat men alles handmatig blijven doen? 
Maar het is ook een verkeerd politiek signaal, zeker als je weet dat de burgemeester van 
Súdwest-Fryslan Jannewietske de Vries is:  
• voormalig provinciaal gedeputeerde taal en cultuur,  
• gewezen voorzitter van het Network to Promote Linguistic Diversity,  
• en – op basis van haar maatschappelijke verdiensten voor het Fries – tot lid benoemd 

van de Fryske Akademy.  
[SLIDE 25] 
En ook bij de rechtbank vindt men het Fries niet zo belangrijk, zoals blijkt uit dit artikel van 
afgelopen vrijdag in het Friesch Dagblad. Wetenschappelijke inzichten op dit terrein, 
taalwet, zorgen van belanghebbenden en fundamentele mensenrechten worden terzijde 
geschoven.  
Kortom, het taalbeleid wordt onvoldoende gedragen door instanties die het zouden moeten 
implementeren en uitdragen. 

Wordt het Friese taal- en cultuurbeleid ook financieel verwaarloosd? 

Een gedetailleerde analyse van de uitgaven sinds 2012 en de prognoses tot 2024 kunt u 
later dit jaar lezen in de gedrukte versie van mijn oratie. Ik beperk me hier tot vier punten. 
(1) Punt 1. [SLIDE 26] Op dit moment wordt jaarlijks ongeveer 11 miljoen uitgegeven. Is dat 

veel? Wel {SLIDE 27], dat is 65 cent per inwoner van Nederland of 17 euro per inwoner 
van Fryslân – want ja, het Fries moet binnen de provinciegrens blijven.  

(2) Punt 2 [SLIDE 28]. Hier zien we de verdeling tussen provinciale en rijksgelden voor 
onderwijs en voor taalbeleid. Driekwart van de onderwijsbegroting voor het Fries komt 
uit provinciale middelen, bij het taalbeleid is dat zelfs 95%. Het grootste deel van de 
rijksbijdrage komt echter uit het Provinciefonds, de algemene financiering van de 
provincie door het rijk. Met andere woorden, de provincie krijgt een sigaar uit eigen 
doos. Het bedrag dat het rijk extra uitgeeft voor onderwijs en taalbeleid van de tweede 
rijkstaal, bovenop de reguliere middelen die de provincie krijgt, (SLIDE 29) bedroeg in 
2017 20 cent per inwoner van Fryslân. Maar er is hoop, in 2019 is het gestegen tot 50 
cent! 
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(3) Punt 3. [SLIDE 30] De provincie investeert fors in onderwijs, taalbeleid en wetenschap. 
De komende jaren zal hun bijdrage met meer dan een miljoen stijgen, hoewel “het vet 
van de botten is”. Dat verdient een pluim en bewijst dat de provincie het Fries wel 
ernstig neemt. 

(4) En zo komen we bij het vierde punt, [SLIDE 31] de financiering van het wetenschappelijk 
onderzoek naar de Friese taal en cultuur. Die bestaat, conform de Bestuursafspraak, uit 
twee posten: de Fryske Akademy en de leerstoel Fries in Groningen. Hier heeft de 
rijksoverheid wel een groter aandeel, maar de overheidsbijdrage neemt niet toe en de 
stijging van het wetenschapsbudget wordt bijna volledig door de provinciale overheid 
gedragen.  

Nog even naar het budget van de Fryske Akademy.  
In december heeft de provincie besloten dat budget met twee ton per jaar te verhogen. Van 
het rijk geen cent extra. Vijf jaar geleden heeft het rijk de FA zelfs twee ton gekort. Een 
korting die ironisch genoeg samenvalt met de erkenning als tweede rijkstaal. 
Van het FA budget is slechts 1 miljoen beschikbaar voor wetenschappelijke onderzoekers en 
ICT-medewerkers op het gebied van taal en meertaligheid. Met externe financiering kunnen 
we dat wel aanvullen, maar dat wordt steeds moeilijker. 
Met 1 miljoen  

• zouden wij zowel de taalinfrastructuur voor de gebruikers van het Fries, als de 
onderzoeksinfrastructuur moeten ontwikkelen en onderhouden; 

• met datzelfde miljoen moeten wij een Europees onderzoekscentrum rond 
meertaligheid runnen; 

• worden we geacht onderzoek van internationaal topniveau uit te voeren en 
daarover te publiceren in internationale toptijdschriften; 

• en ja, men vindt ook dat we meer externe financiering moeten binnenhalen. 

Dat is geen onmenselijke, maar een onmogelijke opdracht. 

Mijn leerstoel is onlosmakelijk verbonden met wat we op de Fryske Akademy doen. 
[SLIDE 32] 
Het onderzoek- en ontwikkelwerk daar is opgebouwd rond drie sterk met elkaar verbonden 
thema’s. Het eerste thema is: 

Taaldescriptie en taalevaluatie 

We buigen ons over de wetenschappelijke beschrijving van alle variëteiten in Fryslân, in 
heden en verleden. Het Fries is de kerntaak, maar de studie ervan kan niet losgekoppeld 
worden van het meertalige biotoop. 
Wat doen we zoal?  
[SLIDE 33] 
• We verzamelen en ontsluiten oude en nieuwe taaldata en maken die toegankelijk voor 

onderzoekers. Deze week dienen UvA collega Versloot en ikzelf een voorstel in om alle 
geschreven Fries van voor 1800 en een selectie van recenter en hedendaags materiaal 
samen te brengen in een gebruiksvriendelijke en duurzame digitale infrastructuur.  

• Ook willen we starten met een monitorcorpus hedendaags Fries, waarbij we zowel 
Nederlands als Fries verzamelen, bij de bevolking én bij officiële instanties. Er is daarbij 
bijzondere aandacht voor de sociale media en voor gesproken Fries. 

• We maken een fonetische beschrijving van het hedendaagse Fries en gebruiken 
daarvoor moderne fonetische technieken.  
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• We ontwikkelen de wetenschappelijke basistools voor taalkundigen en frisisten. Het 
Friese lexicon is gedetailleerd beschreven in het 25-delige Woordenboek der Friese taal, 
de grammatica van het Fries in Taalportaal, allebei digitaal toegankelijk. Hoog op onze 
wensenlijst staan een etymologisch woordenboek, woordenboek van het Oudfries en 
Middelfries en een historische grammatica. Een eerste versie van de Friese POS-tagger is 
sinds kort operationeel.  

• [SLIDE 34] We maken of helpen bij het maken van gratis taalhulpmiddelen zoals 
woordenboeken, spellingscontroles, automatische vertaling en spraakherkenning en 
onderhouden die. We werken daarbij inclusief (we accepteren dialectvarianten en 
Hollanismen) en proscriptief (we geven advies over norm en variatie). Op dit ogenblik 
werken we aan een nieuw online Nederlands-Fries woordenboek dat eind 2022 klaar zal 
zijn. 

• We maken onze taaldata en tools beschikbaar in 1 infrastructuur, de Poarte ta it Frysk, 
conform internationale standaarden en gekoppeld aan de Nederlandse infrastructuur. 

• We willen starten met een taalbarometer: een continu peilen van taalgebruik en 
taalattitudes om inzicht te krijgen in de vitaliteit van het Fries en in de heersende 
taalnormen. Een uitstekende kans om samen te werken met onze nieuwe bovenburen 
van het Fries Sociaal Planbureau.  

Zo komen we bij het tweede thema:  

Taalvariatie en taalverandering 

[SLIDE 35] 
We onderzoeken hoe het Fries varieert en verandert en door welke onderliggende 
mechanismen dit gestuurd wordt. We gebruiken daarvoor de geschreven en gesproken 
corpora en ontwikkelen de laboratoriumsociolinguïstiek. Ook hier biedt het levend 
laboratorium Fryslân kansen. 
• Omdat het Fries pas laat gestandaardiseerd is, staan de oude geschreven bronnen veel 

dichter bij het gesproken Fries uit die tijd dan in andere talen het geval is. 
• We ontwikkelen het onderzoek naar tweetalige socio-geografische variatie. In gebieden 

waar minderheidstalen gesproken worden, spreekt men ook een meerderheidstaal. We 
gaan ook die documenteren, onderzoeken hoe beide talen elkaar beïnvloeden en hoe 
dit tot taalverandering leidt. We hebben daarvoor al het Boarnsterhimcorpus. 

• We ontwikkelen tools voor de analyse van uitspraakvariatie die voor alle talen gebruikt 
kunnen worden. Voor klinkers is er al Visible Vowels, iets gelijksoortigs voor 
medeklinkers is gepland. 

Als derde thema is er  

De meertalige samenleving  

[SLIDE 36] 
Alles wat we doen is in de Friese meertalige samenleving verankerd. Samen met de 
Rijksuniversiteit Groningen (inclusief de campus in Leeuwarden) en het lectoraat 
Meertaligheid en geletterdheid NHL Stenden werken wij in het Multilingualism Laboratory 
Network aan een academische gemeenschap van meertaligheidsonderzoekers, met een 
bijzondere focus op het Fries.  
[SLIDE 37] 
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Ik heb eerder al Mercator, ons onderzoekscentrum meertaligheid en taal leren genoemd. 
Het vormt de verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk, zowel in Fryslân als 
internationaal.  
De kaart met de Mercator regionale dossiers laat zien hoe sterk de Fryske Akademy 
verbonden is met andere minderheidstalen in Europa.  Het werk rond minderheidstalen 
slaat ondertussen de vleugels verder uit, naar China, en naar Amerika.  
In het COLING project “Minor Languages, Major Opportunities”, worden ook studenten en 
medewerkers van de UU betrokken.   
[SLIDE 38} 
Tenslotte vraag ik jullie hulp bij het uitbouwen van onderzoek in drie tot nu toe bijna 
onontgonnen gebieden in Fryslân: kindertaalverwerving, taal bij ouderen, en taal- en 
spraakpathologie.  
[SLIDE 39] 
Het net gestarte Friese Speakaboo project van Jelske Dijkstra is een mooie combinatie van 
wetenschappelijk onderzoek naar kindertaalverwerving en praktische toepassingen. 

Deze leerstoel 

[SLIDE 40] 
Deze leerstoel fungeert als verbindingsofficier tussen onderzoekers en studenten van de 
universiteit, tussen de taalsituatie in Fryslân en de Fryske Akademy en haar partners. De 
focus ligt daarbij op taalkundig onderzoek en bij uitbreiding op alle disciplines waarin taal 
een rol speelt (zoals literatuur, cultuur, geschiedenis, media, recht en zorg).   
Als leerstoelhouder sociolinguïstiek wil ik de positie van dit vakgebied versterken in 
onderwijs en onderzoek. Samenwerking met andere disciplines is daarbij cruciaal, ook voor 
de ontwikkeling van de laboratoriumsociolinguïstiek, waarbij ik mij in de eerste plaats op 
fonetische aspecten zal richten.  
[SLIDE 41] 
De uitspraak van het Fries is de afgelopen 35 jaar niet onderzocht. Het is het grote gat in 
onze kennis van het hedendaagse Fries en daar moeten we dringend wat aan doen. We 
moeten daarbij niet alleen kijken naar de productie, maar ook naar de perceptie van 
klanken, zowel in het Fries als het Nederlands en dit in verband brengen met bijvoorbeeld 
taaldominantie.  
Het Fries telt volgens Taalportaal 43 klinkers (nasalen niet meegeteld), het Nederlands 16. 
Het Fries heeft daarbij drie soorten tweeklanken: dalende (zoals in nij), centrerende (zoals in 
stien), en stijgende (zoals in ljocht). En twee verschillende o’s, die een doorsnee 
Nederlander of Vlaming niet uit elkaar kan houden. Verder zijn er nog een reeks complexe 
en variabele fonologische verschijnselen, zoals breking, syllabisering en nasalering. 
Zodra je de Friese fonetiek induikt, ontdek je al snel nieuwe dingen. Marjoleine Sloos liet 
bijvoorbeeld zien dat er in het Fries geminaten voorkomen. 
 [SLIDE 42] 
U ziet hier de laryngograaf waarmee we metingen doen. Let vooral op de glottograaf en de 
microfoontjes in de neusgaten. 
Met mijn Parijse collega Didier Demolin kwam ik er tijdens een fonetieksessie achter dat de 
lange klinkers in het Fries meestal uit twee stukjes bestaan. Het is nauwelijks hoorbaar en 
bij mijn weten heeft niemand het opgemerkt voor wij het die dag observeerden. Wij 
hoorden “iets” gebeuren en zagen het vervolgens ook in het spraaksignaal. De Friezen zelf 
zijn zich nergens bewust van, maar ze moeten het wel oppikken, want het verschijnsel komt 
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in meer of minder mate voor bij alle Friestalige sprekers die we tot nu toe onderzocht 
hebben.  
 [SLIDE 43] 
U ziet hier het woord dôf (doof). De lange klinker bestaat duidelijk uit twee stukjes. In het 
bovenste deel ziet u dat de amplitude van de geluidsgolf in het midden van de klinker plots 
verandert. Ook het spectrogram ziet er dan ineens veel grijzer uit. Idem bij de glottograaf 
(EGG) onderaan: het 2e deel van de klinker wordt hier geglottaliseerd. Het verschijnsel lijkt 
nauw verwant te zijn met de stød die in het Deens voorkomt. 
[SLIDE 44] 
En hier ziet u hoe we heel precies nasaliteit kunnen meten, zonder mensen een masker te 
moeten opzetten. We kunnen tot op de milliseconde precies bepalen (de rode lijn 
onderaan) wanneer er lucht door de neus stroomt (zie de pijltjes) en een klank nasaal 
wordt, en hoe sterk die nasaliteit is. 
Met dit type casussen uit het natuurlijke laboratorium Fryslân gaan we de 
laboratoriumsociolinguïstiek verder ontwikkelen, casusgericht of taalvergelijkend. 
 [SLIDE 45]  
Als je laboratoriumsociolinguïstiek zegt, dan vloek je eigenlijk in de kerk, en toch … Om een 
aantal fundamentele vragen over taalvariatie en taalverandering te beantwoorden, willen 
we “in een natuurlijke habitat” meettechnieken uit het laboratorium en via experimentele 
designs de condities veel sterker controleren, maar tegelijk het kunstmatige van dat soort 
experimenten indijken. 
De laboratoriumsociolinguïstiek bestudeert de variatie in taalproductie en -perceptie, de 
wisselwerking tussen die twee, de verwerking en verwerving ervan en de veranderingen die 
dit teweeg brengt. 
Een paar concrete voorbeelden: 
1. We vertrekken van verschijnselen die we observeren in een taalgemeenschap (bijv. de 

opkomst van de Gooise r in het Fries, de Friese stød, de nasale geminaat), die opduiken 
in spraak of tekstcorpora, en koppelen die aan theoretische vragen over taalvariatie en 
taalverandering (zoals wat is de rol van bewustzijn in taalverandering, wordt 
taalverandering opgestart door goede imitatoren).   

2. We proberen technieken te gebruiken en te ontwikkelen die voor de proefpersoon 
minder ingrijpend en belemmerend zijn. Ik heb u al de laryngograaf laten zien. Ook de 
mogelijkheden van virtual reality zou ik hier graag verkennen. 

3. Indien relevant en mogelijk worden resultaten uit het laboratoriumonderzoek getoetst 
aan meer traditionele sociolinguïstische corpusdata. 

4. Omdat het niet zo eenvoudig is om iemand uit Sexbierum of Anjum naar een lab in 
Leeuwarden - laat staan Utrecht - te krijgen, moeten we dus met een mobiel lab naar de 
mensen toe.  

Helemaal nieuw is de laboratoriumsociolinguïstiek natuurlijk niet. Enkele van mijn 
promovendi en een oud-stagair (nu promovendus in Leiden) hebben de wegen al verkend. 
Ook internationaal zien we dat taalvariationisten steeds meer gebruik maken van dit soort 
technieken. Ik wil dit nu concreet, dynamisch en interdisciplinair uitbouwen en op de 
onderzoeksagenda plaatsen. 
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Hoe kunnen wij deze ambities realiseren en de positie van het Fries en de frisistiek 
versterken?  

Ik doe een oproep aan de frisistiek zelf, aan collega’s en studenten en aan de beleidsmakers. 
[SLIDE 46] 

(1) Dat kan door de frisistiek van binnenuit sterker te maken. Collega’s Jensma en Versloot, 
laat ons verder werk maken van een Raad voor de Frisistiek, waarin we niet alleen de 
hardcore frisisten samenbrengen, maar alle wetenschappers met belangstelling voor de 
Friese casus. De frisistiek houdt daarbij niet op aan de provinciegrens, noch aan de 
rijksgrens.  

Als Fryske Akademy moeten we nog sterker de verbinding zoeken met taalkundig 
Nederland. Er zijn de laatste jaren al enkele belangrijke stappen gezet, zoals ons volwaardig 
lidmaatschap van de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap en het partnerschap in 
CLARIAH-PLUS. Met het Instituut voor de Nederlandse Taal en het Center for Language en 
Speech Technology werken we al langer samen. Ik dank de collega’s voor het vertrouwen en 
voor hun oprechte belangstelling voor de Friese casus, ook in de toekomst. 

[SLIDE47] 

(2) Collega’s en studenten, ik hoop dat ik jullie vandaag heb laten zien dat er een 
fascinerend taallaboratorium aan de andere kant van de Flevopolder of de Afsluitdijk ligt. Ik 
nodig jullie uit om de komende maanden en jaren af en toe, of nog eens, te komen buurten 
onder de Dom in Utrecht of de Oldehove in Leeuwarden. Voor de studenten uit Fryslân voeg 
ik nog toe: verberg jullie afkomst niet en denk eens goed na over wat je met de Friese casus 
zou kunnen doen, zowel tijdens je studie als daarna. 

[SLIDE 48] 

Mag ik u, meneer de rector magnificus, oproepen om de plannen voor een mobiel 
laboratorium voor taal-en spraakonderzoek financieel te ondersteunen. Het zou een 
geweldige impuls zijn voor deze leerstoel, de frisistiek en het Utrecht Institute of Linguistics 
OTS. Deze leerstoel brengt Fryslân naar de Universiteit Utrecht en de Universiteit Utrecht 
naar Fryslân. Maar met de fiets, zoals in de eerste dagen van de dialectologie, lukt dat niet 
meer.  

 (3) Maar, dit alles is niet mogelijk zonder extra middelen en steun vanuit de overheden. 

1. [SLIDE49] Hef het territorialiteitsprincipe op. Friestaligen moeten ook buiten de 
provincie Fryslân hun eerste taal kunnen gebruiken in contacten met de nationale 
overheden en het is de plicht van de nationale overheid dit recht te faciliteren.  

2. Creëer een Friese taalacademie met aan het hoofd een professionele taalschipper, die 
het taalbeleid inspireert, coördineert en implementeert, zorgverantwoordelijkheid heeft 
voor de taalhulpmiddelen Fries en beleidsondersteunend onderzoek entameert en 
financiert. 

3. Ontwikkel een langetermijnvisie voor het Fries, tot 2050. 
4. [SLIDE 50] Investeer zo snel mogelijk en fors in de Friese taalinfrastructuur en in de 

ontwikkeling van de Friese taal- en spraaktechnologie.  
5. Investeer in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs naar het Fries. Enkel op die 

manier kan Fryslân zich verder ontwikkelen als kennisregio met expertise ten aanzien 
van het Fries in een meertalig perspectief 
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Als het rijk de financiële verantwoordelijkheid echt zou delen met de provincie, 2 x 20 euro 
per Fries, dan kunnen we deze plannen wel realiseren.  

Rest mij nog een kort dankwoord 

[SLIDE 51] 
Ik dank iedereen die aan de totstandkoming van deze leerstoel heeft meegewerkt. 
Een speciaal woord van dank gaat daarbij uit naar het FAF, het Frysk Akademyfûns. Dankzij 
dit fonds ben ik niet zoals Buitenrust Hettema een privaatdocent geworden.  
Ik dank alle collega’s met wie ik de afgelopen decennia samengewerkt heb of van gedachten 
gewisseld heb en die me tot de wetenschapper én mens gemaakt hebben, die ik vandaag 
ben. Het zijn er te veel om op te noemen. 
Ik vermeld wel in het bijzonder  

• de begeleiders van mijn dissertatie, collega’s Hagen, Gerritsen en Van Hout, die hier 
vandaag aanwezig zijn; 

• de collega’s, gastonderzoekers en vrijwilligers van de FA, voor de inspiratie en 
kennis, voor jullie passie voor het Fries en de Friezen en het feit dat jullie altijd klaar 
staan om een handje toe te steken, ook in niet altijd even gemakkelijke 
omstandigheden; 

• mijn elf promovendi, die mijn onderzoekshart kloppend hebben gehouden, ook in 
tijden dat ik overstelpt was met onderwijs; 

• en, de duizenden studenten, met wie ik in dat onderwijs mijn passie voor taal en 
taalvariatie heb mogen delen. 

Mijn vader is al een paar jaar dood en zou vandaag apetrots geweest zijn en meer dan een 
traantje aan het wegpinken zijn. Van hem heb ik de vastberadenheid en het 
doorzettingsvermogen. Mijn moeder is er wel bij. Zelfs een val in de kelder toen ze het 
kerstdiner aan het klaarmaken was, kon haar niet tegenhouden. Van haar heb ik de 
hersenen. Samen hebben ze mij de kans gegeven en gemotiveerd om te studeren, niet 
vanzelfsprekend in het arbeidersmilieu. Daardoor sta ik vandaag hier. 
U vraagt zich misschien af of die jongen hier vooraan met dat baardje mijn zoon is. Dat is 
Guillaume, en hij is niet mijn zoon, en ik zie hem ook niet als een stiefzoon. Er bestaat 
eigenlijk geen woord voor, noch in het Nederlands, noch in het Frans, en zelfs niet in het 
Fries om onze relatie en de band die we hebben te omschrijven. Voor de mooiste dingen in 
het leven schieten woorden vaker te kort. 
Daarom zou ik eigenlijk niets mogen zeggen over Laurence, al bijna twintig jaar mijn 
levenspartner. Het leven heeft ons zeker niet altijd gebracht wat we wilden, maar heeft de 
verwachtingen van onszelf en onze omgeving ruimschoots overtroffen. Ondanks de fysieke 
afstand tussen Erps-Kwerps en Leeuwarden (of Nanjing, Philadelphia, Gainesville, Grenoble, 
Jakarta), ben je nooit weg. Je geeft me de ruimte die ik nodig heb, en als ik jou nodig heb, 
ben je er altijd.  En vandaag wou je hier niet zijn als een collega, maar als mijn partner.  
 
Ik haw sein. 
Ik heb gezegd. 
 
 


