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Inleiding 

“Er werd thuis Fries gesproken. Als echte Fries was vader geen man van veel woorden. 
Vaak keek hij somber en nors. Hij nam het bestaan dan ook niet gemakkelijk op. In de 
familiekring en onder vrienden kon hij echter ontdooien en een doodgoed en vriendelijk 
gemoed aan de dag leggen…”

Als ik deze regels lees in de in 1996 door zijn zoon Fr. Dinsen Hansen van 
Kongsmark op Rømø uitgewerkte naslagwerken van Jens Christian Hansen, dan 
wekken die herinneringen op aan mijn eigen vader, Peter Christian Siewert-
sen. Beiden werden in een Fries gezin, dire�t ten zuiden van Tønder ge�oren 
en de taal in hun jeugd was Fries. Hun voorouders waren Friezen en hun vele 
nakomelingen en naaste familieleden woonden en wonen nog steeds verspreid 
over heel Denemarken en Zuid Sleeswijk.

Hun karaktertrekken, zoals die in weinig en simpele �ewoordingen in het 
naslagwerk worden �es�hreven, stemmen nagenoeg overeen met die van mijn 
overleden vader. In de woorden zit iets, dat ik �ij mij zelf en ook enigszins �ij 
mijn twee zonen en hun kinderen, kan herkennen. In dit �oek wordt in heden-
daagse taal, in weinig regels, iets essentieels uitgedrukt over mensen die zi�h 
Friezen noemen. Miss�hien zit er ook wel ook iets herken�aars in ten aanzien 
van hun nakomelingen. Men krijgt een innerlijk �eeld van deze voorouders, 
van wie de oorsprong, taal, �ultuur en levensomstandigheden in Denemarken 
momenteel nagenoeg zijn vergeten; verdwenen uit het �ewustzijn van veel 
nakomelingen en in de loop van sle�hts twee of drie generaties weggegleden 
in de vergetelheid.

Zoals andere volkeren in de ges�hiedenis, in de klem gekomen en in de 
vergetelheid geraakt onder de zware druk van grote nationale oorlogen, �on-
fli�ten en oproer in die merkwaardige en tur�ulente landstreek, vol tegenstel-
lingen, daar tussen Denemarken en Duitsland. Vaak voelden Friezen zi�h niet 
�etrokken �ij deze nationale �onfli�ten en pro�eerden ze keer op keer zi�h er 
�uiten te houden. Niettemin waren ze, als een kleine minderheid, regelmatig 
genoodzaakt stelling te nemen.
Het valt te �etreuren dat vandaag de dag veel Denen zi�h niet meer �ewust 
zijn van hun Friese oorsprong. Wanneer men dat aan hen vertelt, dan vragen 
ze ver�aasd wie die Friezen eigenlijk waren.
Ze he��en er geen idee van dat hun groot-, of overgrootouders, thuis, op s�hool 
en �ij het spelen, een taal spraken die één van de oudste van Noordvest Europa 
is en dat vandaag de dag - aan deze kant van de grens- sle�hts heel weinig De-
ense taalonderzoekers iets van deze taal �egrijpen.
Men kan zi�h afvragen wat voor nut het heeft dat wat vergeten is, weer op te 
rakelen. Wij �ehoren e�hter nog tot de mensen, die er in geloven, dat je alleen 
met kennis over je eigen herkomst, je eigen tijd, je eigen �estaan en je gevoel 
voor eigenwaarde kunt �egrijpen. Men mist iets in het leven wanneer men 
niets weet van het familieverleden. Ieder mens is het produ�t van voorgaande 
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generaties en draagt de genen, die zijn ontwikkeld uit het geda�htegoed, de 
levensomstandigheden en de so�iale situatie van zijn voorouders. Ons li�haam 
en onze geest zijn in de loop van generaties ontwikkeld.
Ook �ehoren wij kennelijk tot de weinigen, die met grote ver�azing �onstate-
ren, dat de “toevallige in het zand getrokken streep”- wanneer men zi�h deze 
metafoor mag veroorloven-, toen de oude Deense waterloop, de Vidå, in 1920 
de nieuwe nationale grens in het westen werd tussen Denemarken en Duitsland, 
een soort �arrière lijkt te zijn geworden voor het voort�estaan van een Fries 
element in het herenigde deel van Denemarken.

Dit, terwijl zi�h ten zuiden van de grens daarentegen veel idealistis�he, le-
venskra�htige en sterk �etrokken �eijveraars voor het �ehoud van de Friese 
identiteit en de Friese taal manifesteren.

Daar, in het Duitse deel van West-Sleeswijk, kan zowel van een volks�ewe-
ging met veel a�tieve Friese heemkundeverenigingen, als ook van serieus 
wetens�happelijk onderzoek van enige �etekenis op het ge�ied van de Friese 
ges�hiedenis en �ultuur worden gesproken.

Dat ge�eurt in het voormalige Deense land, dat gedurende meerdere eeuwen 
door het Deense koningshuis werd �estuurd, in plaats van door het huidige 
Duitse staats�estel. Daar zijn de gewone familienamen nog steeds de Deens 
klinkende namen als Hansen, Petersen, Christensen, Nielsen, enzovoort.

Er is een zekere aanleiding om te durven stellen, dat de meeste Zuidjutten 
en Zuidsleeswijkers miss�hien in werkelijkheid van Friese afkomst zijn. De 
Friese taal s�hijnt, zo’n drie-, vier-, vijfhonderd jaar geleden, een van de meest 
algemene dagelijkse talen te zijn geweest, tot ver naar �oven in Jutland en ver 
naar het zuiden. Men kan zi�h er sle�hts over ver�azen, dat de Friezen en hun 
taal in Denemarken zo duidelijk zijn verdwenen en vergeten, terwijl het tot 
op zekere hoogte gelukt is de taal en de identiteit in de vandaag de dag nog 
steeds Fries sprekende streken in de Duitse omgeving, te �ehouden. Hoewel 
men tegenwoordig in het zuidwestelijke Zuid Jutland geen levende Friese spor- 
en meer vindt, zijn er nog steeds historis�he sporen die wij in �eeld zullen 
pro�eren te �rengen.

Zelfs in Zuid Jutland weet men maar weinig over de Friezen. Een re�tor van 
het gymnasium van Aa�enraa vroeg zi�h onlangs, in een voordra�ht op de 
Deense radio, ver�aasd af: “Wat weten wij eigenlijk van de mensen die daar 
- sle�hts 30 tot 40 kilometer ten westen van Aa�enraa! - aan de andere kant �ij 
de Waddenzee wonen?”

Ons doel met dit kleine �oekje is om te pro�eren enkele van de vele vragen, 
die over de Friezen en hun lot en leven kunnen worden gesteld, te �eantwoor-
den. Het is natuurlijk duidelijk een illusie om te denken dat er in dat opzi�ht 
een historis�he waarheid zal worden gevonden. Wij willen e�hter, volgens de 
goede oude journalistieke prin�ipes, pro�eren de juiste ges�hiedenis weer te 
geven, dat wil zeggen via de weg “Waar, Hoe en Waarom”. Daar�ij zullen wij 
pro�eren, de a�htergronden en omstandigheden van dat historis�h verloop uit 
de �es�hik�are �ronnen aan te halen. Vervolgens willen we het oordeel over 
de geloofwaardigheid aan de lezer overlaten.

Wij gaan in op de opmerkelijke ges�hiedenis van de Friezen met de vele 
�onfli�ten en �esteden daar�ij aanda�ht aan de mythen, de kronieken en de 
legenden, maar ook aan de meer historis�he ge�eurtenissen en handelingen. 
Zoals dat �ijna altijd �ij ges�hieds�hrijving het geval is, valt het daar�ij niet 
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mee onders�heid te maken tussen deze �egrippen. Waar de samenhang der 
dingen e�hter op een tamelijk logis�he wijze moest worden aangegeven, daar 
zijn mythen altijd een �elangrijke voedings�ron geweest voor het wetens�hap-
pelijk onderzoek.

Wij zullen pro�eren een �eeld te s�hetsen wat voor soort mensen de Friezen 
zijn, of zijn geweest en waarom. Wij weten daar�ij dat het een �edenkelijke 
zaak is om zomaar te zeggen: “zo zijn de Friezen”. In alle ernst kan men 
vanzelfsprekend hooguit zeggen: “zo zijn de Friezen in het algemeen”. Dit 
voor�ehoud in geda�hten houdend, is het ook duidelijk dat het volkskarakter 
werd gevormd door de natuurlijke omstandigheden en de daaruit afgeleide 
levensvoorwaarden, waar men mee te maken heeft. Dat geldt natuurlijk niet 
alleen voor de Friezen, maar voor de meeste volken, die in de West-Sleeswijkse 
omgeving he��en geleefd.

In feite wordt er een poging gedaan om zo o�je�tief mogelijk, miss�hien 
ook wel met wat kritis�he ogen, de nationale, politieke en emotionele omstan-
digheden te �es�hrijven, die he��en geleid tot de hedendaagse Friese situatie 
en de mogelijkheden die de Friezen daar�ij hadden hun eigen identiteit en 
eigen taal te �ehouden.

Het is uiteraard een ge�ompli�eerde onderneming om daar vol overgave 
mee aan de slag te gaan. We pro�eren het e�hter to�h in gemakkelijk lees�aar 
en hedendaags Deens en met de nadruk vooral op de Friese kwestie in het 
noordelijke deel van de Friese regio’s. We he��en het derhalve over westelijk 
Noord-Sleeswijk, het ge�ied dat tegenwoordig �oven de grens van 1920 ligt; 
Zuid-Jutland en Zuid-Sleeswijk dus.

Veel Denen zullen, zoals al gezegd, in dat landsdeel hun voorouders kunnen 
vinden. Het zal voor hen zeker een verrassing zijn om gewaar te worden dat 
hun “roots” een oorsprong vinden in een heel �ijzonder volk, dat niet zoiets als 
een eigen staat had, maar verspreid over drie landen leefde. Een volk met een 
heel oude en zelfstandige taal en in een dagelijks �estaan met grote politieke- 
en nationale �onfli�ten. Daarnaast he��en ze te maken met een eeuwige strijd 
tegen een on�ereken�are natuur, met overstromingen, harde wind, verwoe-
stende en levensgevaarlijke stormvloeden, zandstormen, et�.

Ook geografis�h ligt de Friese zaak ge�ompli�eerd. Er zijn meerdere “Friezen-
landen”.

In Nederland wordt momenteel de grootste �on�entratie aan mensen gevon-
den, die zi�hzelf als Fries �es�houwen. Zij worden in Denemarken Westfriezen 
genoemd en tellen �ir�a 500.000 zielen. De meesten van hen wonen in de 
provin�ie Fryslân in het noordelijk deel van het land, waar ze een uitge�reid 
administratief en �ultureel zelf�estuurssysteem he��en �evo�hten en waar veel 
wordt gedaan om de Friese taal te �ewaren.

Iets verder naar het noordoosten vindt men een kleine groep zogenoemde 
Oostfriezen; dat zijn Duitse staats�urgers. Ze wonen onder meer in een en�lave 
in het zogenoemde Saterland. Sle�hts een klein aantal heeft nog steeds het 
Fries als moedertaal.

De noordelijke Friese streken tenslotte omvatten op het vasteland langs de 
Waddenzeekust de oude Deense distri�ten Vidingherred, Bøkingherred en 
Nørre Grosherred. Ook het eiland Helgoland en onder andere de Waddenzee-
eilanden Sylt, För, Amrum, Rømø, Mandø, Fanø en een serie kleine on�edijkte 
eilandjes, halligen genoemd, �ehoren er toe. In het noordwestelijke Zuid- 
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Sleeswijk wordt het Fries door �ir�a 10.000 mensen verstaan en gesproken.
In 1970 kregen de Noordfriezen, �ij een gemeentelijke herindeling in Noord- 

Duitsland, voor de eerste keer een eigen administratieve eenheid, toen de drie 
Am�ten Zuid-Tønder, Husum en Eiderstedt werden samengevoegd en de naam 
Nordfriesland werd ingevoerd. Niettemin wonen alleen in het westelijke deel 
van de nieuwe gemeente mensen die zi�h Friezen noemen.

De Friese eilanden in de Waddenzee vormen een lange rij van smalle eilan-
den en halligen, die zi�h van het Noordwestelijke deel van Nederland �ij Den 
Helder tot de Baai van Ho �ij Es�jerg uitstrekken; in totaal gaat het om een veer-
tigtal �ewoonde en on�ewoonde eilanden, waarvan er een tiental Nederlands, 
27 Duits en tenslotte 4 Deens zijn. De meeste van de eilanden zijn halligen, die 
2 keer per etmaal deels onderspoelen, zoals �ijvoor�eeld de enige Deense hal-
lig, het vogelreservaat Jordsand. De Deense eilanden Rømø, Mandø en Fanø 
�ehoorden vanaf vroegere tijden alle drie tot de Noordfriese eilandengroep. 
Op veel kleine geïsoleerde eilandgemeens�happen he��en de oorspronkelijke 
Friese diale�ten het langst overleefd. Op de Deense eilanden is de Friese taal 
e�hter al lang geleden in de vergetelheid geraakt.

Ten noorden van de Deens-Duitse grens s�hijnt de hier�oven genoemde  
Friese identiteit �ijna geheel te zijn verdwenen. Men kan zi�h afvragen waarom. 
Op enkele kilometers ten zuiden van de grens �loeit het Friese verenigingsleven 
volop, terwijl de families en verwanten ten noorden van de grensrivier s�hijn-
�aar hun wortels he��en doorgesneden. 

Hobro 2006
Benny Siewertsen
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De lange rij van Friese eilanden en halligen van Nederland tot de bocht van Esbjerg. 

Waar komen de Friezen vandaan? 
Het smalle land tussen het Jutse s�hiereiland en het Europese �ontinent is 
vanaf het �egin der tijden een drukke-, pluriforme- en �onte lappendeken 
geweest van vers�hillende volkeren. De meeste waren op doorreis, maar velen 
vestigden zi�h hier. Jutten, Goten, Angelen en Friezen zijn vermoedelijk vanuit 
het noorden gekomen. Vanuit het zuiden kwamen onder andere de Saksen, de 
Germanen en de Bataven. De Slaven, de Sor�en en alle andere volkeren zijn 
vanuit het oosten gekomen.

Zij kwamen, óf omdat zij op de vlu�ht waren vanwege over�evolking elders, 
die hen noodlottig was geworden, zij kwamen om te roven, óf zij kwamen om 
hun waren te verkopen.

Men kan zi�h voorstellen dat de druk op het volk, dat langs de weg naar het 
noorden of het zuiden leefde, groot is geweest. Dat was vooral ook omdat het 
land tussen de Noordzee (of Westerzee in het Deens) en aan de andere kant 
de Oostzee, sle�hts 40 tot 50 kilometer �reed is en er in de praktijk het grootste 
deel van het jaar sle�hts één enkele weg �egaan�aar was; de oostelijke Heer-
weg, die van Noord-Jutland tot ver naar �eneden in Duitsland en Nederland 
liep. In westelijke ri�hting was het land, met grote overstroomde ge�ieden en 
grotendeels uitgestrekte natte moerasge�ieden, �ijna ondoordring�aar, totdat 
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er mensen kwamen, die afwateringskanalen konden graven en dijken aanleg-
den, die �es�herming gaven tegen de verwoestende invloed van de zee. De vele 
mensen, die zi�h in het land vestigden, verspreidden zi�h later verder aan �eide 
kanten van de Heerweg. Sommigen gingen helemaal naar het westen, naar de 
zoute kwelders en de eilanden in het ge�ied dat nu Waddenzee heet. Dit volk, 
dat mogelijk in het verleden een �epaalde �inding met de zee had, s�hiep zijn 
vaderland in één van de meest ongastvrije ge�ieden van Noord Europa. Zij 
waren veroordeeld tot een eeuwige strijd tegen de zee.

Ze leidden een leven vol tegenslagen en werden onophoudelijk in hun 
voort�estaan �edreigd.

Keer op keer moesten ze toezien dat hun �estaan door het natuurgeweld 
werd vernietigd. Maar, zoals vaak, geeft tegenslag ook kra�hten en zij, die over-
leefden, ontwikkelden een met trotsheid gepaard gaande stugge koppigheid en 
zelfstandigheid. Daardoor slaagden zij er in om na vele generaties zwaar werken 
met �lote handen, het land droog te leggen en op te �ouwen. Dat �ra�ht hen 
vaak rijkdom en zelf�ewustzijn, ook al hield de strijd tegen de zee nooit op.

Deze mensen - althans veel van hen - noemden zi�h Friezen. Ze hadden hun 
eigen taal, die ze verdedigden en ze mengden zi�h zo nodig onder andere 
volkeren. 

De taal is één van de oudste van het noordelijk deel van Europa. Ze he��en 
in het verleden e�hter maar korte tijd een in feite geringe staatsontwikkeling 
meegemaakt. Van een eigen staat kon dan ook niet worden gesproken. Deson-
danks he��en zij in de streken waar ze woonden - vaak met wapens - hun zelf-
standigheid verdedigd. Vandaag de dag zijn de Friezen en hun nakomelingen in 
Europa staats�urger in drie landen: Nederland, Duitsland en Denemarken.

Zonder eigen staat, in het naderhand in staatkundig opzi�ht sterk opgedeelde 
Europa, is het altijd moeilijk geweest taal, �ultuur en identiteit te �ewaren. De 
Friezen he��en dan ook vele eeuwen ingeklemd gezeten tussen grote staat-
kundige �onfli�ten, vol tegenstellingen en gevoelens. Het ging daar�ij niet 
alleen om Deense- en Duitse-, maar ook om Nederlandse, Franse- en Spaanse 
�onfli�ten.

Dat de Friezen, tussen de vele volksstammen die het noordwest Europese 
vasteland �evolkten, wel de enigen zijn geweest die hun identiteit en integriteit 
als eigen volk konden �ewaren, kan worden verklaard door het feit dat hun 
ongastvrije land hen lang en vaak heeft �ehoed voor krijgshaftige en roof-
zu�htige �uren.

Sle�hts weinig koningen, hertogen en graven konden de Friese tegenstand 
�reken. Daar�ij speelde mee dat ook de �arre natuur de �ewoners een goede 
�es�herming gaf . Het kostte veel geld en leverde grote verliezen op, wanneer 
zwaar �ewapende legerma�hten in het on�egaan�are moerasland oprukten om 
de Friezen te dwingen �elasting te �etalen en om er soldaten te rekruteren. 
Daar�ij was de Friese tegenstand groot. Ze hadden zelf hun land ges�hapen 
en vonden niet dat ze aan vreemden s�hatpli�htig waren. 

De lijfspreuk van de Friezen luidt in hun eigen taal “Lewer Duad Us Slau” 
– liever dood dan slaaf!

Meer �ynis�he en onromantis�he geesten he��en het idee geopperd dat die 
dappere lijfspreuk nog het meest te maken heeft met de weerstand tegen het 
�etalen van �elasting!
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Oerbevolking?

Er hangt een mystieke sfeer rond de oorsprong van de Friezen.
De theorieën zijn talrijk. Miss�hien he��en zij al vanaf de vroegste tijden in 
Sleeswijk Holstein en de Nederlandse streken gewoond. Er zijn vermoedens 
dat de Friezen in werkelijkheid de oer�evolking van de ge�ieden vormen en 
dat hun taal oorspronkelijk door veel stammen in de hele Noordeuropese 
omgeving werd gesproken; een soort “Mater Lingua” dus, dat wil zeggen de 
moedertaal.

De ges�hieds�hrijver Helmold van Lü�e�k �eri�ht, net als overigens Saxo, in 
zijn “Slavenkronieken” van �a 1170, over de Deense koning Knud Magnussen, 
die in 1151 tegen zijn mededinger Sven Grathe een nederlaag �ij Vi�org leed 
en daarop naar Saksen vlu�htte.

Helmold s�hrijft dat, toen de koning terugkwam, hem een hartelijke ont-
vangst ten deel viel �ij de Friezen, die in Jutland woonden.

 Volgens Boudicca Bard’s “History of the Frisian Folk” waren de Friezen oorspronkelijk gevestigd 
in de Scandinavische en Noordduitse streken. De cirkel geeft het Friese land aan van ca 1750 v. 
C tot ca 700 v.C. Als deze informatie betrouwbaar is, zijn de Friezen dus een soort Scandinavisch 
volk geweest.  
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Dat kan er op duiden dat er al sinds oude tijden Friezen in het zuidelijke Jut-
land he��en gewoond.

Een �es�hrijving uit de tijd van hertog Knud, omstreeks het jaar 1000, ver-
meldt dat er vóór zijn tijd in het land een grote dreiging was van overvallen van 
Sor�en en dat koning Niels zi�h sle�hts onder �es�herming van de Friezen in 
de stad Sleeswijk kon ophouden.

Na de laatste ijstijd, meer dan 15.000 jaar geleden, toen het ijs zi�h had 
teruggetrokken en het huidige Engeland tot het vasteland van Europa �e- 
hoorde, kunnen de Friezen een groot grondge�ied, dat tegenwoordig door de 
Noordzee wordt overspoeld, he��en �evolkt. De �odem daalde e�hter, terwijl 
het water steeg, waardoor grote delen van dat ge�ied aan de zee werden prijsge-
geven. Duizend jaar geleden liep de kustlijn van Sleeswijk veel verder westelijk. 
Door stormvloedrampen ging e�hter een enorme oppervlakte land verloren. 
Rond 1200 was het land hier �ijna twee keer zo �reed als vandaag de dag en 
veel kerkparo�hies, �ekend van oude kaarten, zijn in zee verdwenen.

Een sage vertelt, dat men op stille avonden, �ij de kentering van het tij, het 
klokkengelui van de in zee verdronken torens nog kan horen.

Volgens een andere mythe zou het verdronken land het verdwenen Atlan-
tis zijn, waarover de Griekse ontdekkingsreiziger Herodotus in het verleden 
s�hreef en dat volgens hem �uiten de zuilen van Her�ules, dus voor�ij Gi�ral-
tar, lag.

Waars�hijnlijk he��en de Friezen dit verdwenen land �ewoond en he��en 
ze moeten vlu�hten voor “Blanke Hans”, zoals zij de zee vol respe�t noemden. 
Ze trokken daar�ij zowel naar het westen, naar Engeland, waar zij mogelijk het 
grootste deel van de (oorspronkelijk Keltis�he) �evolking gingen vormen, als 
ook naar het oosten, ri�hting Europese vasteland. Miss�hien zijn ze ook wel 
regelmatig teruggekeerd, om zi�h opnieuw te vestigen in die delen van het 
land die de zee weer teruggaf. Zeker weet men het niet, maar er zijn indi�aties 
voor meerdere in- en uitto�hten. Enkele vondsten uit het verleden wijzen daar 
ook op.

Perzië of Israël

Ooit, in het �egin der tijden, moeten de voorvaderen van de Friezen, nadat 
Noord Europa duizenden jaren voor mensen on�ewoon�aar was geweest, van 
één of ander ge�ied uit het oosten zijn gekomen. Er zijn opnieuw vers�hillende 
mythen die daarvan getuigen. Laten wij eerst die mythen en de �estaande kro-
nieken eens in ogens�houw nemen.

We �eginnen met de Deense nationale di�hter Hans Christian Andersen, 
die in zijn roman “De twee �aronessen” een reis naar het eiland För �es�hri-
jft. Hij was daar rond 1840 uitgenodigd voor een zomervakantie �ij Koning  
Christian de A�htste en de koningin. Hans Christian Andersen kwam natuurlijk 
ook Friezen tegen en vertelt over de marsgronden “waar de Friezen wonen, 
het oeroude volk, waar Herodotus en Xenophon al over vertelden dat ze uit 
Perzië kwamen”.

H.C. Andersen gaat niet verder op deze �ewering in, maar in de genoemde 
roman vertelt hij wel veel over de Friezen.

Er �estaan andere mythen over de oostelijke herkomst van de Friezen. Een 
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van de meer spe�ulatieve wordt door de Engelsman Bert Otten op zijn home-
page www.originafnations.org verteld. Hij houdt zi�h daarop onder meer �ezig 
met het vergelijken van teksten van de �ij�el, de Joodse En�y�lopedie en de 
En�y�lopaedia Brittanni�a. Ook zoekt hij andere ges�hriften om te �ewijzen, 
dat de Friezen voortkomen uit het volk van stamvader Issas�har, één van de 
twee verdwenen Joodse stammen, die volgens de legendes door God uit het 
heilige land werden ver�annen, omdat ze �ij hun religieuze a�tiviteiten men-
senoffers �ra�hten. De leden van Issas�hars volk worden in de �ij�el �es�hreven 
als geharde, agressieve krijgers en kundige land�ouwers en veetelers.

Bert Otten heeft uit deze �ronnen een aantal gelijkenissen in gedrag gedestil-
leerd tussen de oude Joden en de Friezen, die zi�h in Noord-Europa vestigden 
en waarvan wordt geda�ht dat ze ongeveer tweeduizend jaar geleden één van de 
grote dominerende volksstammen waren. Zijn argumentatie is niet overtuigend, 
maar er worden daarentegen ook geen andere �ronnen gevonden die een go-
ede verklaring kunnen geven op de vraag waar de mensen, die de noordelijke 
streken na de laatste ijstijd koloniseerden, dan wél vandaan komen.

In dat ver�and wordt gewezen op de mystieke tekens op de gouden hoornen 
– de grootste Deense gouds�hat, die ooit is gevonden en waarop we later zul-
len terugkomen. De hoornen zijn voorwerp geweest van velerlei uitleg. Enkele 
theorieën gaan er van uit dat de op de hoornen gevonden tekens doen herin-
neren aan oude Joodse sym�olen.

Nederlandse taalonderzoekers he��en daarnaast ook nog uitgezo�ht dat 
enkele woorden in de Friese taal lijken op woorden met dezelfde �etekenis in 
het Oekraïens. Miss�hien een andere indi�atie voor oostelijke kontakten.

Wanneer men 3.000 jaar teruggaat in de tijd, dan worden de mythen langza-
merhand vervangen door meer �on�rete kennis, voornamelijk als resultaat van 
Duits, Engels en Nederlands onderzoek. Gepu�li�eerd Deens onderzoek over 
de oorsprong van de Friezen wordt daarentegen maar weinig gevonden.

Interessant is een verslag van het Engelse onderzoeksteam Boudi��a Bard, 
dat is genoemd naar de Engelse heldenkoningin Boudi��a- een soort Engelse 
Cleopatra – die omstreeks het jaar 0 in opstand kwam tegen de Romeinse 
�ezetting. Daarnaast zijn er nog veel niet wetens�happelijke �espiegelingen en 
hypotheses, die e�hter to�h wel redelijk waarheidsgetrouw lijken. In dit onder-
zoek wordt verteld hoe de Friese stammen het noordelijke deel van Nederland, 
het noordwestelijke deel van Duitsland en de kustge�ieden en eilanden langs 
de Waddenzeekust tot de oudste Deense stad Ri�e, �evolkten.

Volgens Boudi��a Bard emigreerde het volk, dat zi�h later Friezen noemde, 
uit S�andinavië, Denemarken, Noorwegen en Zweden. Na een grote volksver-
huizing koloniseerden zij ge�ieden in het huidige Duitsland, Nederland, België 
en Noord Frankrijk. In de periode tussen 750 en 700 jaar voor onze jaartel-
ling werden ze gezien als een deel van een grotere volksgroep, de Germanen 
genoemd. Deze volksgroep �estond voornamelijk uit een S�andinavis�h ras 
(doli�ho�raïners-langs�hedeligen).

Later �reidden deze Germaanse stammen zi�h uit ri�hting Zuid Europa en 
splitsten zi�h in een westelijke- en een oostelijke groep (Goten en Vandalen) 
en een noordelijke Westgermaanse groep (S�andinaviërs).

De vers�hillen zijn volgens deze �ronnen nog in taal en �ultuur terug te 
vinden.

Dat de noordelijk groep uit S�andinavië afkomstig is, kan worden geveri- 
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fiëerd aan de hand van studies over gewoontes �ij �egrafenissen. De Westger-
manen worden, aan de hand van religieuze ge�ruiken, verder in drie stam-
groepen opgedeeld. De Friezen �ehoorden volgens deze theorieën tot een 
groep die “de inguaeoners” werd genoemd. Andere volken, die ook tot de 
inguaeoners �ehoorden, waren de Jutten, de Angelen en de Saksen. Hiervan 
waren de Saksen het meest verwant aan de Friezen. Alle inguaeoners leefden 
in de kuststreken langs de Noordzee. De Chauken waren een ander volk, dat 
in dezelfde omgeving woonde. Deze Chauken gingen zi�hzelf e�hter later ook 
tot de Friezen rekenen.

Het is niet duidelijk in hoeverre deze theorieën �etrouw�aar zijn. Er is dus 
geen volstrekte zekerheid over de vraag waar de Friezen vandaan komen. De 
vermaarde to�ht van de Cim�riërs levert e�hter het �ewijs dat er op een �epaald 
tijdstip een uitto�ht van het noordelijke Jutland naar zuidelijke streken heeft 
plaatsgevonden. Vermoedelijk he��en misoogsten of over�evolking voor deze 
Noordjutse volksstam de reden gevormd voor deze emigratie. In de jaren 103 
tot 101 voor Christus vielen zij, samen met de Teutonen, de wereldstad Rome 
aan. Zij versloegen veel Romeinse generaals, totdat Catalus hen in 101 v.C. �ij 
Ver�elli versloeg. Enkelen van hen keerden later met een rijke oorlogs�uit 
naar Jutland terug.

Men kan pas tussen 700 en 400 voor Christus in de Lage Landen spreken 
van een spe�ifieke Friese groep, die een eigen �ultuur ontwikkelde, waaraan 
de Friezen vervolgens hun etnis�he identiteit ontleenden. De Friezen van het 
noordelijke ras kunnen worden gekarakteriseerd als mensen met smalle gezi�h-
ten. Dit in tegenstelling tot volkeren van andere stammen, waarvan de leden 
meer ronde gezi�hten he��en, zo vertellen Engelse �ronnen.

De Friese en overige Noordeuropese stammen he��en zi�h vermoedelijk al 
vroeg uitge�reid naar het huidige Engeland, dat, zoals gezegd, na de laatste ijs-
tijd nog met het Europese vasteland ver�onden was. Het vers�hil tussen de ver-
s�hillende groepen is vermoedelijk e�hter deels verdwenen toen het zeeniveau 
hoger werd en de zee uiteindelijk grote ge�ieden overstroomde. De Noordzee 
ontstond en Engeland werd een eiland. Langs de huidige Waddenzee moesten 
veel ge�ieden worden verlaten omdat de zee er �innendrong.

Af en toe trok het water zi�h ook weer terug. Dan werden de opnieuw ontstane 
ge�ieden weer her�evolkt. Het �estaan van de mensen �leef e�hter onzeker, 
totdat men de kunst ontwikkelde om dijken te �ouwen en gronden droog te 
leggen. Men kon er e�hter nooit zeker van zijn dat de zee niet zou terugkeren 
en met haar enorme kra�hten over de dijken zou stromen en opnieuw het 
land zou verwoesten.

Het �estaan �leef ruw en afs�hrikwekkend. Dat wordt geïllustreerd door wat 
de Romeinse offi�ier Gajus Plinius Se�undus de Oude ( 23-79 na Christus), die 
�ij de noordelijke grens in Germanië was gestationeerd, volgens de “Staatkun-
dige ges�hiedenis van Denemarken” s�hreef:

“Twee keer per dag, overdag en ‘s na�hts, �egeeft de o�eaan zi�h met een 
geweldige stroom over het vreselijke ge�ied en �edekt het in een op en neer-
gaande strijd. Hier woont een ellendig volk, wiens hutten zijn aange�ra�ht op 
hoge heuvels, die lijken op spreekgestoeltes. De heuvels zijn met mensenhan-
den ge�ouwd en zo hoog opgeworpen dat ze tot �oven de hoogste waterstand 
reiken.

Wanneer de golven het omliggende land �edekken, lijkt het alsof de �ewo-
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Landkaart van Holstein uit 1650 geeft de gebieden aan die “Blanke Hans” - de vraatzuchtige 
zee - toen nog niet had veroverd. 
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ners varen. Als de golven zi�h weer he��en teruggetrokken, lijken ze op 
s�hip�reukelingen. Vanuit de hutten vangen ze de vissen, die met de zee op 
en neer gaan. Het houden van vee is deze mensen niet gegund en ze kunnen 
zi�h daarom ook niet met melk voeden, zoals hun �uren in het �innenland. 
Ja, ze kunnen zelfs niet eens op wilde dieren jagen, omdat je er niet zoiets als 
�ossen vindt, waar de dieren zi�h kunnen ophouden. De �ewoners vle�hten 
hun visnetten met garen van helmgras en �iezen. Met hun handen verzamelen 
zij modder en wanneer dat droog is - meer door de wind dan door de zon - ver-
warmen ze hun maaltijd en hun door de noordenwind verstijfde ingewanden 
door het ver�randen van die grondsoort. Ze he��en niets anders te drinken 
dan regenwater, dat ze in putten in de hal �ewaren ”.

De historis�he verslagen over de Friezen gaan terug tot het jaar 200 voor 
Christus. Het eerste s�hriftelijke �ewijs van het �estaan van de Friezen wordt 
pas in het jaar 12 na Christus, �ij de Romeinse histori�us Plinius, gevonden. 
Hij lokaliseerde hen als wonend in de �uurt van de Rijnmonding.

Plinius noemde hen Frisli en ze worden door andere Romeinse s�hrijvers 
als grote, �londe en �lauwogige mensen aangeduid. De taalwetens�happelijke 
verklaring voor het Germaanse woord Freisias (Friezen) komt van het Indo-
europese Preisios, dat is afgeleid van de grondvorm “prei-“, hetgeen liefhe�-
�en �etekent. Dat is op zi�h weer afgeleid van de S�andinavis�he godin Freya, 
waarvan wordt geda�ht dat ze de vrouw van Odin was. In de S�andinavis�he 
mythologie is Freya de godin van de seks en de liefde; een S�andinavis�he, wat 
promis�ue Aphrodite. Freisias kan ook worden uitgelegd als “zonen van Freya”. 
Een niet oninteressante uitleg.

De Romeinse geograaf Claudius Ptolemaeus werkte omstreeks het jaar 150 na 
Christus in Alexandrië, in Egypte, een lijst van plaatsnamen in het noordelijke 
deel van Europa uit. Deze namen werden in de 15e eeuw ingetekend op de 
Europese landkaart. De kaart vermeldde ook de namen van de volksstammen 
die rond de Noordzee waren gevestigd. Ar�heologis�he vondsten he��en veel 
van deze oude geografis�he informatie kunnen �evestigen. 

Ptolemaeus vertelt, dat de Saksen in Zuidwest-Jutland woonden, van Ri�e 
naar het zuiden, als ook in Noordfriesland en Dittmars�hen, tot aan de El�e. 
Tussen de El�e en de Weser woonden de “grote Chauken”, terwijl de “kleine 
Chauken” in het huidige Oost Friesland woonden. De Friezen zelf woonden 
in het ge�ied tussen de rivier de Eems en de Rijn. Als men zi�h op Ptole- 
maeus �aseert, dan he��en in de Romeinse tijd van 800 voor Christus tot 400 
na Christus geen tot de Friezen �ehorende stammen in Oost- en Noordfries-
land gewoond. 

Een kaart van Noord-Europa uit ongeveer 1200 geeft aan dat in de streken, 
die het grootste deel van het land Sleeswijk van de Waddenzee naar �oven tot 
en met het s�hiereiland Angel omvatten, een volk woonde dat zi�h zelf Friezen 
noemde. Dat is dus ook een groot deel van de streek die nu Zuid-Sleeswijk 
wordt genoemd, het ge�ied van Ri�e naar �eneden tot een stuk voor�ij de stad 
Sleeswijk. Op de kaart worden de Saksen zuidelijk van dit ge�ied gelokaliseerd 
in de streek, die ongeveer overeenkomt met het huidige Holstein. De grote 
en kleine Chauken �ewonen dan het noordelijke Holland, als �uren van de 
Friezen.

Het lijkt er op alsof in het 1e millennium na Christus grote verwarring heeft 
geheerst over de vraag wie tot welke stam �ehoorde. Dat kan zowel te danken 
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zijn aan het feit dat men lokaal op grote s�haal onderling huwde en het daarom 
moeilijk had de identiteit te �ehouden, of dat de s�hrijvers van kronieken er ook 
geen e�hte grip op hadden.

De Romeinse ges�hieds�hrijver Pu�lius Ta�itus (�a 55-120 na Christus) hield 
zi�h in zijn werk ”Germania” met de Friezen, of de Chauken �ezig.

“Deze uitgestrekte ge�ieden zijn niet alleen �ezit van, maar worden ook 
�ewoond door de Chauken, een volk dat erg geroemd wordt in Germanië. Dit 
volk geeft er de voorkeur zijn grootheid op een re�htvaardige wijze handhaven. 
Zonder he�zu�htig of ma�hts�elust te zijn, leven zij vreedzaam en afzonderlijk 
naast hun �uren. Zij provo�eren niet tot oorlog en ondernemen geen plun-
deringen of roofto�hten. Een e�hte getuigenis van hun moed en strijdlust is 
wel dat zij hun overheersende positie op geen enkele manier ge�ruiken om 
de ma�ht uit te oefenen.

To�h he��en ze allemaal het wapen dire�t �innen hand�ereik. Mo�ht het 
nodig zijn, dan is het leger, dat e�ht veel mans�happen en paarden telt, paraat. 
Zelfs als ze zi�h op hun gemak voelen, houden zij zi�h aan deze gewoonte”.

Ta�itus situeert de Chauken op de Nederlandse eilanden. Dat kan �etekenen, 
dat de Friezen en de Chauken al vroeg in de oudheid min of meer zijn ver-
smolten en vermoedelijk als �oeren, zeelieden en handelaars he��en geleefd. 
Een oud Latijns spreekwoord zegt over de Friezen: “Deus Mare, Froso litoru 
fe�it”: “God s�hiep de zee, de Friezen de kust”. Ze �ouwden immers dijken om 
zi�h tegen de zee te �es�hermen.

Ta�itus’ mooie �es�hrijving van de Chauken, dan wel de Friezen, dateert uit 
een tijd dat er goede �etrekkingen �estonden tussen de Romeinen en de Friezen. 
Ze he��en overigens �ehoorlijk om het land ten noordwesten van de Rijn ge-
vo�hten. De Friezen vonden dat daar de noordelijke grens van het Romeinse 
imperium lag. De Romeinen waren het daar niet altijd mee eens. Toen die dan 
ook in het noorden tot de aanval overgingen en de grens verlegden naar de El�e, 
moesten de Friezen samenwerking met de Romeinen a��epteren. Ze namen 
daarna ongetwijfeld ook deel aan de verovering van het huidige Engeland door 
de Romeinen.

Ar�heologis�he vondsten �ewijzen inderdaad dat de Friezen deelnamen aan 
de Romeinse invasie en de �ezetting van Engeland. Ontel�are vondsten van 
pots�herven van onmisken�aar Friese keramiekvoorwerpen vertellen duidelijk 
hun verhaal. De Friezen he��en ook in het Romeinse leger �ij de muur van 
Hadrianus gestreden. Ze maakten daar kleine stand�eelden van klei van hun 
voorouders en de drie godendo�hters Lyda, Finda en Freya.

Nadat de Romeinen omstreeks 400 na Christus Engeland opgaven, �egon 
omstreeks het jaar 449 een meer dan een eeuw durende immigratie van Noord- 
germaanse stammen naar Engeland. In de 6e eeuw verhaalt een Byzantijns histo-
ri�us met de naam Pro�opius, dat de invallers Friezen en Angelen waren. Men 
gaat er van uit dat de Friezen toen nederzettingen in streken in het zuidelijke 
deel van Kent he��en gesti�ht.

Na de instorting van het Romeinse Rijk, in 450 na Christus, �reidden de Friezen 
hun territorium uit naar het zuiden en noorden. Samen met andere Germaanse 
stammen, zoals o.a. de Jutten, Saksen en Angelen, veroverden zij het Keltis�he 
Brittannië en vestigden het Angelsaksis�he imperium. De Friezen he��en zi�h 
toen waars�hijnlijk in groten getale in de provin�ie Kent, in het zuidoosten van 
Engeland, gevestigd.
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Een Fries koninkrijk

Omstreeks het jaar 400 sti�htten de Friezen hun eigen staat, in het ge�ied 
dat nu het noordelijk deel van Nederland vormt. In de 6e eeuw �egonnen 
ges�hreven �ronnen melding te maken van Magna Frisia, Groot Friesland, 
dat een �elangrijk rijk in het noordelijke deel van Europa werd. Vooral in de 
jaren 500 en 600 was sprake van een snelle toename van handel met andere 
landen en van een toenemende invloed in Europa. Ten tijde van de maximale 
omvang van het grondge�ied in de 7e eeuw, omvatte het Friese rijk het ge�ied 
van het noorden van België tot het westelijke deel van de kustge�ieden in het 
zuiden van Denemarken. De Friezen �ontroleerden een groot deel van de 
handelsroutes in de Noordzee, die daarom de “Mare Frisi�um” werd genoemd; 
de Friese zee. Tegen het einde van de IJzertijd waren de Friezen een van de 
�elangrijkste zeevarende volkeren.

De Friezen stonden �ekend als goede handelaren. Er wordt gezegd dat 
zij Ri�e, als een van hun di�htst�ijzijnde handelsplaatsen, sti�htten. Er zijn 
Zweedse onderzoekers, die denken dat Birka, de Zweedse stad uit de oudheid 
op het eiland Mälar, door de Friezen als handelsplaats is gesti�ht. Men gaat er 
van uit dat Birka een Friese handelskolonie was en dat er nog steeds nakome-
lingen van de Friezen in het zuiden van Zweden wonen.

In de historis�he stad Hadde�y �ij de stad Sleeswijk, aan de Sleeswijkse oost-
kust he��en ar�heologis�he vondsten, o.a. muntvondsten, aangetoond dat de 
Friezen ook hier handel he��en gedreven. Zij kwamen met hun waren helemaal 
tot het westen van Rusland.

Het Friese rijk �estond ruim 200 jaar, tot 719, toen vijanden, zoals de Franse 
en Nederlandse graven, het land veroverden. Alleen in die periode was er dan 
ook sprake van een zelfstandige Friese staat. Als volk leefden de Friezen e�hter 
verder in het ge�ied dat daarna hoorde �ij Nederland, Duitsland en Denemar-
ken. Meer dan 1500 jaar lang slaagden ze er in hun eigen taal te �ewaren. Die 
taal �leef in een groot deel van het verdwenen koninkrijk als dagelijkse taal 
in ge�ruik.

Het lijkt er op dat de Friezen, in de tijd dat ze hun eigen staat hadden, tot 
het �hristendom zijn overgegaan. In ieder geval wordt gezegd dat de eerste 
�hristelijke missionaris die naar Denemarken kwam, de Fries Willi�rord was. 
Hij had niet erg veel su��es �ij zijn eerste poging om het �hristendom onder 
de Denen te prediken. – Hun koning is, s�hreef hij later, “harder dan steen en 
wilder dan een dier”. De koning was e�hter niet zo sle�ht dat hij hem toestond 
30 jongens mee naar Friesland terug te nemen om het “Christendom te leren”. 
Friese missionarissen introdu�eerden daarna, in ieder geval in het westelijke 
deel van het land, het �hristendom. Volgens een mythe zou het �hristen-
dom door koning Harald Blauwtand in Denemarken zijn ingevoerd, nadat de  
Friese priester Poppo, die later �iss�hop werd, hem er van overtuigd had dat 
de God van de �hristenen de grootste was. De koning wilde, voordat hij er mee 
instemde, eerst een vuurproef van hem zien. Poppo nam een ijzeren hand- 
s�hoen en stak die op de �innenplaats van het kasteel in het vuur. De hands�hoen 
werd roodgloeiend en toen hij zijn hand er uit trok, was die on�es�hadigd. 

Rond het jaar 1000 waren in Ri�e ,de oudste stad van Denemarken, twee van 
de eerste �iss�hoppen Friezen (Liafdag en Val). De streek rond Ri�e ligt ten 
noorden van Sleeswijk en ten noorden van de grens van 1864. Net als de eilan-
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den Manø en Fanø heeft die stad veel herinneringen aan de Friese �ouwstijl, 
die vroeger voor de hele Waddenzeekust kenmerkend was.

De meeste Friese koningen worden in de kronieken �es�hreven als ge-
du�hte krijgers, die onder meer vo�hten met de Denen. Van deze koningen 
zijn trouwens alle namen �ekend.

De �ekendste is wel koning Finn Fol�walding, die trouwde met een  
Deense prinses. Volgens het mystieke en �loederige Oudengelse helden-
di�ht “Beowulf”, dat naar men vermoedt, opgesteld is uit oude Deense, Zweedse 
en IJslandse sagen, voerde hij oorlog met de Deense held Beowulf. Het helden-
di�ht �evat gruwelijke magie en huiveringwekkende ges�hiedenissen met het 
hele repertoire aan vers�hrikkelijke monsters, draken, demonen en trollen, 
evenals wrede strijden, �rutale moorden, edele helden en gewetenloze verra-
ders; �ronnen van inspiratie voor ontel�are griezelhistories. Het is één van de 
oudste ges�hreven Europese epossen, dat mogelijk op e�hte ge�eurtenissen is 
ge�aseerd. Het is ges�hreven in de jaren tussen 550 en 700 na Christus.

In het British Museum wordt een erg versleten kopie van het oude manus�ript 
van rond het jaar 1000 �ewaard. Het is met Romeinse letters ges�hreven, maar 
als men het Romeinse woord voor een �epaalde uitdrukking niet kende, wer-
den af en toe runentekens ge�ruikt. Het was de eerste keer in de Europese 
literaire sagendi�htkunst dat Friezen een rol spelen. De taal is Oudengels en 
kan heel goed een soort Fries zijn geweest. Een �ewijs dus van nauwe taalkun-
dige en �ulturele �anden over de Noordzee.

Daar kan dire�t �ij worden vermeld, dat veel Britse s�hrijvers “Beowulf” aan-
duiden als uitgangspunt voor latere �eroemde literaire werken, zoals J.R.R. 
Tolkiens “In de �an van de ring” en J.K. Rawlings “Harry Potter”. Hetzelfde geldt 
voor eerdere ges�hiedenissen over Koning Arthur en de ridders van de ronde 
tafel en andere middeleeuwse Engelse verhalen. Ri�hard Wagners muziek-
drama “De Ni�elungenring” lijkt eveneens dezelfde oorsprong te he��en.

De herkomst van “Beowulf”is niet �ekend, maar het grote epos is één van de 
vele mythen over de krijgshaftige heldendaden van de Friezen. Een andere is 
de ges�hiedenis van het Friese wapens�hild, dat een veld heeft met een soort 
etenspan tegen een rode a�htergrond, ter herinnering aan een strijd tussen 
Friezen en Denen op het eiland Sylt. Deze ges�hiedenis zal verderop in dit 
�oek aan de orde komen.

De Friezen he��en ook aan de Deense kant gestreden. Saxo vertelt in zijn 
“Deense ges�hiedenis” over een geweldige krijger, U��e Friser (U��e de Fries), 
die Jutland verwoestte en daar�ij veel moorden onder de �evolking pleegde. 
Het was niet mogelijk om hem met een gewapende ma�ht te verslaan, dus werd 
hij met een list gevangen. Omdat er e�hter in de vele oorlogen �ehoefte was 
aan zo’n sterke kerel, werd hij in de lijfwa�ht van de koning opgenomen. Hij 
trouwde met de zuster van de koning. U��e kreeg naam als koning Haralds 
�ehendigste krijger en was groter dan iedereen. Tijdens een veldslag tegen de 
Zweden ging hij tot de aanval over. In de voorste linies van de vijand wierp hij 
zi�h in de strijd op plaatsen waar de Zweden het di�htst opeen stonden. Hij joeg 
hen met speer en zwaard alle kanten op, zodat ze met de s�hrik in de �enen 
moesten vlu�hten. Niemand durfde met hem een dire�t duel aan te gaan en 
men �eperkte zi�h tot het ge�ruik van de katapult en pijlen op lange afstand. Hij 
werd door�oord, er zaten 144 pijlen in zijn �orst, waarop zijn li�haamskra�hten 
afnamen en hij door de knieën ging. De Denen verloren daarop de strijd.
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De �es�hrijving van Saxo over de �urgeroorlogen tussen de Deense troon-
opvolgers Sven, Knud en Valdemar in zijn Kroniek van Denemarken is erg 
uitvoerig. Dat komt omdat de ge�eurtenissen plaats vonden rond 1200. Toen 
had Saxo namelijk de mogelijkheid de �loedige geve�htshandelingen, waar de 
Friezen ook in �etrokken raakten, persoonlijk te volgen.

Saxo s�hrijft: “Intussen was Knud, tezamen met de paar mannen die hem 
tijdens de ver�anning vergezelden, naar Klein Friesland, dat ook tot het  
Deense grondge�ied �ehoort, getrokken. Het is een streek met rijk akkerland 
en een groot �estand aan vee. Het land ligt e�hter ook laag en dire�t aan zee, 
zodat met vloed het land af en toe onder water staat. Om te voorkomen dat 
het water er �innendringt en dorpen en oogsten overstroomt, liggen er langs 
de hele kust dijken. Er zijn in die omgeving geen ge�ieden die van nature ho-
ger liggen. Vaak neemt het water de grond van de velden mee en �rengt het 
naar andere plaatsen. Er �lijft dan een waterplas over waar eens het land was. 
De grond wordt vervolgens �ezit van de eigenaar van de �odem waar het sli� 
wordt afgezet. De overstromingen zorgen e�hter ook voor vru�ht�aarheid; de 
grond heeft gras in overvloed.

Wanneer de grond droog is, kunnen ze er zout uit koken. De landerijen 
worden de hele winter �edekt met water en de velden en weilanden lijken één 
groot meer. Omdat je het land het ene jaargetijde kunt �evaren en het een 
ander deel van het jaar geploegd wordt, is het moeilijk om vast te stellen of je 
nu met land of met zee te maken he�t.

De inwoners zijn van nature ruw. Ze zijn handig en vermijden lastige en zware 
wapens. Ze ge�ruiken kleine s�hilden en ve�hten met de katapult. Hun landen 
worden omgeven door kanalen. Om daar over heen te springen ge�ruiken ze 
stokken. Hun huizen �ouwen ze op verhogingen van grond.

Dat ze van de Friezen afstammen �lijkt wel uit het feit dat zij zi�hzelf zo  
noemen en dat ze ook die taal spreken. 

Op een gegeven moment zo�hten ze een nieuwe plaats om zi�h te vestigen. 
Ze gingen naar een ge�ied, dat in �eginsel zompig en nat was, maar dat ze door 
lang �ewerken he��en drooggelegd.

Uiteindelijk kwam dat ge�ied onder de ma�ht van de Deense koning te val-
len”.

Verder verhaalt Saxo, dat de Friezen vriendelijk waren tegen Knud, toen 
die door Sven werd vervolgd en hij hen om hulp vroeg. Hij �eloofde hen een 
zekere verlaging van de �elasting, die ze gewend waren te �etalen. Uit dank-
�aarheid �ouwden de Friezen een vestingwerk �ij de Milde Aa, waar hij tijdelijk 
kon wonen.

“Sven, die koning was, verzamelde zijn Jutse troepen en trok naar de nieuwe 
stad. Door de moeilijke natuurlijke omstandigheden kon de koning de stad 
e�hter niet omsingelen. Daarom ri�htte hij een kamp in en �ereidde zi�h voor 
op een lange �elegering. Enkele jonge Friezen werden tijdens deze �elegering 
ongeduldig en, om ze op de voor hen ge�ruikelijk manier te provo�eren, 
sprongen ze met �ehulp van hun springstokken over de �eken en waterlopen 
en overvielen de rondzwervende tegenstanders. Met deze doldrieste aanval 
ri�htten ze grote s�hade aan.

Toen het leger van de koning uiteindelijk zegevierde kwam er een einde aan 
de veldslag. De koning was e�hter �ang door de Friezen voor gewelddadig te 
worden aangezien en ze kwamen er met een �oete van 2000 mark af. Daarnaast 

Benny Siewertsen •  17



moesten ze de gijzelaars loslaten”.
De �itaten van Saxo zijn van Peter Zee�ergs nieuwe vertaling van de oude 

Deense kronieken uit het Latijn.
Er zijn ontel�are verhalen over de wijze waarop de Friezen keer op keer 

hun land tegen krijgsheren moesten verdedigen. Deze krijgsheren sma�htten 
naar meer land en wilden zi�h een deel van de Friese rijkdommen toe-eigenen 
door hen s�hatpli�htig te maken. De natuur stond e�hter aan de kant van de 
Friezen. Het was moeilijk om met grote zwaar�ewapende legers in deze water-
rijke marslanden te manoeuvreren.

Nadat zijn leger door de zi�h gemakkelijk verplaatsende Friezen was ver-
slagen, werd de Deense koning A�el in 1252 op een leeftijd van 34 jaar ver-
moord door een wielmaker van het eiland Pellworm, genaamd Plov.

De Friezen werden dus tot op zekere hoogte �es�hermd door hun land, 
dat, zoals gezegd, moeilijk toegankelijk was.

Men zou miss�hien kunnen denken dat het �eroemde Deense vestingwerk 
Dannevirke, dwars door heel Sleeswijk zou lopen. In feite is de wal e�hter maar 
a�ht kilometer lang, met het �eginpunt �ij de stad Sleeswijk. Verder naar het 
westen was geen vestingwal meer nodig, want vanaf daar was het land helemaal 
tot aan de Waddenzee zo zompig, dat het zo goed als ondoordring�aar was 
voor mensen die niet ter plaatse �ekend waren.

De moeilijkheden van Hans Christian Andersen 

Hoe moeilijk de Friezen �ereik�aar waren, kan men lezen in de werken van H.C. 
Andersen, die in 1840 een vers�hrikkelijke reis ondernam van Flens�urg naar 
Dage�üll, aan de westkust. Van hieruit zou hij verder varen naar het eiland För, 
om de Deense koning Frederik de A�htste te �ezoeken.

In zijn roman “De twee �aronessen” �es�hrijft de di�hter de inspanningen: 
“Om twee uur ‘s morgens reden wij Flens�urg uit op een grote Nederlandse 
mandenwagen. We moesten zo vroeg vertrekken om er zeker van te zijn �ij 
vloed in Dage�üll aan te komen. Stap voor stap kwamen wij vooruit.

Een landweg, waarop een massa regenwater stond vormde een lang stuk van 
de reis. Eigenlijk was het helemaal geen landweg meer, maar een kanaal, waar 
de paarden doorheen waadden. Later ging het door zwaar zand. Heel af en 
toe passeerde men een huis en zelden werd men een kerktoren gewaar. Een  
s�hreeuwende vogel werd nog lang gehoord, verder was alles eentonig en 
stil.

Niemand in de wagen zei ook maar één woord.
Kort voordat het li�ht werd, naderden we de eerste �evoorradingsplaats, 

die aan de �uitenkant van een klein dorpje lag. De lu�ht werd nu kouder dan 
daarvoor. De gelagkamer waar we �innen kwamen was erg ongezellig. De vloer 
lag dik �estrooid met vo�htig zand.

De paarden hadden het hunne gekregen en de koetsier �eloofde dat het 
vanaf nu snel zou gaan; later, toen ze in de marslanden kwamen, zou e�hter 
�lijken dat dat niet het geval was.

Volgens de koetsier zou de weg daar �ijna on�egaan�aar worden en de  
paarden zouden er tot de dijen in zakken. Desondanks geloofde hij dat ze nog 
wel een halve mijl per uur konden halen.
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De wolken werden roder, de maan ver�leekte en het werd li�ht. Hier, op het 
hele traje�t van Flens�urg tot aan de Noordzee, wisselden het Duits, het Deens 
en het Fries elkaar af. De drie talen losten in elkaar op.

De vlakke groene marsgronden strekten zi�h uit vanaf de weg; de lange stille 
kanalen waren door de langdurige regen �uiten hun oevers getreden en hele 
ge�ieden stonden onder water. Op de enkele hoge plekken, waar de herders 
zi�h over voort moesten slepen, waren kuddes s�hapen te zien.

De �oeren gingen ver het water in om het nog niet helemaal rijpe graan af te 
snijden. De hele dijkweg zat zo vol gaten en was zo modderig, dat het eigenlijk 
niets meer van een weg had.

Voortdurend liepen de paarden het gevaar de �enen te �reken en, waar ze 
andere rijdende wagens tegenkwamen, was het een e�ht kunststuk om elkaar 
te passeren en niet in het water of in een �oerenveld tere�ht te komen.

Het kostte meer dan 2 uren om een mijl te vorderen; een dikke vo�htige 
nevel kwam op ons aan rollen. Dat waren de zo genoemde zeedampen. De 
�itterzoute smaak drong in mond en ogen. Al snel reden we een wolk in die 
zo ondoorzi�htig was, dat �ijna iedereen die hier rijdend langs zou komen, zo 
goed als dire�t met de paarden in �otsing zou raken. Het zal vandaag nauwelijks 
mogelijk zijn van het vasteland naar de eilanden te komen. Het ziet er naar uit 
dat er in Dage�üll, het kleine veerplaatsje, van waaruit men naar het vakantie-
eiland För vertrekt, overna�ht zal moeten worden.

Wij waren totnogtoe geen e�hte her�erg tegengekomen. We moesten �rei-
werk ophalen �ij een welvarende marsgrond�oer, een e�hte Fries, trots en 
zelfingenomen, koning in zijn huis; zi�h ervan �ewust dat Dage�öl de grootste 
stad was in een omtrek van mijlen.

Dage�üll ligt di�ht tegen de dijk, die de stad en omgeving �es�hermt tegen 
de onrustige Noordzee. De wagen s�hoof vervaarlijk over de stenen �rug heen 
en weer en hield uiteindelijk voor de her�erg stil, indien men de �oerderij 
tenminste zo durfde te noemen.

Een grote �reedges�houderde man vers�heen in de deur en zei ons vervol-
gens �uiten goedendag. Het s�heen hem te spijten vreemdelingen te zien, die 
hij niet verwa�htte. Het was de waard zelf.

Nadat hij helemaal geen rea�tie kreeg, had de waard opnieuw zijn plaats aan 
het eind van de tafel ingenomen.We gingen de openstaande deur �innen naar 
de volgende kamer, die vervolgens weer uitkwam op de keuken. Hier �evond 
zi�h de e�htgenote. Zij s�heen het erg druk te he��en en zag er ruw en trots 
uit. Het feit dat wij kwamen �ra�ht haar in een mildere stemming. Zij wees ons 
een kleine kamer, met ook nog een �ed er in. Het was e�hter een �ijzonder 
merkwaardige kamer. Het toegangshek naar was een half roer van een gestrand 
s�hip en het voetstuk was van e�ht mahoniehout met houtsnijwerk. De deur 
was ook uit de zee afkomstig. Witte muren en nat zand op de vloer, dat was het 
gehele ameu�lement”.

De dag erna voeren H.C. Andersen en zijn gezels�hap met vloed naar För. 
De di�hter verzamelde daar tijdens zijn ver�lijf veel verhalen over de verwoe-
stingen door de zee, de overstromingen, stormen, het wegspoelen van zand, 
s�hip�reuken en over de ontel�are menselijke tragedies.
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De taal van de Friezen

Veel taalonderzoekers he��en de gelijkenissen tussen de Oudengelse- en de 
Friese taal �enadrukt. Enkelen van hen he��en de stelling verkondigd, dat als 
Willem de Veroveraar in het jaar 1066 Engeland niet had veroverd, alle Engel-
sen vandaag de dag een soort Fries zouden he��en gesproken. Na het einde 
van de �ezetting door de Noormannen werd de oude Engelse taal meer door 
het Frans �eïnvloed dan door het Fries en het Nederlands. 

Taaleksperts van vele nationaliteiten he��en zi�h �ezig gehouden met on-
derzoek naar de Friese taal, of –talen. Niet alleen in Denemarken, Duitsland, 
Frankrijk en Nederland, maar ook onder de Friezen zelf is de interesse voor 
de taal groot. In landen als Zweden, Noorwegen en IJsland �estaat een grote 
wetens�happelijke �elangstelling voor de verwants�hap tussen het Fries en de 
S�andinavis�he talen. 

In de Baltis�he landen, zoals Estland en Letland, komen onderzoekers voor 
die in het Fries zijn geïnteresseerd. Ook in veel andere landen wordt onderzoek 
gedaan naar het Fries, dat vaak �es�houwd wordt als één van de �est �ewaarde 
talen uit het verleden, met wortels tot in de oudheid. Het is daarom voor hen 
een interessant studieo�je�t �ij het onderzoek naar de ontwikkeling van de 
eigen taal en de taalkundige ver�anden daar�ij met andere talen.

Wat de verwants�hap tussen het Fries en het Engels �etreft; er �estaat een 
redelijke overeenstemming over het feit dat de Oudengelse Angelsaksis�he taal, 
die in het land werd gesproken voordat de Normandis�he vorsten Engeland 
veroverden, �ijzonder veel overeenkomsten vertoonde met het Fries. Daar�ij 
wordt zowel op de semantiek, als deels ook op de grammati�a gedoeld. Eén 
en ander wordt onder meer gedo�umenteerd middels oude overgeleverde 
ges�hriften. Er zijn honderden �oeken en verhandelingen over ges�hreven, 
zowel door wetens�hapsmensen, als, meer of minder serieus, door amateurs 
met kennis van zaken.

Bij dat onderzoek zijn veel gelijkenissen gevonden tussen de oude Angel-
saksis�he Engelse- en de Westgermaanse Friese taal. Vooral tussen het Fries en 
Engelse diale�ten, �.q. de afzonderlijke regionale talen, zoals onder meer het 
S�hots, dat waars�hijnlijk minder door het Frans is �eïnvloed, is taalkundige 
verwants�hap aangetoond.

Het voert te ver om hier met voor�eelden te komen.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat de eerste tien Friese telwoorden heel 

veel lijken op de Engelse:

1 iinj – 2 tou – 3 tri – 4 fjour – 5 fiiw – 6 seeks – 7 soowen – 8 oo�ht – 9 nüügen 
– 10 tinn (Noordfries Pl.) 

Hoewel de meeste Engelsen menen dat het zogenaamde Angelsaksis�h de taal 
van hun voorouders was, is het heel goed mogelijk dat die taal een soort Fries 
is geweest. Dit omdat zowel de Friezen, als de Angelen en de Saksen, oorspron-
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kelijk uit dezelfde streken in Noordwest Europa komen.
Het is wel grappig om zi�h pro�eren voor te stellen dat de voor�eelden van 

�eroemde litteraire figuren als Ro�in Hood en Koning Arthur – de man van 
de ronde tafel- en de Galliër Asterix in werkelijkheid Friezen zijn geweest en 
een Friese taal he��en gesproken.- maar waarom eigenlijk niet?- Er zijn veel 
aanwijzingen dat er geen grote vers�hillen tussen de talen van de landen rond 
de Noordzee �estonden.

In Nederland kwam omstreeks het jaar 1485 het eerste �oek in de Friese taal 
uit. Een exemplaar van dit �oek �evindt zi�h in de �i�liotheek in Leeuwarden, 
waar men ook de �rief �ewaart met de Friese vrijheidsprivileges, die keizer 
Sigismund in 1417 uits�hreef.

Engelse taalkundigen en in taal geïnteresseerden he��en, zoals 
gezegd, eeuwenlang naarstig onderzoek gedaan naar de Friese taal, met de 
�edoeling om de oorsprong van hun eigen taal te vinden. De meesten zijn tot 
de opvatting gekomen dat het Fries to�h di�hter �ij het Engels ligt dan �ij- 
voor�eeld Nederlands, Duits, of Deens.

Wanneer men meer over de gehanteerde argumenten aan de weet wil komen, 
is het geen enkel pro�leem die van de duizenden internetsites te halen, wa-
arop deze onderwerpen worden �ehandeld. Indien u de lijst met trefwoorden 
op het internet op de laatste �ladzijden van dit �oek raadpleegt, openen zi�h 
ongekende mogelijkheden om iets aan de weet te komen over de Friezen en 
hun taal. Een grote talenkennis is daar�ij niet e�ht nodig.

Niet zichtbaar Deens onderzoek

Bij het werken aan dit �oek zijn er �onta�ten geweest met taalonderzoekers 
in Nederland, Duitsland, Noorwegen, indire�t in Engeland en helemaal uit 
Estland.

De indruk �estaat dat er in deze landen een grote �elangstelling �estaat 
voor de Friese taal als een soort uitgangspunt voor de ontwikkeling van de 
hedendaagse eigen taal . Ook Zweden moet hier overigens worden genoemd. 
De Deense �ronnen zijn merkwaardigerwijs karig en �es�heiden en moeilijk 
te vinden. Het lijkt er derhalve niet op dat het Fries een erg grote plaats in het 
Deense taalonderzoek inneemt, ondanks de nauwe demografis�he-, geografi-
s�he- en historis�he verwants�hap.

Geen enkele huidige Deense onderzoeker heeft zi�h kennelijk op grote 
s�haal �ezig gehouden met onderzoek in de Friese taal, ondanks het feit dat 
de Friezen eeuwenlang één van de grootste minderheden in het Deense ko-
ninkrijk vormden. In ieder geval is er over dergelijke Deense onderzoeken erg 
weinig gepu�li�eerd.

Dat zou ook de reden kunnen zijn dat er geen enkele Deense onderzoeker 
heeft deelgenomen aan het uitwerken van het omvangrijke en prestigieuze 
wetens�happelijke werk “Hand�u�h des Friesis�hen”. Dit �oek werd, na jaren 
ar�eid, in 2002 afgerond en kwam onder andere in Duitsland uit. De mensen 
die �ijdroegen aan dit geleerde werk over de Friese ges�hiedenis, �ultuur en 
taal, van de runen tot en met de a�tuele taalpolitiek, waren �elangrijke taalon-
derzoekers uit Duitsland, Nederland, Zweden en Engeland.
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De vlucht voor de stormvloed 

Van het Fries wordt gezegd dat het één van de oudste talen van het noordelijke 
deel van Europa is. Bekend is dat langs de hele Noordzeekust, van België tot 
aan de Deense westkust, Fries werd gesproken. De taal is daar�ij natuurlijk 
altijd een van de �elangrijkste identiteitskenmerken voor de Friezen en hun 
�ultuur geweest.

Dat het Fries in het Engeland van de oude tijden werd gesproken, of op zijn 
minst werd verstaan, is niet zo verwonderlijk. Vaak heeft vanuit het oosten ko-
lonisatie van het Engelse eiland plaatsgevonden; mogelijk al kort nadat onge-
veer 12.000 jaar geleden het ijs zi�h terugtrok en Noord-Europa en Engeland 
over land met elkaar werden ver�onden. De eerste mensen die naar Engeland 
kwamen, moeten van Noordeuropese stammen afkomstig zijn geweest. Veel 
daarvan he��en vermoedelijk een taal gesproken die zi�h ontwikkelde tot dat 
wat wij nu als Fries aanduiden.

Later heeft waars�hijnlijk een groter aantal Friezen, die regelmatig moesten 
vlu�hten voor oorlogen, stormvloeden en voor overstromingen, die keer op 
keer hun land verwoesten, zijn heil in het westen, ri�hting Engeland gezo�ht. 
Vermoedelijk zullen zij ook wel als Vikingers het land op veroveringsto�hten 
he��en aangedaan.

De vers�hillen in taal tussen de Noordeuropese stammen zijn, zoals verwoord, 
waars�hijnlijk niet groot geweest. Er werden, wanneer men tenminste niet met 
elkaar in oorlog was, onderlinge huwelijken tussen de stammen aangegaan en 
men heeft met elkaar kunnen �ommuni�eren. Net zoals vandaag de dag Noord-
jutse ,Noordengelse en S�hotse vissers met elkaar kunnen spreken en elkaars 
diale�ten via de radio verstaan, als ze �uitengaats op de Noordzee vissen.

Friezen in Nederland

Het meest sensationele van de Friese taal is, dat het gedurende ten minste  
duizend jaar en miss�hien wel veel langer heeft kunnen overleven, ondanks het 
feit dat de Friezen sle�hts korte tijd een eigen staat he��en gehad. Gedurende 
de laatste 400 jaar hadden Nederland, Duitsland en Denemarken te maken met 
zware en �loedige �onfli�ten om het voort�estaan. Tijdens het daarop volgende 
groeiende nationalisme, zowel intern als naar �uiten geri�ht, is er daar�ij weinig 
ruimte geweest voor zelfstandige minderheids�ulturen en –talen.

Zoals altijd werden zij, die niet aan de hatelijke nationalistis�he strijden wen-
sten deel te nemen, omdat zij vonden dat dat niet hun zaak was, �es�houwd 
als potentiële verraders. Zij werden simpelweg op dezelfde wijze �estreden als 
dissidenten. 

Tijdens die nationale �onfli�ten vond men het van �elang de taal van min-
derheden te onderdrukken en hen de nationale taal op te dringen. Dit alles 
in de hoop dat de vertegenwoordigers van de minderheid op den duur hun 
eigen uitgangspunten zouden verlaten om in de grotere nationale eenheid op 
te lossen.

In alle genoemde staten, waar Friezen woonden, ging het al niet anders. 
In Nederland vormen de Friezen nog een grote en �elangrijke �evolkings-
groep. Zij he��en, dankzij hun aantal, nog het �est hun kenmerken weten te 
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�ewaren. Men kan wel zeggen dat ze in ieder geval de taalstrijd niet verloren. 
Ze �ehielden hun eigen provin�ie in het noorden en hun taal is uiteindelijk 
offi�ieel erkend.

Men denkt dat er in Nederland ongeveer een half miljoen mensen zijn die 
zi�hzelf als Fries �es�houwen en die nog steeds hun afkomst niet verloo�henen. 
Ruim 150 jaar geleden omvatte het Friese deel van de �evolking een veel groter 
deel van de Nederlandse �evolking. Hun aantal werd onder meer aan het eind 
van de 19e eeuw relatief lager door vrij massale emigratie naar Noord Amerika. 
Veel Friezen wilden liever in het nieuwe land met de vele mogelijkheden een 
nieuwe toekomst op�ouwen, dan te worden ge�onfronteerd met onderdruk-
king van hun taal en �ultuur door de overheid.

Het was e�hter geen gemakkelijke strijd voor de Friezen om het re�ht te kri-
jgen hun taal vrijuit te spreken en te ge�ruiken in plaats van het Nederlands, 
dat werd �es�houwd als een “hogere” taal.

De moderne Friese �eweging in Nederland startte in 1915 met het opri�hten 
van “De jonge Friese gemeens�hap” en later de “Christelijke Friese Unie”, die 
zi�h, �ehalve met politiek en �ultuur, ook met religie �ezighield.

De Unie pro�lameerde dat de Friese taal �ehouden moest worden en tot 
een offi�iële taal in �estuursorganen en kerken moest worden uitgeroepen. 
Tot dan was de kerktaal Nederlands geweest. Daarom �egonnen de Friezen, 

Misschien één van de oudste tekeningen van een Fries op Amager. Het is een zeeman uit Broek 
in Waterland, dat met enige goede wil West-Friesland kan worden genoemd. Hier stond de 
Deense koning Christian de Tweede in 1515 enkele Nederlanders toe om er zich te vestigen en 
het weelderige eiland recht tegenover Kopenhagen in cultuur te brengen, teneinde de hoofdstad 
van verse groente te voorzien. Er wordt verteld dat de koning hen een stad op Amager schonk. De 
immigranten kwamen van de zogenoemde Waterlanden in het noordelijke deel van Nederland en 
het is niet onwaarschijnlijk dat velen van hen Westfriezen zijn geweest. Die hadden immers een 
bijzondere band met de zee hadden. De zeeman draagt een zogenaamde “rafelhoed” van gerafeld 
kamelenwol, die toentertijd in Waterland algemeen door vissers en zeelieden als hoofdbedekking 
werd gedragen.
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die langzamerhand tot een soort nationaal �ewustzijn waren gekomen, Fri-
ese �i�liotheken, s�holen, theaters en andere organisaties op te ri�hten. De  
Fryske Akademy in Leeuwarden werd in 1938 opgeri�ht, met het doel de taal 
te onderzoeken en te ondersteunen.

Een gedenkdag voor de Friese �eweging is 16 novem�er 1951, die als “knep-
pelfreed” wordt gevierd. Op die dag protesteerde de di�hter Fedde S�hurer, 
een van de geliefde leiders, kra�htig tegen een re�hter die niet wilde toestaan 
dat een aangeklaagde Fries zijn Friese taal in de re�htszaal ge�ruikte. S�hurer 
stond op het punt te worden gearresteerd en dat leidde tot een massademon-
stratie �uiten voor de re�ht�ank.

De Nederlandse Friezen zijn zi�h zeer �ewust van hun identiteit en zijn �ij-

De trotse Friezen. De Fries Gemme van Burmania zei in 1555 tegen de Spaanse regent, prins 
Philips de Tweede (de zoon van Karel de Vijfde): “wij Friezen knielen alleen voor God”. Van 
1568 tot 1648 waren de Nederlanders in oorlog met Spanje. Schilderij in het provinciehuis in 
het Nederlandse Fryslân. Foto: Anton van der Ploeg.
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zonder geïnteresseerd in de Friese ges�hiedenis en het �ehoud van hun taal. 
Er is een grote �elangstelling voor taalonderzoek en het is verrassend voor een 
Deen om te ervaren dat �ij dit onderzoek ook de S�andinavis�he talen worden 
�etrokken. Op zijn minst op één plaats in Fryslân �estaat mogelijkheid, via 
de Frysk Skandinavyske Foriening in Leeuwarden, in samenwerking met de 
Universiteit, op een avonds�hool S�andinavis�he talen, waaronder Deens, te 
leren.

De ontwikkelingen van de Friese �eweging en de verkregen resultaten in 
Nederland zijn een su��esstory geweest ten opzi�hte van hoe het de Friezen 
op andere plaatsen is vergaan.

De “e�hte” Nederlanders kijken e�hter nog steeds een �eetje op de Friezen 
neer. Men kan �ijvoor�eeld de wat onvriendelijke opmerking krijgen te horen 
dat het Fries geen taal maar een misverstand is!

Deense en Duitse onderdrukking 

De dramatiek van het Friese volk in de streken die vandaag de dag Nederlands, 
Duits, of Deens ge�ied zijn, is één lange opsomming van talloze gevallen van 
kleingeestige tegenwerking en ruwe vergrijpen, tot harde methoden met de 
�edoeling de Friese identiteit en taal te onderdrukken. Het doel was zi�h van 
de loyaliteit en steun van de Friezen te verzekeren. De Friese ge�ieden vielen 
lange tijd onder de heers�happij van de Deense koningen. Eén van deze ko-
ningen verordonneerde dat de Friezen hun huizen moesten �ouwen met een 
lage toegangsdeur in de ri�hting van Denemarken, als teken dat ze daar thuis 
hoorden. Wanneer ze hun huis verlieten, moesten ze dan hun hoofd eer�iedig 
naar het noorden �uigen. De Friezen �esloten toen soms a�hterwaarts hun 
huis te verlaten

De Friezen kwamen tijdens de eeuwenlange nationale strijd tussen Denen en 
Duitsers ernstig in de klem te zitten. Dit �egon �ij de Duitsgezinde Sleeswijk-
Holsteinse �eweging. Totdat deze �eweging op gang kwam, hadden alle partijen 
in de vele kleine dorpsgemeens�happen een verhoudingsgewijs vreedzaam 
dagelijks �estaan met een wederzijds saamhorigheidsgevoel en respe�t. Ze 
hadden maar weinig interesse voor de �uitenwereld.

De Noordfriezen werden voor ongeïnteresseerd gehouden, om niet te zeg-
gen onvers�hillig; ze hadden genoeg aan zi�h zelf. Ze waren het vaak onder-
ling oneens over de vraag welke rol ze moesten spelen in de vaak hevige, eerst 
ver�ale en later gewelddadige, Deens-Duitse �onfli�ten in de twee hertogdom-
men Sleeswijk en Holstein. De Deense koningen waren de offi�iële en a�solute  
heersers van deze ge�ieden. De Friezen realiseerden zi�h pas later dat ze in die 
tijd door de omstandigheden waren gedwongen een standpunt in te nemen.

Omdat hen op s�holen, in kerken, alsmede �ij het re�hts�estel en het rege-
ringsapparaat, eeuwenlang de Duitse taal was opgedrongen, kozen de meesten 
de kant van Sleeswijk-Holstein.

Van Deense kant liet men dat met een ver�luffend onvers�hillige houding 
ge�euren. Hoewel de hertogdommen Sleeswijk-Holstein eeuwenlang tot de 
Deense troon �ehoorden, waren er ten zuiden van Tønder niet veel mensen 
die Deens, respe�tievelijk het Zuidjutse diale�t spraken.

Van Duitse kant werden er veel pogingen ondernomen de Friese taal uit te 
roeien. De Deense onvers�hilligheid was to�h wel te wijten aan onwetendheid 
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aangaande het Friese. Men �es�houwde de Friezen ongetwijfeld als een soort 
Duitsers en interesseerde zi�h niet voor de verduitsing die plaatsvond. Toen 
men eindelijk, in het midden van 1800, inzag wat er ge�eurde en pro�eerde er 
iets aan te doen, was het te laat. De Deense onvers�hilligheid was er ongetwij-
feld, in even grote mate als de Duitse volharding, de oorzaak van dat de meeste 
Friezen de Duitse kant kozen.

De zogenoemde Deense eenheidsstaat �estond tot 1864 uit het Deense rijk, 
samen met de twee hertogdommen, die op Duitse wijze werden geregeerd door 
de zogenoemde Duitse Kanselarij in Kopenhagen. De am�tenaren daar zagen 
e�hter zelden een reden om zi�h te �emoeien met de Friese minderheid en 
haar pro�lemen. De meeste am�tenaren waren Duits opgevoed en opgeleid op 
Duitse universiteiten. Vers�heidene van hen waren voorstander van de Deense 
eenheidsstaat, maar vonden wel dat, uitgezonderd in de noordelijke Deenssp-
rekende distri�ten, de offi�iële taal in het hertogdom natuurlijk Duits was en 
dat de Friezen daarom de Duitse taal moesten �eheersen. Noord-Friesland, dat 
wil zeggen het land langs de Waddenzeekust en de eilanden, was Duits ge�ied 
en hier moest, naar de mening van de “Deense” am�tenaren, de Duitse taal 
worden ge�ruikt en niet de �oerentaal: het Fries.

Dat standpunt deelden ook veel van de, in normale omstandigheden  
Duitssprekende, Deense koningen. Dat een deel van de Noordfriese ge�ieden 
kra�htens een overeenkomst met de Sleeswijk-Holsteinse hertogen, re�ht- 
streeks koninklijk ge�ied werd, deed daaraan niets af. 

Later kwamen �eide hertogdommen in hun geheel onder Deense heers�hap-
pij te staan. Dat veranderde e�hter niets in de houding van Duitse Kanselarij.

Tot aan 1700 was het Fries in het rijke zuidelijk gelegen s�hiereiland Eider-
stedt de dominante volkstaal. In de loop van enkele de�ennia verdween het 
Fries in het land Sleeswijk-Holstein e�hter �ijna helemaal als voornaamste 
taal en werd het opgevolgd door het Duits. Daarna werd het Fries alleen nog 
maar in de noordelijke distri�ten en op de eilanden gesproken. Ook hier nam 
het ge�ruik van het Fries e�hter snel af. Op het eiland Amrum sprak in 1825 
nog 98% van de �evolking Fries. In 1925 was dat 52% en in 1970 was het �e-
neden de 30% gedaald.

De Friese moedertaal kwam onder grote druk te staan. In 1759 �enoemde 
de Deense koning een godsdienstfanaat, Adam Struense, tot “Generalsuper-
intendent” en hoofd voor geestelijke zaken in het hertogdom Sleeswijk. Hij 
was ge�oren in Neuruppin �ij Berlijn in het land Branden�urg. Zijn opleiding 
had hij genoten aan de Universiteiten in Halle en Jena, waar hij theologie had 
gestudeerd.

Hij had in het geheel geen �egrip voor nó�h de Deense, nó�h de  
Friese volkstaal. Bij zijn talrijke �ezoeken aan de Westsleeswijkse kerken on-
dervond Struense keer op keer dat zijn streven om de Noordfriezen zo ver te 
krijgen Duits te leren, vaak tevergeefs was. Kinderen die de kleine �ate�hismus 
in het Duits moesten leren, konden de woorden sle�hts met moeite uitspreken, 
hadden e�ht moeilijkheden met het uitspreken van de medeklinkers en ze 
�egrepen niet wat de woorden �etekenden.

De kinderen gingen als regel alleen in de winter naar s�hool en het was 
ge�ruikelijk dat de ouders in het winterhalfjaar lokale leraren aanstelden, die 
zelden het Duits �eheersten. De predikanten klaagden �ij Struense en �ena-
drukten dat de leraren niet in staat waren zijn �evel, om het onderwijs in het 
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Duits te geven, uit te voeren.
De ouders protesteerden �ij herhaling tegen de opdra�ht van de geestelijken 

en hielden hun kinderen vaak weg van s�hool.
Adam Struense �egon de ouders �oetes op te leggen, wanneer hun kinderen 

niet op s�hool kwamen. Omdat dat niet e�ht werkte, dreigde Struense hen 
met gevangenisstraffen. Dat leek de hoofd�onsistorie in Gottorp to�h te ver 
te gaan.

In 1760 klaagde Struense �ij De Duitse Kanselarij in Kopenhagen over de 
onwetendheid en de onvers�hilligheid van de Friezen ten aanzien van reli-
gieuze zaken. Graaf Bernstorff, de president van De Kanselarij, de hoogste 
am�tenaar van de regering, vandaag de dag zou hij zelfs de titel van staatsmi-
nister he��en gedragen, antwoordde met een �rief aan de hoofd�onsistorie. 
Hij s�herpte hierin nog eens nadrukkelijk aan dat het de pli�ht van de priester 
was er voor te zorgen dat de order van de koning werd uitgevoerd en dat men 
uit respe�t voor de koninklijke wet, niet jaar na jaar het pro�leem weer moest 
oprakelen.

In 1764 was Struense weer �ij de Friezen op �ezoek geweest; deze keer in 
een ge�ied rond Bredstedt. In zijn verslag aan de kanselier klaagt hij opnieuw. 
Hij s�hreef geërgerd dat de ouders in de meeste paro�hies niet alleen Fries 
met hun kinderen spreken, maar ook nog leraren aanstelden die niet in staat 
waren de leerlingen les te geven. De kinderen konden zi�h zodoende, omdat 
ze de Duitse taal niet verstonden, niet voor�ereiden op de �onfirmatie.

De voor�ereiding op de �onfirmatie werd een grote hinderpaal voor de arme 
kinderen. Hun ouders konden hen niet met het Duits helpen. Het gevolg was 
dat de kinderen de Duitse �ij�elteksten van �uiten moesten leren en napraten 
als papegaaien. Na de �onfirmatie vergaten ze dan ook alles snel.

Pas �ij de s�hoolhervorming, die de Deense koning Frederik de Zesde in 
1814 invoerde, werd het onderwijs wezenlijk ver�eterd en werd de Friese taal 
in �eperkte mate gea��epteerd.

In de loop van 1800 werd op de marsgronden en op de eilanden het Duits, 
of het Nederduits, �eetje �ij �eetje dominant in s�holen, kerken, het re�ht-
swezen en in het open�aar �estuur. Dat was de “goede” taal en de “heilige” 
taal. Daarom trad de Deense regering niet gelukkig op door, toen in 1850 
het Sleeswijk-Holsteinse oproer werd neergeslagen, te pro�eren de Deense 
kerktaal in een aantal Deenstalige paro�hies in te voeren. Er werd een zekere 
druk op de geestelijken uitgeoefend om de godsdienstoefeningen in het Deens 
te houden. Enerzijds waren de meeste predikanten e�hter Duitssprekend en 
anderzijds protesteerden veel kerkgemeenten, omdat ze eraan waren gewend 
dat Gods woord in het Duits werd verkondigd. De Deense plannen moesten 
dan ook worden opgegeven. Helemaal niemand kwam op het idee het Fries 
als kerktaal te gaan ge�ruiken.

Het onderdrukken van de Friese moedertaal ten faveure van het Duits, in de 
eerste helft van de 19e eeuw, in een door de Deense koning geregeerd land, 
lijkt overigens geen “�ad feelings” ten opzi�hte van het Deense koningshuis tot 
gevolg te he��en gehad. De Friezen, waren maar weinig geïnteresseerd in de 
politieke pro�lemen van anderen, Omdat het niet anders kon, sloten ze zi�h 
aan �ij de heersende opvatting over de Deense eenheidsstaat en lijken ze er 
trots op te zijn geweest dat Deense koningen vakantie hielden op hun eilanden. 
Dat �leek in de zomer van 1842, toen de landsheer koning Christian de A�htste, 
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die in het Fries “Tääte” – vader - werd genoemd en de koningin op het eiland 
Amrum door een koor van Friezen werden gehuldigd. De melodie was de wijs 
van “God save the Queen” en de tekst luidde als volgt:

“Fras�h san we trinam�ai,   Fries zijn we hier in de streek,
Snååke, as’t hart üs säit,   Praten zoals het hart ons ge�iedt,
San wat liktu!    We zijn �ijna net als U,
Nam dän forliif uk nü   Neem ons dan ook zoals we zijn,
Trou miine we’t uk nü   want trouw zijn we ook nu 
Mä de än’t fääderlönj,   tegenover U en het vaderland,
Dåt liiw üs mån!    Daar geloven we in!”

De lokale Friezen waren er trots op dat de koning en zijn hofhouding hun 
vakantie in hun omgeving hielden; ze waren e�hter minder �lij de koning in 
hun eigen huis op �ezoek te krijgen. Die woonden e�hter lang tussen de adel-
lijke �oerderijen en slotten langs de Waddenzeekust, zodat de �oeren daar 
maar rekening mee moesten houden. Een dergelijk �ezoek van erg veeleisende  
gasten �ra�ht de �oeren vaak op het randje van het faillissement.

Ontwakend taalbewustzijn.

Professor Thomas Steensen van het Friese Instituut in Bredstedt verhaalt dat 
het oudste landre�ht voor de Noordfriese streken uit de 15e eeuw, in het Ne-
derduits was geredigeerd, terwijl het Fries nooit de “offi�iële” taal is geweest. 
Uit die tijd worden er sle�hts erg weinig Friese teksten gevonden. In de veerti-
ger jaren van de 18e eeuw kwam het eerste Noordfriese woorden�oek uit, ver 
vaardigd in Göttingen, ver weg van Friesland dus. S�hrijver en uitgever van het 
�oek was koopman Boy Ja�o�sen (1697 – 1762) uit Sterde/Bodlum. Het �oek 
�leef e�hter 2 eeuwen lang on�ekend, zelfs in Noord-Friesland – iets dat later 
ook met andere werken in het Fries ge�eurde.

Het eerste grote Noordfriese literaire werk van �etekenis diende zi�h pas 
rond de eeuwwisseling van de 18e naar de 19e eeuw aan: na een zeereis van 1788 
tot 1791 s�hreef Jap Peter Hansen (1767-1855), later onderwijzer in Keitum 
op Sylt, de komedie “Die Gidtshals, of de Söl’ring Pid’ersdei”. Dit stuk was 
geïnspireerd door Molière en Hol�ergs �lijspel. In 1809 werd het in �oekvorm 
uitgegeven en werd daarmee ü�erhaupt het eerste �oek in het Noordfries. Met 
zijn �oek s�hiep Jap P. Hansen als autodida�t de �asis voor de ontwikkeling van 
de Noordfriese s�hrijftaal. Zijn zoon werd later mede-uitgever van het Friese 
tijds�hrift.

De nationaal-romantis�he stromingen, die in de loop van de 19e eeuw over 
Europa golfden, zorgden voor een groeiende �elangstelling voor de lokale 
volkstaal en veel taalonderzoekers, zowel wetens�hapsmensen als amateur-on-
derzoekers, �egonnen de Friese taal te �estuderen. De Deense taalonderzoeker 
Rasmus Rask gaf in 1825 een “Friese Taalleer” uit. Het Deens Wetens�happelijk 
gezels�hap s�hreef in 1817 een prijsvraag uit met als titel “De Friese taalge-
s�hiedenis”.

Dat pro�es van ontwaken dwong veel Friezen stelling te nemen in een slepend 
�onfli�t tussen Deens en Duits. Hoewel de meesten sympathiseerden met de 
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Sleeswijk-Holsteinse vrijheids�ewegingen, waren er niet weinig die de �anden 
met de Deense eenheidsstaat en het Deens wilden �ehouden. Welke sympathie 
men e�hter ook had; de Friezen waren zi�h ervan �ewust geworden dat, als 
ze als eigen volk wilden overleven, zij zi�h ervoor moesten inzetten de Friese 
taal te �ehouden en weer in ere te herstellen. Zonder taal zou het Friese volk 
verdwijnen.

Pastor Christian Feddersen van Nørre Haksted verklaarde in zijn kleine �oek 
“Fünf Worte an die Nordfriesen” dat hij zi�hzelf no�h als Duitser, no�h als Deen, 
maar als Fries �es�houwde en hij deed een �eroep op zijn landgenoten om 
nooit te vergeten dat ze Friezen waren. “Spreek Fries in jullie huis, pro�eer als 
Fries te leven, Friezen zijn een eigen volk met een eigen vaderland. Streef �ij 
die gemeens�happelijke inzet naar een zelfstandige plaats met perspe�tieven, 
naast die van de Denen en de Duitsers”.

Verder vermaande hij zijn landgenoten: “Houdt niet op met Fries te zijn! 
–vreemde zeden en gewoonten, een vreemde levenswijze, he��en terrein 
gewonnen en in veel dorpen, in veel streken is een groot deel van de het Fries 
eigene verloren gegaan; ijdelheid onder velen, die zi�h s�haamden voor ons 
kleine volk met zijn oude zeden en gewoonten en met onze oude taal, he��en 
er in stilte aan meegewerkt de zaak te verzwakken; zotheid en s�huld he��en 
hier en daar de grondvesten van het volk doen s�hudden en haar glans eraf 
gehaald; ge�rek aan gemeens�hapszin en aan �anden tussen de afzonderlijke 
delen van het land he��en de Friezen van elkaar los geweekt en het volks-
�ewustzijn is meer en meer verdrongen…

Friezen in de venen, Friezen op de geestgronden, de eilanden en het vaste-
land, Friezen in jullie ge�oorteplaatsen, Friezen in den vreemde! Sta allen op, 
zodat jullie e�ht mogen voelen dat jullie tot één en hetzelfde volk �ehoren!”

Feddersen droeg verder �ij aan het versterken van het Friese taal�ewustzijn 
door vertalingen van vers�hillende �ij�else en �hristelijke ges�hriften en hij 
werd één van de sti�hters van de nieuwe Friese taal�eweging.

Met het groeiende Friese �ewustzijn ontwikkelde zi�h een steeds grotere 
�laim op erkenning van de taal en het volkskarakter. Het waren moeilijke tijden 
in de jaren rond het midden van 19e de eeuw, met de twee Sleeswijkse oorlogen 
van 1848-1850 en 1864. Vaak was het toevallig oorlogsgeluk, dat �epaalde of 
kortere of langere tijd de Duitsers, dan wel de Denen de ma�ht hadden in de 
Friese paro�hies en gemeenten.

Burgemeesters, am�tenaren, priesters en leraren werden onafge�roken 
vervangen door de partij die �innentrok en de steden overnam. Zowel de  
Duitsers als de Denen keerden zi�h daar�ij tegen de Friezen, die vaak door 
�eide partijen werden �es�houwd als reële of potentiële verraders; in ieder 
geval als on�etrouw�aar, omdat ze zi�h niet wilden �inden aan de ene, dan wel 
de andere partij. Er was sprake van zowel Duitse als Deense onderdrukking van 
de Friese zaak. Zij hadden tijdens de �ittere nationale �onfli�ten en oorlogs-
zu�htige opstanden in de regio een �ijzonder geringe speelruimte.

Na de eerste Sleeswijkse oorlog, die weer tot Deense heers�happij over de 
hertogdommen leidde, werd er �ensuur ingevoerd. Veel Duitstalige kranten in 
West-Sleeswijk kregen �oetes omdat zij iets s�hreven dat de Deense autoriteiten 
mishaagde. Veel verenigingen, wier werk de Denen niet �eviel, werden ver�o-
den.

Eerst vele jaren nadat de Duitsers de oorlog in 1864 hadden gewonnen en 
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geheel Sleeswijk-Holstein helemaal tot aan de Konings A �ij Ri�e �ij het Prui-
sis�he Rijk werd ingelijfd, kregen de Friezen weer mogelijkheden om voor hun 
zaak op te komen. Heel veel Friezen hadden, zowel in 1850, als in 1864, op de 
volksvergadering hun trouw aan de Duitse staat toegezegd en er mee ingestemd 
zi�h als een Duits volk laten �es�houwen. Het was dan ook moeilijk nu weer 
�ij de Duitsers aan te komen met de eis om als een volk met een zelfstandige 
taal en eigen �ultuur te worden gea��epteerd. Tot vele jaren na afloop van de 
oorlog was men er, zowel in Denemarken, als in Duitsland, niet zeker van wat 
men had aan deze Friezen, die steeds te �erde �ra�hten dat ze een �uiten- 
staande derde partij in het grote nationale oproer waren.

Buitenshuis Duits gesproken 

De Noordfriezen kunnen niet zeggen dat ze tijdens het Duitse �estuur van 1864 
tot 1920 door de autoriteiten aan een systematis�he onderdrukking werden 
�lootgesteld. Wat veel Friezen e�hter al hadden gevreesd, was zo ongeveer het 
eerste wat de Pruisis�he autoriteiten deden, na in 1866 de Friese ge�ieden of-
fi�ieel �ij de Pruisis�he staat te he��en ingelijfd: het opheffen van alle Friese 
voorre�hten.

De Friezen konden weliswaar vrij hun verenigingsleven, taal en �ultuur prakti-
seren, maar het ont�reken van tegenspel heeft ook zijn gevaarlijke kanten. Veel 
idealistis�he en diep �ewogen Friezen pro�eerden in �oeken, tijds�hriften en 
artikelen, �ij gesprekken en tijdens het a�tieve verenigingsleven de volkstaal, 
die langzamerhand door steeds minder Noordfriezen werd gesproken, in stand 
te houden en uit te �ouwen. In de alledaagse Duitse omgeving werd, wat werk 
en onderwijs aanging, �uiten de deur langzamerhand e�hter nog maar zelden 
Fries gesproken. 

Rond 1900 waren er nog maar �a 20.000 mensen in Noordfriesland en op 
Helgoland, op een �evolking van �a 60.000 van Friese herkomst, die Fries 
verstonden en spraken. 

Hoewel het Duits in de hele 19e eeuw snel in opmars was, �leef de moedertaal 
in Noordwest-Sleeswijk nog steeds Fries. De geda�hte dat er op de open�are 
s�holen in het Fries onderwijs kon worden gegeven, ontstond e�hter pas na 
de eeuwwisseling.

Zoals professor Thomas Steensen s�hrijft in zijn kleine �oek “De Friezen in 
Sleeswijk-Holstein”: “Fries is eigenlijk nooit een onderwijstaal geweest, hooguit 
een voorwerp van onderwijs. Op grond van de lage prioriteit op s�hool zijn 
verreweg de meeste Noordfriezen momenteel analfa�eet in hun eigen taal”.

In 1908 �esloot de Duitse Rijksdag de mogelijkheden van minderheden, 
om hun eigen taal te ge�ruiken, te �eperken. Dit omdat de politi�i de Duitse 
taalkundige en nationale uniformiteit wensten te �evorderen. Daarom ging het 
ook niet zo goed toen men in hetzelfde jaar op enkele s�holen van het eiland 
Sylt voor de eerste keer onderwijs in het Fries invoerde.

De Duitse vrees dat de Friezen zi�h als een al te vast�eraden minderheid 
zouden ontwikkelen �estond nog steeds en de Pruisis�he minister van Cultuur 
vaardigde een ver�od uit op Fries onderwijs op een s�hool in de hoofdplaats 
Westerland.

In de volgende jaren kwamen er meer s�holen met Fries op het rooster. In de 
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meeste plaatsen verdween het vak e�hter weer, deels op grond van laksheid en 
ont�rekende interesse, maar ook omdat veel ouders �ang waren dat het Friese 
onderwijs een te vaste plaats zou innemen en de �oventoon zou gaan voeren 
�oven de opleiding in het Duits. Daaraan zouden de kinderen �ij hun ver-
dere opleiding meer �ehoefte he��en. Dat het Duits werd �es�houwd als de  
“goede” taal , terwijl het Fries, zelfs door veel Friezen, als �oers werd �es�houwd, 
speelde daar�ij eveneens een rol.

Fries op Deense scholen

Na de hereniging op grond van de volksstemming van 1920 kwam het Deense 
streven, om de Deense taal een steun in de rug te geven, weer op gang - niet 
alleen in het nieuwingelijfde Zuid-Jutland, maar ook ten zuiden van de grens. 
In Zuid-Sleeswijk werden, van de stad Sleeswijk en Eiderstedt in het zuiden, tot 
de nieuwe grens, veel Deense s�holen opgeri�ht. Hoewel er in de noordelijke 
Friese ge�ieden wel wat �edenkingen waren, was er een grote �elangstelling 
voor het Deens.

Er wordt verteld dat de Deensgezinde Friezen in enkele gevallen �edankten 
voor de eer van de vestiging van een Deense s�hool in de paro�hie, omdat men 
geen �onfli�ten in de dorpsgemeens�hap wilde. Dat was voor hen �elangrijker 
dan dat hun kinderen in het Deens les kregen. Zij waren weliswaar Deensgezind, 
maar voelden zi�h in de eerste plaats Friezen en ze voelden een grote ver�on-
denheid met hun Friese �uren, die zi�h tot de Duitse kant hadden gewend. 
Saamhorigheid, omdat ze da�hten met hen �etere mogelijkheden te he��en 
de Friese taalstrijd voort te zetten.

De Deens georiënteerde Friese vereniging “De nationale Friezen”, die na 
de hereniging werd opgeri�ht, slaagde er, in samenwerking met Deense on-
derwijzers, al in 1920 in een deel van de jonge Friezen in Denemarken op een 
opleiding te krijgen toegelaten. Dit was onder meer het geval �ij het voortgezet 
onderwijs in Rens en de hoges�hool in Hoptrup. Daar werden afdelingen voor 
de Friese s�holieren opgeri�ht. Er werd ook aan jonge Friezen in Denemarken 
werk vers�haft in de land�ouw.

De Deensgezinde Friese vereniging kwam tot een nauwe samenwerking met 
de koninklijke �i�liotheek in Kopenhagen, die haar Friese materiaal - op dat 
moment het �elangrijkste dat kon worden gevonden - ter �es�hikking stelde 
aan jonge Friese studenten.

Dat was e�hter maar van korte duur. Na de ma�htsovername door de Nazi’s 
in 1932 was het snel afgelopen. De Nazi’s nestelden zi�h snel en dominant in 
de Friese verenigingen en organisaties en �ereikten stap voor stap een ver�od 
op onderwijs in het Fries. Uiteindelijk werd het de kinderen ver�oden in de 
pauzes Fries te praten. 

Na de nederlaag van Nazi-Duitsland in 1945 kwam de Friese taal�eweging 
weer op gang, zowel onder de Duitsgezinde Friezen als onder de Friezen die 
zi�h op een Deens/S�andinavis�h samenwerkingsver�and ri�htten. Op Deense 
s�holen werden nieuwe Friese s�hoolklassen geïnstalleerd. Tegelijkertijd laaide 
de taalstrijd e�hter weer op.

Via de Deensgezinde Zuid-Sleeswijkse Vereniging werden er Deense  
staatsmiddelen �es�hik�aar gesteld voor de inri�hting van het onderwijs in de 
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Friese taal. Het geld ging naar de drie Deense s�holen in Risum, Nie�üll en 
Stedesand.

Dire�t moet e�hter worden toegegeven dat no�h de Deense, no�h de Friese 
taal terrein won in de Noordfriese ge�ieden. Integendeel. Vandaag de dag 
heeft alleen de s�hool in Risum nog maar Fries op het rooster staan. Wanneer 
men op hun homepage de ges�hiedenis van de s�hool leest, wordt de indruk 
gewekt van een groot idealisme en vertrouwen in het voort�estaan van het 
Fries:

“De s�hool van Risum werd opgeri�ht in 1946. Het was één van de s�holen 
van de Deense minderheid, die na de Tweede wereldoorlog in Noordfriesland 
ontstonden als resultaat van Deens/Friese samenwerking”. Daarna wordt er 
een impressie gegeven van het leven op de s�hool.

Overeenkomstig de wil van de opri�hter, was het doel van de s�hool dat 
de streekeigen taalkundige- en �ulturele waarden worden �enadrukt en dat er 
een �and wordt gesmeed tussen de kinderen en de ouders. 

Het raam naar het noorden, naar Denemarken, zou opnieuw moeten worden 
geopend; in de eerste plaats door de kinderen en de volwassenen de Deense 
taal te leren. De Friese taal en �ultuur zijn, naast de Deense, altijd een dragend 
element voor het s�hoolleven geweest. Fries taalonderwijs vond in de meest 
vers�hillende vormen plaats. In de eerste tien “wilde” jaren werd er les gegeven 
zoals dat het �este uitkwam. Men had het voordeel dat alle kinderen het Fries 
konden verstaan en ze het �ijna allemaal konden spreken.

In 1956 werd Marie Tånge�erg s�hoolhoofd (zij �ehoorde tot de Friese fa-
milie Siewertsen en had haar opleiding gevolgd op de pedagogis�he a�ademie 
in Ri�e). Zij plaatste het Friese onderwijs in een vast kader en ge�ruikte de taal 
zoveel mogelijk in alle onderwijssituaties. Alsof dat niet genoeg was, startte zij 
vijf jaar later de eerste s�hool met het Fries als moedertaal.

In de eerste jaren ge�ruikte zij uitsluitend Fries als onderwijstaal en in de 3e 
en 4e klas werden Deens en Duits ingevoerd als lesstof. Dat experiment sloot 
ze in �eginsel in de 70er jaren af. Dat ge�eurde hoofdzakelijk om de volgende 
redenen: weinig kinderen spraken thuis Fries en er ontstond to�h �ehoefte 
aan meer Deens in het onderwijs op de �asiss�hool. 

Marie was eenvoudig haar tijd vooruit en nó�h van Deense, nó�h van Duitse 
zijde, ondervond zij e�ht �egrip. Ook onder de Friezen kreeg zij niet de nodige 
steun. Die waren nog steeds diep verwikkeld in de grensstrijd en dat droeg er 
to�h ook wel aan �ij dat er een eind kwam aan dit moedige en gewaagde of-
fensief voor een kleine taal.

Er wordt e�hter nog steeds enkele uren per week in het Fries les gegeven. De 
3e tot de 9e klas krijgen, naast de 2 taalkundige hoofdvakken Duits en Deens, 
twee uur per week les in de Friese taal.

Daarnaast krijgen de kinderen al vanaf de 1e klas de Friese taal, in en �uiten 
het onderwijs, als medium te horen. Zo worden ‘s o�htends de mededelingen 
over het zingen in het Deens en/of het Fries gegeven. Tijdens de pauzes en �ij 
andere gelegenheden verloopt de �ommuni�atie al niet anders.

Risum/Lindholm vormt op het Noordfriese vasteland langzamerhand een 
taalkundige “�ur�ht” voor onze oude landstaal.

Zoals hiervoor al vermeld, was Marie Tånge�erg haar tijd vooruit. In de jaren 
70 diende zi�h een vers�hil van opvatting aan tussen zowel de s�hoolautori-
teiten, als tussen de leraren en ouders. De overheersende opvatting werd, dat 
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kinderen die met twee of meer talen opgroeien, daar geen nadeel van onder-
vinden. Integendeel, onderzoeken wijzen uit dat meertaligheid de geestelijke 
flexi�iliteit van kinderen �evordert. Ongeveer 70% van de wereld�evolking 
spreekt dagelijks twee of meer talen, zonder dat dat pro�lemen voor de kin-
deren oplevert.

Die erkenning gaf moed en enthousiasme voor het taal�ewust uit�reiden van 
het onderwijs in het Fries. Tegenwoordig he��en de leerlingen op �ijna alle 
open�are s�holen in de Friese taalge�ieden de mogelijkheid om op vrijwillige 
�asis in �epaalde klassen deel te nemen aan onderwijs in het Fries.

Ook �innen het volksonderwijs worden door de Friese verenigingen op de 
avondhoges�holen en op het Noordfries instituut Friese taal�ursussen aange-
�oden.

Ieder seizoen �ezoeken �a 200 volwassen leerlingen, die zijn geïnteresseerd 
in de taal van hun voorvaderen, 15 tot 20 �ursussen. Voor zelfstudie zijn diverse 
leer�oeken en �assette�and-�ursussen te krijgen.

Aan de universiteit van Kiel is een Friese leerstoel opgeri�ht en de studenten 
hier he��en, net als die op de universiteit van Flens�urg, de mogelijkheid om 
Fries te studeren.

Het is mogelijk Fries te horen op de Noordduitse radio “Welle Nord”, die 
iedere woensdagavond om ongeveer 20 uur 20 een Fries programma uitzendt; 
zij het sle�hts enkele minuten. Daarnaast heeft “Nationale Frisere” enkele �d’s 
uitgegeven met voordra�hten in het Fries. Die kunnen worden geko�ht �ij het 
Fries instituut in Bredstedt.

Voor de geïnteresseerde is er langzamerhand een �ehoorlijke hoeveelheid 
Friese literatuur en pu�li�aties �es�hik�aar. Voor zover �ekend worden er tot 
op dit moment geen televisieprogramma’s in het Fries uitgezonden en is het 
ge�leven �ij een enkele film. Die is van 1991 en is hoofdzakelijk Friestalig. De 
titel is “Klaar Kiming”

Er zijn dus veel initiatieven voor het �ehoud van de Friese taal. De tijd zal het 
leren of al deze te waarderen initiatieven die volhardende oude taal in leven 
kunnen houden.

Niettemin ondervinden de Friese taal en �ultuur meer en meer �egrip. In 
2004 nam de Landdag van de deelstaat Sleeswijk Holstein een aantal wetten 
aan, die in de ge�ieden waar Fries wordt gesproken, op diverse ge�ieden het 
Duits en het Fries gelijkstelt. Er is dan ook �epaald dat alle open�are ge�ouwen 
in deze ge�ieden nu zowel het Duitse, als het Friese wapens�hild moeten voe-
ren, dat alle straatnaam�orden ook de Friese namen moeten vermelden en dat 
de lokale taal moet worden ondersteund. Daar is men niet alleen in het distri�t 
Nordfriesland �lij mee, maar �ijvoor�eeld ook op het eiland Helgoland. 

De Friese Dialecten

De Noordfriese taal is een �omplex geheel. Zij wordt vandaag de dag nog ge-
sproken op de eilanden Helgoland, Sylt, För en Amrum en op het vasteland in 
de noordelijke distri�ten, die in de Deense tijd Vidingherred, Bøkingherred en 
Nørre Grosherred werden genoemd. Die oude Deense distri�tsindeling �estaat 
overigens nog steeds. 

Er zijn zo’n tien diale�ten. Enkele daarvan vers�hillen net zo veel van elkaar 

Benny Siewertsen •  33



als het Deens en het Zweeds.
Dat komt mede doordat een groot deel van de Friezen eeuwenlang in 

verhoudingsgewijs geïsoleerde dorpsgemeens�happen heeft geleefd. Dat was 
natuurlijk al helemaal het geval op de eilanden, waar men eigen taalklanken, 
spe�iale woorden en namen voor zaken en plaatsen ontwikkelde. Daarnaast 
werd de spraak natuurlijk �eïnvloed door het na�uurs�hap met mensen die 
een andere taal, zoals Nederlands, Duits of Deens spraken. De vele zeevarende 
Friezen namen ook vaak van hun lange reizen over de hele wereld menige 
vreemde woorden mee naar huis.

Een andere oorzaak is het feit dat de Noordfriezen, in tegenstelling tot veel 
andere volkeren, nooit een “hoofdstad” he��en gehad. Een provin�iestad, als 
een �entrum van handel en �ultuur, waar men de mogelijkheid had voor handel 
en elkaar zo nu en dan kon ontmoeten.

De grootste steden zijn Husum in het zuiden, dat sterke Duitse kenmerken 
heeft en Tønder in het noorden, waar de Deense taal overheersend is. (Er 
werd altijd van de mensen uit Tønder gezegd dat ze Duits stemden en Deens/
Zuidjuts spraken).

In het alledaagse leven da�hten de Friezen vermoedelijk niet al te veel na over 
deze pluriforme taalkundige omstandigheden, vooral ook omdat de meeste 
Friezen meertalig zijn. Naast hun moedertaal verstaan en spreken verreweg de 
meesten Nederduits en Hoogduits. Vaak ook kunnen ze het Zuidjutse diale�t 
en wat Deens verstaan en praten.

Marie Tånge�erg vertelt, dat het �eheersen van de vele talen en diale�ten in 
de dagelijkse omgang met familie, �uren, vrienden en �ekenden geen enkel 
pro�leem was. De meesten gingen, zonder er �ij na te denken, snel over naar 
die taal, die toevallig in het gezels�hap werd gesproken waarin men zi�h op 
dat moment �evond. Vaak werd er �ij dezelfde gelegenheid in meerdere talen 
ge�onverseerd.

De Amerikaanse professor Reinhard E. Hahn, een nakomeling van de vele 
Friezen die in de 19e eeuw naar de Verenigde Staten emigreerden en die nog 
steeds veel waarde he�ht aan de taal van zijn voorvaderen, heeft een reeks 
teksten in Friese diale�ten vertaald.

Hieronder volgen een paar voor�eelden van Friese diale�ten uit het epos 
“Häwelmann” van de Friese di�hter Theodor Storm, vertaald door professor 
Hahn:

Fries dialect in Nørre Gøs Herred: 
“Jo�ht, uulge moune, jo�ht! �iilked Hääwelmoon.

“S�hijn oude maan, s�hijn!” riep Häwelmann. 

Bökingharde:
“Ju�ht, üülje moune, ju�ht!” �iilkjed Hääwelmoon. 

“S�hijn oude maan, s�hijn!” riep Häwelmann.

Wiedingharde:
“Ljo�ht, uuile moone, ljo�ht!” �iilked Hääwelmoun. 

“S�hijn oude maan, s�hijn!” riep Häwelmann.
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Halligen in de Waddenzee: 
“Jaa�ht, uale mööne, jaa�ht!” �ölked Hääwelmoon. 

“S�hijn oude maan, s�hijn!” riep Häwelmann.

Helgoland:
“Lo�hte, ool Muun, lo�hte!” rüp Heäwelman. 

“S�hijn oude maan, s�hijn!” riep Häwelmann. 

Amrum:
“Lo�ht, dü ual muun, lo�ht!” rep Heewelmaan. 

“S�hijn oude maan, s�hijn!” riep Häwelmann.

För: 
“Lo�ht, ual muun, lo�ht!” rep Heewelmaan. 

“S�hijn oude maan, s�hijn!” riep Häwelmann

Sylt:
“Lju�ht, ual Muun, lju�ht!” skriilt Häwelmann. 

“S�hijn oude maan, s�hijn!” riep Häwelmann

Fryslân ( Nederland):
“Skyn, âld moanne, skyn!” skreaude Häwelmann. 

“S�hijn oude maan, s�hijn!” riep Häwelmann.

Hoewel er sprake is van een tamelijk groot vers�hil in klank, kunnen de Friezen 
elkaar wel verstaan.

Ondanks vele inspanningen om de taal een nieuw leven in te �lazen, kan 
niet worden ontkend dat de Friese taal op haar retour is. Thomas Steensen 
s�hrijft een �eetje ver�itterd dat “het �ijna helemaal verdwijnen van de Friese 
taal in het open�are leven er ook toe heeft �ijgedragen dat de Friese taal �ij 
gelegenheid wordt aangeduid als “het �est �ewaarde geheim van de Duitse 
Bondsrepu�liek”.

Wanneer men to�h voor de Friese taal en oorsprong �elangstelling zou gaan 
krijgen, dan zijn �ange vermoedens en twijfels over de toekomst van de Friese 
spraak en �ultuur to�h wel op hun plaats. Tegelijkertijd kan men e�hter ook 
genieten van het enthousiasme en de volharding, die de leden van de vele lo-
kale, zowel Duitse, als ook nationale Friese heemkundeverenigingen, aan de 
dag leggen. Zij voeren een idealistis�he strijd voor het �ehoud en zo mogelijk 
het uit�reiden van de Friese taal. Het is miss�hien een strijd tegen de tijd, maar 
het is to�h niet minder �ewonderenswaardig, dat zij een onwrik�aar geloof in 
de toekomst van de taal van hun voorouders lijken te he��en.

Men mag er dan ook op vertrouwen dat die taal en die �ultuur, die in vele 
eeuwen zoveel �rises heeft overleefd, zi�h nog lange tijd zal handhaven.

Behalve uit taalonderwijs, �estaat de populaire Friese verenigings�ultuur 
ook uit muziekavonden, voorleesavonden, voordra�hten, gymnastiek, volks-
dansen, handenar�eidles, feesten en andere samenkomsten. Daar�ij wordt 
zoveel mogelijk Fries gesproken. De “Nationale Friezen” presenteerde in 2002 
een winterprogramma met meer dan 20 gemeens�happelijke arrangementen, 
die ze voor de lokale �ijeenkomsten �es�hik�aar he��en.
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Er ge�eurt dus veel �innen het Friese verenigingsleven ten zuiden van de 
grens. Men kan als �uitenstaander alleen maar �ewondering he��en voor de 
vele mensen, die vrijwillig en met veel plezier, gaan voor een zaak, waar ze trots 
op zijn en waar ze zi�h verantwoordelijk voor voelen. Ze doen dat ook nog met 
een enthousiast geloof in su��es.
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Dat zijn de Friezen!

Het is uiteraard onmogelijk om ook maar een enigszins redelijke karakteristiek 
van een populatie te geven, in een qua �evolking zo �omplex ge�ied als de 
Waddenzeekust van Nederland tot de Baai van Ho �ij Es�jerg.

Het ge�ied is eeuwenlang door vele volkeren �ewoond, of �ewoond geweest. 
Wie zijn er dus Friezen en wie zijn het niet? Familie�anden zijn kruiselings 
en overdwars aangeknoopt, taal en diale�ten zijn vermengd en van meerdere 
zijden �eïnvloed. Oorspronkelijke niet-Friezen he��en de Friese taal en �ul-
tuur overgenomen en mensen van de Friese volken zijn hun oorspronkelijke 
�anden kwijtgeraakt, zijn meertalig geworden, he��en de taal verruild en zijn 
zi�h langzamerhand als Duitsers, Nederlanders of Denen gaan gedragen.

Wanneer men een Friese identiteit gaat zoeken, is de taal daarom geen ge-
s�hikte �ron. Dezelfde vraagtekens mag men eerlijk gezegd ook zetten �ij het 
�egrip Friese �ultuur. Men kan er over dis�ussiëren of er wel een spe�ifieke 
Friese �ultuur �estaat. Professor Thomas Steensen van het Friese Instituut 
s�hrijft, dat deze vraag miss�hien wel met een paradox is te �eantwoorden: 
“Het �ijzondere van de Friese �ultuur �estaat daaruit, dat er niet zoiets als een 
“Friese �ultuur” kan worden gevonden”. “Wat men in het noordelijke Friesland 
aantreft is meer een �ulturele pluriformiteit. Men vindt geen éénsoortigheid 
of uniformiteit in de Friese streken, maar een veelvormigheid in ges�hiedenis, 
�ouwstijl, taal, natuur en het lands�hap, ges�hapen door invloeden van vele 
zijden”. Daarin vindt men dan het spe�iale.

Miss�hien zou men voor een antwoord op de vraag wat Friezen zijn ook de 
definitie van Grundtvig kunnen hanteren: “Tot het volk hoort iedereen, die 
zi�h er zelf toe rekent”.

Daarmee komt men er in de praktijk e�hter evenmin uit. Feit is, dat velen van 
Friese afstamming zi�h niet als Fries gedragen, maar als Duitser, Nederlander, 
of Deen. Beroemdheden, zoals de di�hter Theodor Storm uit Husum en de 
s�hilder Emil Hansen, die zijn a�hternaam ontleende aan zijn ge�oorteplaats, 
het dorp Nolde, dat nu in Denemarken ligt, kwamen �eide uit een oude Friese 
familie, maar voelden zi�h Duitser en geen Fries.

Marsgrondboeren en commandeurs 

Al vanaf zeer oude tijden he��en de Friezen de reputatie gehad dat ze krijgshaf-
tig, strijd�aar en dapper waren. Deze karakteristieken �estaan nog steeds, maar 
zijn in de laatste 400 jaar niet op een aansprekende wijze naar voren gekomen. 
In die tijd is deze karaktertrek niet vaak op de proef gesteld. Het karakter van 
mensen verandert als gevolg van de wijziging in levensomstandigheden. Een 
nieuwe levensstijl levert nieuwe gewoontes op. Het harde leven heeft de mensen 
langs de Waddenzee en op de daar�ij �ehorende eilanden, natuurlijk �eïn-
vloed. De eeuwige strijd om het �estaan tegen de zee, die meer en meer land 
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opeiste en die de �evolking steeds verder oostwaarts drong, terwijl weilanden 
en steden in de golven verdwenen, he��en de mensen, die deze strijd moesten 
voeren, onontkoom�aar een stempel meegegeven.
Er kunnen talloze verslagen worden gevonden over reeksen ongelukken, ziek-
tes, dijk�reuken, overstromingen, ingestorte huizen en verdronken mensen 
en vee.
De priester H.F. Feil�erg ( 1831-1922) vertelt in zijn �oek “Deens �oerenleven” 
over de stormvloedgruwelen:
“Over För wordt verteld, dat de �ewoners van Wyk naakt uit de huizen moesten 
vlu�hten en er ongeveer 4000 s�hapen verdronken. Vanuit de ri�hting van de 
eendenkooi kwam het water met zo’n grote snelheid, dat velen pas wakker 
werden van het ka��elen van het water in de kamer. Toen ze uit �ed sprongen, 
stonden ze tot de knieën in het water. Het was het een vreselijke na�ht op de 
kleine lage Noordzee-eilanden, de halligen. Ze namen aanzienlijk in omvang af 
en werden �edekt met sli�, zand en mossels�helpen, dat op sommige plaatsen 
12 duim dik lag. Over grote afstanden was er geen grasspriet meer te zien. Op 
Südfall gingen alle woningen ten gronde en geen mens of dier werd gered. 
De drie �ewoners op Norderoog �ra�hten 48 uur in een �oot door en zelfs op 
de hoogste terpen kwam het water tot in de huizen. Op Langeness spoelden 
de lijken uit hun graven.

In een �eri�ht van een ooggetuige 
wordt vermeld: “Om 9 uur ‘s avonds 
kwam het meeste land nog �oven zee uit 
en velen zouden zi�h zelf en hun eigen-
dommen he��en kunnen redden door 
naar de zolder te gaan of alleen maar de 
deur te versperren. Daar was e�hter later 
geen tijd meer voor, want het water steeg 
toen zo plotseling, dat het zi�h al om 11 
uur torenhoog over het land uitstortte. 
De vloed overspoelde de hoogste oever-
wallen en drong alle huizen �innen. Het 
geweld overmande de door de zee om-
geven mensen. Op Hoge moesten de 
�ewoners naar de zolder vlu�hten en het 
water stond 4 tot 5 voet in de kerk; stenen 
waren losgerukt en stoelen dreven rond 
de kerk”.

Toen de vloed op komst was en er in 
het zuidwesten donkere wolken kwamen 
opzetten, �leef men de hele na�ht op; 
niemand durfde naar �ed te gaan. 

De zee kon, nadat zij zi�h had te- 
ruggetrokken, e�hter ook rijkdom voor 
het land �rengen. Het sli�, dat door het 
water werd a�htergelaten, zorgde voor 
vru�ht�are weilanden. Daar konden de 
ossen zi�h groot en vet vreten, zodat ze 
op de markten in het zuiden veel geld Een Fries van Amrum van eind 1600. 
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konden op�rengen. To�h moest men zi�h er voortdurend van �ewust zijn dat 
alles �ij de volgende stormvloed kon worden verwoest. Het was een onzeker 
�estaan en het vereiste moed en een grote mate van samenwerking om met 
�ehulp van dijken de aanvallen van de zee te voorkomen. Vaak �leek de �e-
s�herming onvoldoende te zijn.

Tegelijkertijd pro�eerde men iets van de verloren grond te heroveren door 
het aanleggen van golf�rekers, die het sli�, dat met hoog water �ezonk, vast 
konden houden. Hierdoor ontstond langzamerhand nieuw land, dat met de 
tijd miss�hien weer kon worden ingedijkt.

Vaak e�hter, werden vele jaren werk in één enkele stormna�ht vernietigd.
Op de eilanden Amrum, För, Sylt, Rømø, Fanø en de halligen eiste de zee 

door de eeuwen heen vele levens op. De kleine eilandsamenlevingen met het 
kleine areaal zandige grond kon de �evolking niet van �rood voorzien. Bijna 
de gehele manlijke �evolking ging naar zee, eerst op walvisvangst in de  
Noord-Atlantis�he O�eaan en later in de loop van 1800, toen de walvissen en 
de zeehonden langzamerhand waren uitgeroeid, aan �oord van Duitse en Hol-
landse s�hepen, die de wereldzeeën in �eperkte mate �evoeren.

Het bestaan een onzekere onderneming 

Men kan zi�h veel voorstellingen maken over de vraag, wat de uitwerking is op 
mensen, wanneer ze onophoudelijk in het grensge�ied van leven en dood aan 
de �arse willekeur van de natuur worden �lootgesteld.

Dat drukt onherroepelijk een stempel op hun geest en hun levens�es�hou-
wing. Die situatie en �elevenissen he��en ongetwijfeld �ijzondere karaktertrek-
ken ontwikkeld �ij de mensen in de omgeving van West-Sleeswijk, waarvan velen 
tot de Friezen �ehoorden.

Een dergelijke karaktertrek kan oplettendheid en waakzaamheid ten aanzien 
van mogelijke en denk�are ongelukken in alle situaties zijn, een voortdurende 
onzekerheid over een on�ekende toekomst, of een �eda�htzame overtuiging 
dat het menselijk �estaan een serieuze zaak is. Miss�hien ook is het koppigheid 
of een religieus �ewustzijn, dan wel een zeker geloof in de noodzaak van een 
�epaalde -miss�hien wel pedante- toekomstvisie, om te kunnen overleven. Voor 
vrolijkheid is daar�ij zelden plaats.

Het is e�hter onmogelijk voortdurend in angst te leven. De natuurlijke 
menselijke overlevingsdrang zorgt er wel voor dat dat niet ge�eurt. Strijd en 
tegenslag leiden ook tot kra�ht, hardnekkigheid en wilskra�ht. Daar�ij wordt 
het gevoel van eigenwaarde versterkt wanneer men er a�hter komt dat, ook al 
kan het leven moeilijk zijn, men door eigen toedoen goed in staat is de ergste 
gevolgen te keren.

Men kan er trots op zijn dat het vaak met vlijt en kundigheid gelukt is de strijd 
tegen de elementen te winnen. Met het �ouwen van dijken en afwatering werd 
het mogelijk het water te temmen, dreigende verwoestingen te voorkomen en 
verloren land terug te winnen.

Het harde werken en hun ontem�are vlijt �ra�ht de Friezen vaak welvaart. 
Bij een zwaar leven vol gevaren worden volop ervaring en gevoel voor eigen- 
waarde opge�ouwd. Ze zijn gedwongen geweest al hun kra�hten en vermo-
gens te ri�hten op de oplossing van de pro�lemen van dat moment. Miss�hien 
wierpen die pro�lemen hun s�haduw wel vooruit, waar het ging om grotere 
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nationale �elangen, of andere �elangen van de samenleving.
Van de �evolking van West-Sleeswijk kan men met re�ht staande houden dat 

zij hun land he��en ges�hapen en �ewaakt. Ze he��en daarvoor in de loop van 
de ges�hiedenis gestreden tegen de on�armhartige natuur, de verwoestingen 
door de zee en de �eru�hte rovers, die hun �ezittingen wilden vergroten. In 
de loop van de tijd he��en koningen, graven en �aronnen zi�h weliswaar druk 
gemaakt over de waarde van de marsgronden; ze he��en e�hter maar zelden de 
mogelijkheid gehad het land in �ezit te nemen. Daarom ook worden er geen 
landgoederen van koningen of de adel gevonden. Daar staat tegenover dat op 
de grote �oerderijen op de marsgronden, de zg. “hau�arg”, zi�h een zelf�e-
wuste �oerenaristo�ratie ontwikkelde

Op dezelfde wijze he��en de Friezen op zee met moed en gedu�ht  
zeemans�hap tegen een on�armhartige zee, torenhoge golven, stormen,  
reusa�htige zeedieren en de kou moeten strijden en, als ze geluk hadden, 
�ra�hten ze rijkdom mee naar hun niet �ijzonder vru�ht�are leefomgeving.

Ondanks die onzekere levensomstandigheden, met dood en verderf dire�t 
aan de horizon, he��en de Friezen op eigen kra�ht een leef�aar �estaan voor 
zi�h kunnen �reëren. Een �estaan dat �ovendien vaak heeft geresulteerd in 
een overvloed aan e�onomis�he welvaart en �ulturele ontwikkeling.

Ja, de Friezen en de andere volkeren langs de Waddenzee he��en veel gedaan 
om trots op te zijn en dat heeft natuurlijk hun ego en gevoel van eigenwaarde, 
dat ze in de regel niet wegstopten, versterkt. Daarom zit er zeker iets in de 
�ewering dat de Friezen zo ingenomen zijn met hun eigen wereld, dat ze wat 
intolerant zijn geworden tegenover de wereld �uiten hun eigen gezi�htsveld.

Met een moderne “slang”-uitdrukking zou men miss�hien kunnen zeggen 
dat de Friezen af en toe een “�ananenstrijd” voeren, weliswaar miss�hien niet 
allemaal, maar to�h wel een �ehoorlijk deel van hen.

De oude eigenaar-�oeren waren a�solute alleenheersers op hun �oerderijen 
op de marsgronden en het waren vaak harde heren, die zelden tegenspraak 
duldden.

Hetzelfde kan van de �ommandeurs worden gezegd, wier woord wet was op 
hun s�hepen en waar ze  de a�solute heers�happij over hun �emanningsleden 
hadden. 

Kijkboeren

Er wordt verteld dat de �oeren op de grote �oerderijen van de marsgronden 
zi�h in de regel niet al te veel inspanningen getroostten. Ze werden dan ook 
“kijk�oeren” genoemd. ‘s O�htends wierpen ze een �lik over de weilanden 
om de dieren in ogens�houw te nemen. Dan gingen ze naar het �afé voor 
een paar kra�htige grogs. ‘s Middags gingen ze weer kijken. Dan weer terug 
naar het �afé voor een paar rondjes van het populaire kaartspel skaat en meer 
�orreltjes warme rum-grog.

In het najaar togen ze naar het noorden om �roodmagere ossen in de arme 
Jutse heidestreken te kopen. De dieren werden naar de vru�ht�are marslanden 
gedreven, waar ze werden gevetweid, om in het volgende najaar voor goed geld 
te kunnen worden verko�ht op de Duitse of Nederlandse markten.

Tegelijkertijd waren overal op �oerderijen en in de huizen, op elk �e-
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s�hik�aar moment, meisjes en vrouwen aan het kantklossen. Zij �egonnen te 
werken voordat het li�ht werd en �leven net zo lang doorgaan, als ü�erhaupt 
maar mogelijk was het met het kleine �eetje li�ht dat de vetkaars over het 
kantkloskussen liet vallen. Een kantklosster werkte jaar in jaar uit met hetzelfde 
patroon. Er kon geen tijd worden verspild met het leren van nieuwe patronen. 
Het ging er om een dagloon te verwerven en de kanthandelaar was een strenge 
�aas, wanneer hij het gemaakte werk kwam wegen. Er werd e�hter goed voor 
�etaald en de jonge meisjes hadden daardoor de mogelijkheid een huwelijks-
uitzet aan te s�haffen.

Het waren e�hter de mannen die �es�hikten. Wanneer de moedige en zelf-
�ewuste �oeren en �ommandeurs elkaar als ouderen in de paro�hieraad of in 
de gemeenteraad tegenkwamen spatten de vonken er vaak af; althans dat wordt 
�eweerd. Bij de verhitte dis�ussies kwam het regelmatig �ijna tot het ge�ruik 
van geweld.

Sterk vrouwvolk  

De vrouwen speelden weliswaar niet de �aas, maar ze waren zi�h wel hun 
waarde �ewust. Hun ar�eidskra�ht werd hoog gewaardeerd en dat wisten zij 
maar al te goed.

Vooral op de eilanden heerste het matriar�haat. De mannen en de jongens 
waren een groot deel van het jaar naar zee. De vrouwen moesten daarom 
zorgdragen voor het landwerk, het zaaien en het oogsten, het melken en het 
kopen en verkopen van land�ouwprodu�ten, koeien, s�hapen en geiten. Zo 
ontstonden er generaties van sterke en handelingsvaardige vrouwen, zelf�ewust 
en met een duidelijke mening.

Het zal zeker �otsingen in het gezinsleven he��en gegeven wanneer de 
�ommandeurs in het najaar van een lange reis thuiskwamen en zi�h met het 
landwerk pro�eerden te �emoeien. Hoewel het miss�hien niet zó erg is geweest, 
wordt er verteld dat de kapiteins of de �ommandeurs zelf van oordeel waren dat 
de land�ouw alleen maar dankzij hún vaardigheid kon worden uitgeoefend. 
Dat verkondigden ze tenminste wijd en zijd nadat ze weer een dag waren uit-
geweest en een �lik in de stal wierpen!

De vrouwen van de Friezen werden vanwege de �ovengenoemde eigens�hap-
pen erg gea�ht en gerespe�teerd. Welk ander volk heeft dan ook een �rijpot in 
zijn wapens�hild, als herinnering aan die keer toen de vrouwen de vijand op 
de vlu�ht joegen en hun mannen verlosten door de aanvallers warme gortpap 
naar het hoofd te gooien?

Er zijn 2 versies van deze ges�hiedenis in omloop. In de ene versie zijn de 
tegenstanders Denen, in het andere de onderaardse ka�outers.

Een oude vrouw op Sylt vertelde:
“Eens voerden de Syltenaren oorlog met de ka�outers. Ze verzamelden zi�h 

op de heide van Tinnum �ij de tinghoogtes en met koning Brøns voorop togen 
de strijders noordwaarts ri�hting aardmannetjes. Het werd een erg heftige en 
ver�itterde strijd. De ka�outers werden teruggedreven, waarna zij zi�h oost- 
waarts uit de strijd terugtrokken. Daaraan ontleent het Pukdal haar naam. Maar 
de aardmannetjes hervatten de strijd en nu nog hardnekkiger en ver�itterder. 
De Syltenaren vo�hten manhaftig, maar toen koning Brøns en vele honder-
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den met hem, sneuvelden, �egonnen ze aan de terugto�ht in zuidwestelijke 
ri�hting, tot a�hter Risga�. 

Tot ieders geluk kwamen hun vrouwen, do�hters en geliefden hen tegemoet 
met hun �rijpotten. De vrouwen waren er namelijk �ezorgd over dat hun man-
nen miss�hien in de na�ht niet terug konden komen en dat ze van honger 
zouden omkomen. Daarom had ieder voor zi�h een pan met gortpap gekookt. 
Tegen de avond gingen ze allemaal naar de heide om hun mannen een hart-
versterking te �rengen. Toen het hen e�hter duidelijk werd dat de Friezen op 
de vlu�ht waren, werden ze �oos. Ze s�holden de ve�hters�azen uit en gooi-
den met de gortpap naar de aardmannetjes. Enkelen van hen kregen gort in 
de ogen en werden �lind, anderen kregen teveel in de keel en stikten, terwijl 
weer anderen, �ij het zien van de vele mooie vrouwen, helemaal vergaten dat 
ze aan het ve�hten waren. Op het laatst kwamen de Syltenaren weer �ij zinnen; 
ze keerden weerom en sloegen nu zo wreed op de aardmannetjes in, dat ze 
allemaal voor het aan�reken van de na�ht dood op de heide lagen.

De ka�outers sloten vrede met de Syltenaren en vestigden zi�h �ij de tuinen 
en in de huizen. Enkele van hen werden s�heepska�outers op de s�hepen van 
de Syltenaren, de zogenaamde “kla�outermannetjes”.

In de Friese sagen komen mas-
sa’s ges�hiedenissen over dwergen 
– Dwerg Puk – en de aardmanne-
tjes voor. Ka�outers zijn Noordse 
figuren en zitten in het grote en erg 
on�ekende Duitsland, ten zuiden 
van de Eider.

De Holsteinse sagenverzamelaar 
Müllenhoff geeft de sage over de 
�rijpot als volgt weer:

“De Friezen waren een keer in 
oorlog met de Denen en op een 
gegeven moment liep het mis en 
vlu�htten ze. De vrouwen van de 
Friezen waren op dat moment net 
in het kamp gort aan het koken. 
Toen ze de lafheid van hun man-
nen zagen, pakte ze de �rijpotten en  
gingen de vijand met de hete pannen 
tegemoet. Links en re�hts gooiden 
ze met de hete gort om zi�h heen, 
zodat het de Denen om de oren 
vloog. In het �egin ver�aasden de 
Denen zi�h en la�hten erom. Maar 
toen de Friezen de dapperheid van 
hun vrouwen zagen, keerden ze vol 
s�haamte om en �egonnen de slag 
opnieuw. Uiteindelijk moesten de 
Denen vlu�hten”. 

Sinds die tijd wordt gezegd dat, 
nadat de Friese vrouwen de Denen 

Het Friese wapenschild met de brijpot van de dap-
pere vrouwen van de Friezen. 
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met de �rijpot op de vlu�ht hadden gejaagd, de mannen uit dank�aarheid de 
pan in het Friese wapens�hild opnamen. Het wapen heeft overigens ook een 
veld met de Deense gouden koningskroon, omdat Friesland destijds tot de  
Deense kroon �ehoorde. Daarnaast is er ook nog een veld met een halve Duitse 
adelaar. Die stamt van keizer Karel de Grote. Toen hij Rome �innentrok, had 
hij Friezen in zijn leger. Zij onders�heidden zi�h tijdens de strijd en er werd 
gezegd dat zij in feite de slag �eslisten.

De dank�are keizer wilde ze onders�heiden met ges�henken en titels, maar 
de Friezen �edankten daarvoor. Zij gaven de voorkeur aan privileges thuis in 
Noordfriesland. Die kregen ze: Onder meer hun eigen lands�hapswetten; ze 
mo�hten hun eigen leiders kiezen en hun eigen re�ht�anken opri�hten. Als 
sym�ool voor deze privileges kregen ze de halve adelaar in het wapens�hild.

De vrouwen hadden, �ehalve de zware ar�eid, ook een leven vol van angst 
en zorgen, met name ook de angst dat de man, geliefde of zoon �uiten op zee 
zou �lijven. Er wordt verteld dat men vaak in het zwart geklede vrouwen, turend 
over de zee, op het strand zag, in de hoop het s�hip met één van de geliefden 
op terugweg te ontwaren.

Weduwes konden urenlang in hun zwarte rouwkleding op het strand staan, 
al starend over de zee, die hun mannen had opgeëist.

Er �estaan ontroerende verslagen over trouwe liefde, waar�ij men ondanks 
het feit dat men al heel lang gewa�ht had, �leef hopen dat de e�htgenoot of 
geliefde weer thuis zou komen. Ook het tegendeel kwam voor; wanneer de 
wa�httijd te lang was en het meisje met een ander trouwde: 

Een meisje van Eidum, zo luidt de sage, verloofde zi�h met een jonge man 
en �eloofde hem �ij hoog en �ij laag, dat ze liever in een steen zou veranderen 
dan een ander dan hem te nemen. Zi�h �aserend op haar trouw ging de jonge 
man naar zee. Het meisje vergat hem e�hter snel, ging veelvuldig met andere 
mannen om en verloofde zi�h op het laatst met een slager uit Keitum. De dag 
van de �ruiloft werd vastgesteld en de �ruidsstoet formeerde zi�h naar oud ge-
�ruik met een �eremoniemeester voorop en ging van Eidum ri�hting Keitum. 
Halverwege kwamen ze een oude vrouw tegen, die riep dat de �ruid een heks 
was. Geërgerd en �oos antwoordde de �eremoniemeester “Als onze �ruid een 
heks is, dan mogen wij allen in de grond wegzakken en in een steen verande-
ren”. De woorden waren nauwelijks uitgesproken, toen het hele gezels�hap 
daar halverwege, met �ruid en �ruidegom, in de grond wegzakte. Vervolgens 
groeide iedereen inderdaad uit tot een zwerfkei. Die vijf grote stenen, twee 
aan twee, met de �eremoniemeester er voor, kan men sindsdien �ekijken. Ze 
staan ten noorden van Tinnum, ter herinnering aan dit voorval en ze worden 
de �ruiloftstenen genoemd. Dit als een waars�huwing voor wat er kan ge�euren 
wanneer men een �elofte �reekt.

Een voor�eeld van trouwe liefde wordt gevonden in de sage over het Åsedal 
op Sylt: een �oer in het dorp Venningstedt had de mensen, die hadden meege-
holpen met het egaliseren van een hoog stuk land, voor een feestmaal uitgeno-
digd. Tijdens het eten ontstond er een hevige ruzie tussen de gasten. De waard 
�emoeide zi�h er mee en in zijn �oosheid ging hij zo ver dat hij een van hen 
doodsloeg. Na dit ongeluk raakte hij in paniek over zijn daad en vlu�htte het 
huis uit. De volgende dag zo�ht men vergeefs naar hem. Het heette dat hij van 
het eiland was weggevlu�ht en zi�h aan de arm van de wet had onttrokken. 

Zijn vrouw Åse draaide nu voor de ge�ruikelijke afkoopsom op. Dat �ete-
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kende dat ze een gedeelte van haar grond moest verkopen. De jaren daarop 
moest ze hard met de handen werken om een inkomen voor zi�hzelf en voor 
haar kinderen te verwerven.

Er gingen vele jaren voor�ij zonder dat men iets van de ongelukkige  
moordenaar hoorde. Zijn naam en misdaad waren al �ijna vergeten, toen het 
geru�ht zi�h verspreidde dat de vrome en hoogaanges�hreven Åse een kind 
verwa�htte.

Dat wekte, niet alleen in het afgelegen dorp, maar op het hele eiland opzien 
en de mensen �raken zi�h het hoofd over de vraag wie to�h wel de vader van 
het kind van de ongelukkige e�htgenote kon zijn. De nieuwsgierigen gunden 
zi�h geen rust voordat de zaak opgehelderd was.

Het �leek dat de moordenaar het eiland helemaal niet verlaten had, maar 
zi�h sinds de ongelukkige dag in een �ouwvallige hut in een dal �ij Venning-
stedt had s�huilgehouden. Daar had zijn vrouw hem de hele tijd eten ge�ra�ht. 
Toen de mensen hoorden van zijn jarenlange �oetedoening en van de wijze 
waarop hij in leven was gehouden, zetten ze een streep door iedere �ittere 
herinnering aan dat wat eens was ge�eurd. Ze namen de teruggevondene 
met vreugde weer in de gemeens�hap op. Als herinnering aan de trouw en de 
opofferende liefde van zijn e�htgenote, die alles overwon, heet de duinvallei 
tegenwoordig het Åsedal.

De Friese vrouwen waren erg in trek. Ze waren mooi en gesteld op reinheid 
en dat maakte grote indruk op veel �ezoekende s�hrijvers. De karakteristieke 
en vaak straffe wind, die het land onder de hoge en wijde hemel kenmerkte, 
�ezorgde de meisjes een �lozend gelaat en gaf hen een mooie en gezonde 

huid. Dat is nog steeds het geval.
Een goede en vlijtige vrouw was �oven-

dien van ons�hat�are waarde. Op de eilan-
den trouwden de jonge mannen het liefst 
met een meisje van hetzelfde eiland, omdat 
zij dan, als hij naar zee was, wist hoe de  
�oerderij moest worden gerund. Wanneer 
er geen huw�are meisjes op het eiland �e-
s�hik�aar waren, dan kon de jonge man 
in geval van nood een geliefde van een 
�uureiland, of van het vasteland halen. Het 
liefst e�hter niet te ver van de kust, want de 
meisjes in het �innenland wisten niet veel 
van de gang van zaken op het eiland.

Vaak �eslisten de meisjes, wie van de  
vrijers zij als e�htgenoot wilden he��en.

Hans Christian Andersen vertelt in de ro-
man “De twee �aronessen” over een avond-
gesprek in Dage�öl, waar men het over oude 
ge�ruiken had. Hier�ij kwamen ze op een 
grappige ges�hiedenis over de wijze waarop 
de Friese meisjes vroeger hun aanstaande 
uitkozen. Dat ge�eurde volgens een oud 
ge�ruik, dat later op morele gronden door 
de autoriteiten werd ver�oden.

Volgens de legende zouden de Friezen zijn 
genoemd naar de godin Freya, de noorde- 
lijke Aphrodite met een wat onduidelijke 
reputatie. Zij reed rond in een wagen, die 
door twee katten werd getrokken.
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H.C. Andersen s�hrijft: “En nu is het oude “vensteren” dat al �ijna is uitge-
storven, ook nog ver�oden door de wet”.

“Het lijkt mij toe dat dat ook ver�oden moet worden” zei Moritz; “het lijkt 
mij strijdig met alle regels van de eer�aarheid een dergelijke gewoonte te �e-
houden”.

“Het was juist erg zedelijk”!, zei madam Levsen “Mijn grootmoeder was een 
innerlijk morele e�htgenote, terwijl ze to�h door het vensteren aan haar man 
was gekomen. Men wist immers dat, wanneer iedereen in �ed lag, de jonge 
man naar het huis ging waar zij woonde; daar was hij vrij in. De kamerramen 
werden nooit gesloten. De vrijer klom heel keurig de kamer �innen en ging 
naast het �ed zitten. Daar kon hij zijn hart uitstorten en wanneer zij hem niet 
mo�ht, had zij immers het re�ht om, zo lang ze wilde, onder de dekens te krui-
pen. Dan moest hij vertrekken. Ik vind dat niet stuitender dan de huidige lange 
verlovingen en het eeuwige gezoen, dat daar op volgt. Dat vind ík immoreel. 
Nog niet één kus kregen zijn �ij de na�htvrijerij! Ik weet dat, want mijn groot-
moeder was een waarheidlievende e�htgenote”. (“Na�htvrijerij” was overigens 
volgens Feil�erg over heel Jutland en Funen ver�reid en het ging niet altijd zo 
eerzaam als H. C. Andersen hier vertelt.)

“Madam Levsen vertelt ook wat zijn in die wereld had verloren; al haar zonen 
waren op zee ge�leven, op één na. Van hem had ze een kleinzoon, Elimar, haar 
oogappel, de knapste jongen, het �ijdehandste kind; hij was nu ook �uiten op 
of in “het natte graf”. Het was zijn eerste reis, “een Groenlandvaart”! Nee het 
land is to�h maar veiliger, vervolgde de oude vrouw”.

Wanneer de man met zijn s�hip op zee �leef, werden veel vrouwen dan ook 
op een jonge leeftijd weduwe. Als zo’n weduwe op een goede �oerderij zat, 
dan waren er vaak veel vrijers, zoals �ijvoor�eeld jongere stuurmannen en 
matrozen, die graag het �ed, de �oerderij en het s�hip van de omgekomen 
e�htgenoot wilden overnemen.

Ook al hadden de vrouwen hun e�htgenoot �ij het gevaarlijke werk op zee 
verloren; ze stonden ze er volledig a�hter dat hun zoons de familietraditie voort-
zetten en een opleiding in de s�heepvaart volgden. De �ijdehandste jongens 
kregen les in wiskunde en navigatie en werden naar de eerste Deense zeevaart-
s�holen gestuurd. Die werden in de 19e eeuw op Amrum en Fanø opgeri�ht.

Ook de �egaafde zoons van de welvarende marsgrond�oeren moesten een 
goede opleiding he��en. Zij kregen privé-les in vakken als geometrie, wiskunde, 
geologie en andere nuttige wetens�happen. Die kennis konden ze ge�ruiken 
�ij het ontwerpen en aanleggen van dijken en met landaanwinningswerk- 
zaamheden.

De kantindustrie in Tønder

Niet alle jonge vrouwen hadden natuurlijk het geluk �oerin, of zeemansvrouw 
te worden. Zij konden dan e�hter, zoals gezegd, wel met kantklossen �ijdragen 
in het onderhoud van het gezin.

De kantindustrie werd één van de e�ht grote �edrijfstakken in West-Sleeswijk, 
vooral in de omgeving van Tønder. Hoe de kantkloskunst naar Tønder en West-
Sleeswijk is gekomen, kan niet met zekerheid worden gezegd. Het is e�hter zo 
goed als zeker dat Vlaanderen (Bra�ant) het moederland was voor de Tønderse 
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kantindustrie, die deskundigen gemakkelijk herkennen aan de ene dikke draad 
die tussen de vele dunne en fijne draden is gevlo�hten.

De eerste �eri�hten over het kantklossen in Tønder stammen van 1596. 
Kirstine Svendsdo�hter van Øster�y, die in 1639 de eerste gouden hoorn �ij 
Gallehus, in de �uurt van Møgeltønder vond, was een kantklosster, die op weg 
was naar Tønder om daar haar fijne kant af te leveren.

Koning Christian de Vierde was een groot liefhe��er van kant en het fijne 
kantwerk waarmee zijn kleren waren versierd, was nagenoeg allemaal kantwerk 
uit Tønder.

Bij verordening van 16 mei 1647 werd de invoer van �uitenlandse kant ver-
�oden en de regering was er erg alert op dat geen kantklosster het land verliet 
en daarmee de winstgevende kunst naar andere landen verspreidde.

Tegen het eind van de 17e Eeuw nam de kantindustrie een zo grote vlu�ht dat 
zij het hele e�onomis�he leven ten noorden van Tønder overheerste. Rond het 
midden van de eeuw waren er 25 kanthandelaren in Tønder. Zij �ezorgden vele 
duizenden vrouwen werk. Ges�hat wordt dat er op een �epaald tijdstip 10- tot 
12.000 ar�eidsplaatsen mee waren gemoeid. Het exa�te aantal is niet �ekend, 
omdat alleen de ongetrouwde vrouwen werden meegeteld.

De meisjes werkten voor een gering loon, óf in spe�iale kantklosateliers, óf 
als huisnijverheid. De kantfa�rikanten leverden hen draad en patronen. Zij 
verko�hten daarna hun waren door aan grossiers en marskramers. 

In 1805 kwam de verkoop van kant uit Tønder naar het �uitenland �oven 
het enorme �edrag van 260.000 rijksdaalders, wat vandaag de dag ongeveer 
7 miljoen Euro zou �etekenen. De vele rijk versierde gevelhuizen met de 
kunstzinnige ingangsportalen in de hoofdstraat van Tønder tonen aan dat de 
kanthandelaren erg rijk zijn geworden.

De vrouwen droegen dus voor een wezenlijk deel �ij aan het onderhoud van 
het gezin. De Friese vrouwen worden geëerd met een stand�eeld van Trine, 
een trotse Friese vissersvrouw met een roeispaan in de hand, die op een hoge 
sokkel op het marktplein in Husum staat.

Het karakter van de Friezen 

Er kan een Nederlandse karakteristiek worden gevonden, waarin wordt verteld 
hoe de Friezen door hun omgeving worden �eoordeeld.

Over hun talenten wordt gezegd “dat de Friezen niet �ijzonder kunstzinnig 
zijn, uitgezonderd hun literaire talenten”. Er �estaat een spreekwoord in het 
Latijn: “Frisia non �antat, Frisia ratio�inatur” (Friezen zingen niet, Friezen 
zoeken oplossingen).

Wat het temperament �etreft: Men kan de Friezen �lassifi�eren als gevoelige, 
niet-a�tieve types. Er �randt een vuur in iedere Fries, maar het smeult alleen 
maar. Sle�hts onder �ijzondere omstandigheden, meestal op een onvoorspel-
�aar moment, �reekt het vuur uit. Dan is het ook vaak niet meer onder �ontrole 
te houden. Anderzijds fungeert dat “smeulende vuur” als �randstof voor het 
hoog ontwikkelde idealisme van de Friezen.

Friezen zijn erg gevoelig, maar he��en er grote pro�lemen mee die innerlijke 
gevoelens te uiten. Die innerlijke spanning kan leiden tot een sterk gevoel van 
onvrede, die zi�h weer tot een melan�holis�he geestesstemming kan ontwikke-
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len. In Friesland komen verhoudingsgewijs meer melan�holis�he mensen voor 
dan in andere delen van Nederland. Ook zijn zware depressies onder jonge 
Friezen niet a�normaal. 

De am�ities: Friezen he��en veel am�ities en een sterke wil om die waar te 
maken. Ze kunnen opleven �ij sportwedstrijden als s�haatsen en zeilen. Een 
nadeel van die sterke am�ities is, dat persoonlijke resultaten vaak meer tellen 
dan vriends�hap en saamhorigheid. 

Een Fries is een �ijzonder trots persoon. Zijn natuur dwingt hem daartoe. 
Het gevoel van eigenwaarde wordt geïllustreerd door deze term: “tro�hlofti�h 
folk fan disse âlde namme” (een volk van oude naam dat zijn sporen heeft 
verdiend).

Individualisme is een op de voorgrond tredende trek in het Friese karakter. 
Met die idealistis�he geest is hij of zij erg eigenzinnig. Friezen pro�eren altijd 
de mening van een ander gewaar te worden, voordat zij voor zi�hzelf handelen 
of praten.

Friezen leven ook nu nog volgens hun eigen normen. Deze normen zijn nogal 
vers�hillend van andere delen van Nederland. Friezen houden van “fair play” 
en ze haten dikdoenerij. Eén van hun spreekwoorden is: “Doe maar gewoon, 
dan doe je gek genoeg”. Andere normen �etreffen het zi�h houden aan het 
gegeven woord, hun gevoel voor goed en fout en hun so�iale �ewogenheid.

Mensen met Friese “roots” in andere landen kunnen dus nagaan, of ze daar 
iets van herkennen!

Blond haar en blauwe ogen

Er �estaat geen twijfel over dat de West-Sleeswijkers en de Friezen initiatiefrijke 
en vlijtige mensen waren die het, ondanks het feit dat hun ge�oortegrond van 
nature arm lijkt, niettemin klaarspeelden grote waarden te ontwikkelen en te 
realiseren. Hoe �eleefde de �uitenwereld deze mensen e�hter?

Er �estaan enkele verslagen van mensen die in vroegere tijden de Friezen 
�ezo�hten en die hun indrukken he��en opges�hreven. Zij �rengen �ewon-
dering en ook verwondering tot uitdrukking. Miss�hien tonen zij ook wel wat 
neer�uigendheid ten opzi�hte van dit zelf�ewuste zeevarende �oerenvolk met 
die onverstaan�are taal, in dat afgelegen land met die opmerkelijke ges�hie-
denis.

De journalist Julius Roden�erg, in zijn tijd een van de �ekendste s�hrijvers 
in Duitsland, �ezo�ht in 1861 Sylt. Hij s�hreef in zijn �oek “Stilleven op Sylt”, 
dat “het merkwaardig is hoe deze mensen met hun li�ht�lond haar en hun 
water�lauwe ogen, hun sterke �otten en hun grote, houterige en onhandige 
voorkomen, mij aan de Engelsen doen denken. Ook hun taal doet mij aan het 
Engels denken”.

Thomas Steensen �iteert Knud Jung�ohn Clement, een �ontroversieel 
wetens�hapsman van de universiteit in Kiel, die oorspronkelijk van Amrum 
kwam. Hij s�hrijft in zijn �oek “Le�ens- und Leidensges�hi�hte der Friesen, 
ins�esondere der Friesen nördli�h von der El�e”:

“Karakteristiek voor alle Friezen zijn de hemels�lauwe ogen, hun �londe haar 
en niet in de laatste plaats de heldere kleur van de huid. De meesten vertonen 
een s�herpe �lik en een ernstige gezi�htsuitdrukking. In het algemeen zit er 
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iets edels en s�hoons in de Friese gezi�hten. Lelijke neuzen worden ü�erhaupt 
niet onder de Friezen gevonden”.

Dat werd de �ekende reisreportages�hrijver George Kohl e�hter to�h te veel, 
zodat hij, ironis�h s�hrijvend over de �ewondering van Clement, de Friezen 
tot het edelste volk ter wereld �estempelde. Hij s�hrijft verder dat hij dat in de 
eerste plaats �aseert op het feit dat de Friezen in hun taal meer uitdrukkingen 
he��en voor s�hoonmaken, afwassen en afstoffen, dan alle andere Nederduitse 
volken, namelijk wel 16. “Dat �ewijst dat zij de s�hoonste mensen zijn. Daar-
naast eten zij vis, de �este voeding die er voor mensen kan worden gevonden. 
Tenslotte he��en de Friezen, net zoals hun nakomelingen de Engelsen, de 
zuiverste huidskleur, de meest vlekkeloze tint, het s�herpste verstand en het 
meest �loedende hart.

De grote Fries-Engelse s�hoonheid vindt men in de �uigingen van de �otten 
en vooral in de gezi�htsvormen van de Fries-Engelse vrouwen. Zij he��en de 
edelste vrouwengezi�hten ter wereld. De Friezen der Friezen zijn de �ewoners 
van het kleine eiland Amrum. Hier op Amrum vindt men ongetwijfeld de kroon, 
de top der mensheid”, s�hrijft Kohl ironis�h.

Zo kan men dus ook �ela�helijk worden gemaakt wanneer men al te enthou-
siast over zijn ge�oortegrond en zijn �ewoners wordt.

De Friezen zijn zonder twijfel �uitengewoon trots op hun eigen land. Ze 
�es�houwen hun leefomgeving als het middelpunt van de wereld; �ijna als het 
paradijs. Er �estaat een verhaal over een �ewoner van För, die in de hemel kwam. 
Hij keek wat om zi�h heen en mompelde toen “Pre�ies zoals thuis op För”.

Die zelfingenomenheid van de Friezen kan men ook in één van de oude 
Friese volksliederen vinden. Hier in het Nederlands vertaald:

“Fries �loed kijk op! Ga nu eens �ruisen en koken.
En �onzen door onze aderen! 
Vlieg op! Wij zingen het �este land ter wereld,
Het Friese land vol eer en roem.
Klink dan en daver ver in het rond,
Jouw oude eer. O Friese grond!
Klink dan en daver ver in het rond,
Jouw oude eer. O Friese grond!
Edel volk met die oude naam.
Wees altijd trots op jouw voorouders:
Behoudt voor altijd jouw hooggea�hte volk,
Met een frisse en �loeiende jeugd.
Klink dan en daver ver in het rond,
Jouw oude eer. O Friese grond!
Klink dan en daver ver in het rond,
Jouw oude eer. O Friese grond!”

In de diepe genegenheid van de Friezen jegens hun land s�huilt ongetwijfeld 
de �asis om hun karakter en hun standvastige geesteshouding, die hen vaak 
met de �uitenwereld in �onfli�t �ra�hten, te kunnen �egrijpen.
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Brief aan Karl Marx

De geestelijke vaders van het so�ialisme, Karl Marx en Friedri�h Engels, he��en 
zi�h niet alleen �ezig gehouden met het ontwikkelen van theorieën, die revo-
luties teweeg moesten �rengen onder de wereld�evolking. Ze interesseerden 
zi�h, �lijkens een onderlinge �riefwisseling, die in 1913 werd gepu�li�eerd, 
ook voor de Friezen en hun ges�hiedenis.

De Duitser Engels �ezo�ht in 1864 Sleeswijk-Holstein, vermoedelijk net 
na de Deense nederlaag tegen het Duitse leger. In een �rief aan Marx in 
Londen �eri�ht Engels over zijn �elevenissen. Hij komt voor de dag met een 
paar kra�htdadige �es�houwingen en �ommentaren op het �oek van Knud 
Jung�ohn Clement, dat kennelijk in die tijd nogal opzien had ge�aard.

Engels s�hrijft in de �rief: “Sleeswijk is een merkwaardig land. De mensen hier 
�ehoren ongetwijfeld tot de grootste en sterkste van het menselijke ras op aarde; 
wel in het �ijzonder de Friezen aan de westkust. Men hoeft sle�hts het land door 
te reizen om er van te overtuigd te raken dat het merendeel van alle Engelsen 
oorspronkelijk uit Sleeswijk komt. Jij kent de Hollandse Friezen, onder meer 
die kolossale Friese vrouwen met hun deli�ate witte en frisse huid (die je dus 
ook in groten getale in Sleeswijk vindt). Ze zijn verwant aan de �evolking van 
Noord Engeland. Met name deze kolossale vrouwen, die je ook in Engeland 
ziet, zijn allemaal duidelijk Friezinnen; a�soluut Friese types. Ik twijfel er niet 
aan dat de “Jutten”, die samen met de Angelen en de Saksen naar Engeland 
trokken, Friezen zijn geweest en dat de Deense invasie in Jutland en Sleeswijk 
alleen maar tot aan de 7e of 8e eeuw kan worden gedateerd. Het huidige diale�t 
in Jutland vormt hier voldoende �ewijs voor.

Deze kerels zijn fantastis�h en daarom fas�ineren ze mij. Mogelijk he� je 
iets gelezen over de eigenaardige “Dr. K. J. Clement van Noord Friesland”. De 
man typeert het hele ras. Deze jongens zijn dodelijk serieus in hun �onfli�ten 
met de Denen, die voor hen een levensdoel zijn geworden. De Sleeswijk-Hol-
steinse theorie �etekent alles voor hen. Ze �es�houwen zi�h zelf als een fysiek 
en moreel hoger staand ras dan de Denen en dat zijn ze �eslist ook. Bismar�k 
heeft zi�hzelf voor de gek gehad, wanneer hij denkt dat hij dit volk met zijn 
eigen methoden kan regeren. “We he��en de Denen er 50 jaar uitgehouden 
en �leven �aas in ons eigen land en we zouden er nu klaar voor zijn dat die 
Pruisis�he �ureau�raat ons het hoofd laat �uigen?”. Dat was het wat deze kna-
pen te �erde �ra�hten.

Ik he� onlangs vers�hillende taalkundige en ar�heologis�he studies doorge-
nomen die �etrekking hadden op de Friezen, de Angelen en de S�andinaviërs. 
Ook hier�ij �en ik weer tot de �on�lusie gekomen dat de Denen een natie van 
advo�aten zijn, die zonder �edenkingen en s�haamteloos zullen liegen, wan-
neer dat in hun eigen �elang is.

Tot �esluit: de volgende keer dat wij elkaar ontmoeten zal ik je een prima 
�oek over Sleeswijk en de migraties naar Engeland in de 6e tot de 8e eeuw, van 
die gekke Clement van Noord Friesland laten zien. Ondanks zijn ex�entri�iteit 
is de knaap het �eslist waard om hem te kennen. Er wordt overigens over hem 
gezegd dat het een enorme dronkelap is”.

(De alwetende Engels, die s�hijn�aar op alles een antwoord had, had de �ete-
kenis van het Friese spreekwoord “Rüm hart, klaar kiming” niet kunnen vinden 
en hij vroeg in de �rief of Marx daar een verklaring voor had. Wij weten niet 
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of Marx een antwoord heeft kunnen geven op die oude zeemansuitdrukking, 
die, dire�t vertaald, “Groot hart, heldere horizon” �etekent. Dat duidde op iets 
in de trant van “Goede reis”).

Van de andere karakteristieke Friese lijfspreuk of zegswijze, “Lewer duaad üs 
slaav” - “liever dood dan slaaf” - , die in het Noordfriese wapens�hild en op hun 
vaandels wordt gevonden , wordt gezegd dat die van midden 1800 stamt en van 
de �allade “Pidder heide”, van de poëet Detlev von Liliën�rone afkomstig is. 
Die �allade werd ges�hreven als een protest tegen de prefe�t van Tønder, die 
de �ewoners van Sylt een zware �elasting oplegde om hen te dwingen toe te 
treden tot het toen impopulaire hertogdom van de Deense koning. De di�hter 
s�hreef in die nationalistis�he tijd deze trotse Friese woorden in zijn gedi�ht.

De lijfspreuk, die in de vers�hillende Friese diale�ten op een vers�hillende 
wijze wordt ges�hreven, is vermoedelijk veel ouder. Een andere versie van dat 
motto wordt op het monument �ij het Rode Klif in Gaasterland, in het Neder-
landse Fryslân, gevonden. Als een monument, ter herinnering aan een zege 
van de Friezen op de Hollanders in 1345, staat daar vermeld “Leaver dea as 
slaef”. 

De maan een Hollandse kaas

Een zegswijze op Sylt demonstreert het gevoel van humor, dat de Friezen ook 
hadden, en waarmee men elkaar en vooral ook mensen van andere eilanden, 
kon plagen. 

Bij Hörnum op Sylt was een s�hip, geladen met Hollandse kaas, gestrand en 
overal op Hörnum kon men kazen vinden. De strandjutters kwamen van heinde 
en verre en ze verzamelden een rijke �uit. “Op een avond kwamen twee man-
nen van För naar Hörnum en vroegen aan een Syltenaar waar ze kazen konden 
vinden. Dit was e�hter was een grappenmaker en hij wilde de hele �uit op het 
strand voor zi�hzelf he��en. Hij wees daarom naar het noordoosten, waar de 
volle maan net opkwam en hij zei: “Kijk daar drijft er één”. Daarop roeiden de 
Föringers ri�hting maan.

Op Sylt kent men nog steeds het gezegde: “Hij roeit, net als de Föringers, naar 
de maan, omdat hij denkt dat het een Hollandse kaas is”.

Het zijn niet altijd sti�htende verhalen, die over de kustfriezen en de stran-
dingen langs de kust worden verteld. Net zoals op veel andere kusten, lokte 
men in vroegere tijden met misleidende vuren de s�hepen ri�hting kust, waar 
ze dan strandden. Het ge�eurde dan wel dat de �emanning werd vermoord, 
zodat de rovers de vra�ht konden stelen.

Gehate belastingen en landheren

Als er iets was dat de Friezen haatten dan waren dat wel de �elastingen. Ze haat-
ten heren�oeren en konden maar moeilijk inzien waarom ze �elasting moesten 
�etalen en �eleefd moesten zijn tegen vreemde heren, aan wie ze volgens hen 
niets vers�huldigd waren.

Er �estaat een verhaal over de eierkoning Peter Hansen, die rond 1700 leefde 
en die normaal “Lille Peer” (kleine Per) werd genoemd.

In de grote woeste duinge�ieden �ij List op de noordpunt van Sylt �evonden 
zi�h een duizendtal vogels. De man die toezi�ht hield in dat ge�ied en het 
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�es�hermde tegen eierdieven, werd in de volksmond “eierkoning” genoemd. 
In de lange periode dat Sleeswijk en Holstein met Zuid-Jutland en de rest van 
Denemarken waren ver�onden, reikte de invloed van de rijke Holsteinse adel 
niet alleen tot Zuid-Jutland, maar ook tot Noord-Jutland en de eilanden.

Het ergste was, dat een deel van deze Holsteiners, die in hun eigen land 
aan lijfeigens�hap gewend waren, deze methoden ook hier op dezelfde wijze 
pro�eerden toe te passen als in het ge�ied waar ze vandaan kwamen.

Chr. Ditlef Rantzau, een lid van de �elangrijke en voorname familie Rantzau, 
�ezat rond het jaar 1700 het graafs�hap Lövenholm �ij Randers. Toen hij e�hter 
zijn �oeren als lijfeigene �ehandelde en hen voor de ploeg en voor de wagen 
wilde spannen, werd het hen te erg en 18 �oeren vlu�htten.

Rantzau zette een a�htervolging in, maar verloor uiteindelijk het spoor van 
de meesten. Eén van hen vervolgde hij helemaal tot vlak �ij Højer. Hij had hem 
�ijna te pakken toen hij de man op de veer�oot naar List, die net de haven ver-
liet, zag vertrekken. De veerman wilde niet keren en s�huim�ekkend van woede, 
moest de graaf een andere �oot zoeken die hem naar Sylt kon �rengen.

Om 9 uur ‘s avonds landde de �oot aan de noordkant van List en de graaf 
sprong aan land. Hij ging snel het eiland op, maar zag niets anders dan duinen 
en ontwaarde geen enkel spoor van mensen. Toen hij een tijd onderweg was 
kreeg hij honger. Hij kwam in een meeuwenkolonie tere�ht, met een overvloed 
aan grote meeuweneieren.

Hij pakte er dire�t een paar en at ze rauw op. Daarna vulde hij zijn rugzak 
met eieren en trok verder.

De vele s�hreeuwende meeuwen trokken de aanda�ht van eierkoning Lille 
Peer, op wiens grondge�ied de graaf was �innengedrongen. Bars en oneer-
�iedig riep de eierkoning: “Kom hier jij eierdief, je �ent gearresteerd!!”. De 
edelman werd razend een zei met ingehouden woede: “Ik �en vrijheer graaf 
Christian Ditlef Rantzau, �ezitter van het graafs�hap Lövenholm. Ik �en hier 
op zoek naar 18 weggelopen �oeren. Ik weet, dat in ieder geval één van hen 
hier naar Sylt is gekomen”. 

Zonder zi�h te laten imponeren, strekte de eierkoning zijn hand uit en 
voelde in de rugzak van Rantzau. Toen hij zag dat er gele eierdooier uit de tas 
lekte, riep hij: “Jij eierdief”. Toen was het geduld van de edelman op. Hij trok 
zijn zwaard en haalde uit naar de on�eleefde Syltenaar en zou hem zeker zijn 
hoofd er he��en afgehouwen, als de andere hem niet voor was geweest en hem 
met een zware knuppel het zwaard uit handen had geslagen, zodat dat in het 
water viel. De ridder �esefte dat hij ontwapend was, en nam de vlu�ht. Lille 
Peer riep hem na: “Lelijke eierdief en �oerenkweller, waag het niet weer om 
op de Friese eilanden te komen. Hier geldt geen lijfeigens�hap!”.

Søren Nielsen, de weggevlu�hte �oer, was intussen goed aangekomen en was 
al di�ht �ij de stad List. Hij vestigde zi�h op Sylt en voerde daarna het liefst de 
naam “Bitte Søren” (erg kleine Søren). Later ging hij naar zee en leerde in 
Mosum voor stuurman. Hij trouwde met Karen, de do�hter van de eierkoning, 
die hij al op de eerste dag dat hij naar Sylt kwam, had ontmoet. Hij werd een 
gewaardeerde kapitein op een Flens�urgs handelss�hip en stief in 1779 in List, 
91 jaar oud.

Voogd Ulv Jensen was de laatste auto�htone eilandvoogd op För, waar hij in 
zijn eigen, met stro gedekte huis, in Ittersum woonde. Hij was een slimme man. 
In zijn tijd �ehoorde het eiland tot de stad Ri�e. De prefe�t van Ri�e had �e-
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volen dat het eiland een extra �elasting moest �etalen en de voogd moest het 
geld in Ri�e afleveren. Ulv Jensen had e�hter iets anders voor ogen. In plaats 
van �elasting op te leggen, trok hij armzalige en haveloze kleding aan en �eval 
zijn �egeleider, een vertegenwoordiger van de �evolking, hetzelfde te doen en 
domweg zó met hem naar Ri�e te gaan. Ze kwamen midden in de na�ht aan 
en Ulv Jensen eiste onmiddellijk een ontvangst door de prefe�t : “Zoals ik en 
mijn kameraad er uit zien, zo ziet het hele eiland er uit en wij kunnen en wil-
len niet �etalen”, zo vervolgde hij. Op die wijze ontsnapte zijn eiland aan de 
�elasting.
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De Friezen in Zuid Sleeswijk

De politieke situatie van de Friezen in het ge�ied dat vandaag de dag Zuid-Sle-
eswijk, respe�tievelijk Zuid Jutland heet, ontwikkelde zi�h heel anders. Voor de 
duidelijkheid moet in dit hoofdstuk iets over de ges�hiedenis worden uitgelegd. 
De mensen die zi�h Friezen noemden vonden zi�hzelf natuurlijk tot hetzelfde 
volk �ehoren, ongea�ht waar de landsgrens werd getrokken. In het �ijzonder in 
de 20e eeuw, hadden de grenswijzigingen tot gevolg dat het voor vers�heidene 
mensen sle�hts van toeval afhing of men nu een Fries ten zuiden, dan wel ten 
noorden van de grens van 1920 werd.

De taalaffaire en de �ehoefte aan erkenning van hun taal �estond voor de 
meer nadenkende Friezen al in het �egin van 1800. Pas tegen het midden van 
de eeuw e�hter, werd de Friese aanspraak op �ulturele en taalkundige gelijk-
�ere�htiging evident. In eerste instantie domineerde de geda�hte aan Fries 
zelf�estuur �innen de Deense eenheidsstaat. Die geda�hte werd e�hter al gauw 
overstemd door het nationalistis�h ge�ral tijdens het Deens-Duitse �onfli�t.

Het was moeilijk zi�h �uiten dat nationale �onfli�t te houden, ook al wilde 
de meerderheid van de Friezen zi�h daar vermoedelijk het liefst zo weinig 
mogelijk in mengen. 

Marskramer Jens Wulff Brede�ro, die �ij het uitoefenen van zijn �eroep 
gedurende een halve eeuw onafge�roken tussen Jutland en Holstein, in het 
�ijzonder tussen Tønder en Husum, heen en weer trok, vertelt in zijn dag�oe-
ken levendig over de verhoudingen rond de eerste Sleeswijkse oorlog van 1848 
tot 1850. In die tijd golfde het front heen en weer. De haat tussen de Denen en 
de Duitsers was groot en �ra�ht s�heidingen teweeg tussen families, vrienden 
en �uren. Het kwam in West-Sleeswijk tot veel gewelddadige ge�eurtenissen 
met geve�hten onder de �urger�evolking, �oerderij�randen, het ingooien 
van ramen en het gooien met stenen Ook moesten predikanten, leraren en 
am�tenaren soms in het holst van de na�ht vlu�hten. Vaak wist men niet, wie 
de overheid was. Onder deze verhoudingen was het onmogelijk zi�h van een 
standpunt te onthouden. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken 
dat het grootste deel van de Friezen de Duitse, of �eter gezegd de Sleeswijk-
Holsteinse kant koos.

De Friezen waren immers sinds meer dan een eeuw gewend om in s�hool, 
in de kerk, in re�htszalen, als ook in de literatuur en pers met de Duitse taal 
te leven. In Denemarken wist men niet veel van de Friezen en zij wisten op 
hun �eurt sle�hts weinig van de Deense verhoudingen. Veel van hen konden 
dan miss�hien wel het Zuidjutse diale�t praten en verstaan; er waren er sle�hts 
weinig die het Rijksdeens konden lezen of s�hrijven. Gedurende vele jaren 
werden zij, zoals al gezegd, vanuit Kopenhagen geregeerd door Duitstalige 
am�tenaren, die vermoedelijk sle�hts weinig van de Friezen en hun taal wisten 
en die hen als een Duits volk �es�houwden.

Zoals ook anderen in Sleeswijk-Holstein, vonden de Friezen, dat hun land op 
een dwaze manier, �ijna als een kolonie, vanuit Kopenhagen werd geregeerd 
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door een regering met een onwetende alleenheersende koning als stroman.
Wanneer men alle nationale retoriek �uiten �es�houwing laat, dan was het 

een gegeven dat Denemarken op veel plaatsen in Europa werd gezien als een 
land, dat wij vandaag de dag als een �ananenrepu�liek (zij het zonder �ana-
nen) zouden �etitelen. De verhoudingen in Sleeswijk-Holstein waren, naar de 
mening van veel mensen die het konden weten, �eter dan in het overige deel 
van het Deense koninkrijk.

Men �esefte miss�hien ook wel dat er iets aan de hand was met het Olden-
�urgse koningshuis, dat �ezig was te degenereren.

Eén van de koningen, Christian de Zevende, was zonder twijfel geestesziek, 
en zijn e�htgenote deelde het �ed met haar lijfarts, de Holsteiner Struense. 
Dit was een soort �oer, die op een �eesta�htige wijze tere�htgesteld werd na 
een staatsgreep in Kopenhagen. Nó�h Christiaan de A�htste, nó�h Frederik 
de Zevende konden kinderen krijgen. Frederik de Zevende was een merk-
waardige, aan al�ohol verslaafde man, die zoiets ongehoords deed als in het 
huwelijk te treden met een mooie voormalige �alletdanseres. Omdat de laatste 
twee koningen van het Olden�urgse Koningshuis kinderloos waren ge�leven, 
zou normaliter de gerespe�teerde Sleeswijk-Holsteinse edelman, de hertog van 
Augusten�urg, een logis�he troonopvolger zijn geworden. Hij was e�hter ge-
trouwd met een Deense prinses, waarvan men aannam dat het een do�hter van 
Struense was. Met haar als koningin kon hij daarom niet op de troon worden 
gea��epteerd.

Dat was vermoedelijk mede aanleiding tot het oproer, waartoe de zoons 
van de hertog het initiatief namen en dat in 1848 tot de Sleeswijkse oorlog 
leidde. Later lokten de Denen (Kopenhagenaars) de dwaze oorlog van 1864 
uit. Zelfs de nieuwe koning was tegen deze oorlog. Het militair zwakke en on-
voor�ereide Denemarken kon deze oorlog alleen maar verliezen.

Het Deense staats�estuur had onder grote delen van de Sleeswijkse �evolking 
�epaald niet de �este reputatie.

Volksvergadering in Bredstedt

De droom van de Sleeswijk-Holsteiners was een zelfstandige staat, �estaande uit 
de 2 hertogdommen, aangesloten �ij de Duitse Bond. Die eis werd meer en 
meer uitgesproken en leidde in 1848 tot een gewapend oproer.

Vanuit de Deens sprekende noordelijke ge�ieden komt tegelijkertijd de 
eis dat Sleeswijk meer aansluiting �ij Denemarken moet zoeken en dat de 
onderdrukte Deense taal in de zuidelijke ge�ieden moest worden gesteund. 
De grote nationale vergaderingen in 1843 �ij de Skamlings�ank, ten noorden 
van de rivier de Konings Å, kregen grote �etekenis voor de Deense taalaffaire 
in Zuid Jutland.

Men verwa�htte ook �ij de Friezen een nationalistis�he opleving en dat zij 
zi�h van hun Fries-zijn �ewust zouden worden. Een kleine groep Friezen, die de 
interesse van de Friezen voor een gezamenlijke Friese s�hrijftaal en de uitgave 
van een week�lad pro�eerde te wekken, was in 1844 de initiatiefnemer voor 
een groots opgezet Friezenfeest in Bredstedt. Men hoopte dat het een soort 
Fries Skamlings�ank-feest zou worden.

Inspe�teur Carstens uit Lindholm leidde de �ijeenkomst in met een toe-
spraak en sloot die af met het uit�rengen van een “leve de koning en de herto-

54  •  De vergeten Friezen in Denemarken



gen”. De daarop volgende sprekers zetten de snel veranderende stemming in 
de vergadering om in een tumultueuze pro-Sleeswijk-Holsteinse �ijeenkomst.

Marskramer Jens Wulff was die dag in Bredstedt en verhaalt, dat er vele 
duizenden mensen waren samengekomen en hij s�hrijft in zijn dag�oek: “Dat 
amuseerde en interesseerde mij nog het meest: veel Friezen spraken Fries. Er 
waren e�hter te veel sprekers, ze praatten te lang en ze zetten voornamelijk 
aan tot haat jegens de Denen. Dat ergerde en verveelde mij, zodat ik de �ij-
eenkomst om 4 uur verliet”.

Een vergelijk�are Friese volksvergadering in 1848 verliep al net zo, toen spre-
ker na spreker agiteerde voor aansluiting van Sleeswijk �ij een Duitse repu�liek 
of een Duitse monar�hie.

Deze �ijeenkomst werd op de markt in Bredstedt gehouden. De hoofd-
spreker, die grote verwa�htingen wekte, was de Friese vrijheidsstrijder Harro 
Harrings uit Vo�enkol, een rusteloos en fanatiek figuur, die in die tijd aan de 
meeste revolutionaire �ewegingen deelnam. Hij was eigenlijk geëmigreerd 
naar de Verenigde Staten, maar had dominee Christian Feddersens �oeken 
en ges�hriften gelezen. Hij keerde terug toen hij werd gegrepen door het 
idee van een zelfstandig Friesland. Hij droeg tijdens de �ijeenkomst met zijn 
landgenoten het zwaard op de heupen. Door een meeslepende retoriek kreeg 
hij veel �ijval. Zijn programma was “een vrij en eensgezind vaderland van de 
rots �ij de Noordkaap tot het strand van de Eider” met Noordfriesland als een 
vrijstaat onder �es�herming van Denemarken.

Hij hield een vlammende toespraak. Tot het laatste moment droeg hij daar-
�ij zijn zwaard, zwaaide er mee �oven zijn hoofd en riep over de verzamelde 
mensen “wij zullen vrij zijn, zoals onze voorvaderen!”; lüwer düdj as slaaw” 
(liever dood dan slaaf).

Harro Harrings was e�hter een veel te grote fantast, wiens hoogdravende 
ideeën veel Friezen moeilijk serieus konden nemen. Daarom konden de  
Sleeswijk-Holsteiners, met hun woorden over Friezen als een Duitse stam met 
onver�rekelijke �anden met de Duitse �ultuur, de vergadering weer voor hun 
karretje spannen. Tegelijkertijd verklaarden zij het Friese spreekwoord “Lüwer 
düdj as slaaw”, over de slavernij, van toepassing op de Denen als de onderdruk-
kers.

Ondanks alles waren er (overigens niet al te veel) Friezen, die er de voor-
keur aan gaven de historis�he �anden met Denemarken en S�andinavië te 
�ehouden. Zij gaven de voorkeur aan de Deense vrijzinnigheid en de Deense 
tolerantie �oven de stijve Pruisis�he �ureau�ratie, waarvan ze vreesden dat die 
de Friese zelfstandigheid aan �anden zou leggen. Zij geloofden dat via een sa-
menwerking met Denemarken de �este mogelijkheden werden ge�oden voor 
de realisatie van een zelfstandig Friesland. 

Al sinds de Middeleeuwen hadden veel Friese streken hun eigen lands�haps-
wetten, die hen rond het jaar 800 door Karel de Grote waren gegeven. De door 
het volk gekozen re�hters konden, ook �ij strafzaken, re�ht spreken. De Deense 
koning Christian de Derde stelde de Friezen vrij van dienstpli�ht en s�honk hen 
in 1557 de zogenaamde “spadewetten”. Deze wet gaf hen het re�ht hun eigen 
aangelegenheden te regelen, mits ze er zorg voor droegen dijken te �ouwen 
en te onderhouden en het land tegen de zee te �es�hermen.

Men had dus op veel plaatsen eeuwenlang geleefd met de oorspronkelijke 
oude Friese wetten, die door de Friezen verongelijkt werden gekoesterd. Deze 
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wetten waren e�hter, zeker in hun oudste uitvoering, nooit opges�hreven. 
In juni 1456 verzamelden representanten van zeven Friese distri�ten zi�h in 

St. Ni�olai op För om de wetten uit die tijd in de zogenaamde “Sie�enharden-
�elie�ung” te �ekra�htigen.

In hetzelfde jaar namen afgevaardigden van de drie Eierstedt-distri�ten een 
do�ument (in het Nederduits ges�hreven) aan, waarin was vastgelegd dat men 
aan de oude Friese re�hts�eginselen wilde vasthouden. Zowel het Friese re�ht, 
als het de Jutse Wet �leef tot in de 20e eeuw gehandhaafd, zij het met vers�hil-
lende tussentijdse aanpassingen.

Net als in de rest van Jutland, was het zo genoemde Noord-Friesland opge-
deeld in distri�ten, waarvan 13 hun eigen Friese re�ht hadden, terwijl de drie 
noordelijke distri�ten en later de koninklijke en�laves Westerland-För, Amrum 
en List de Jutse Wet hanteerden.Vers�heidene koningen en landheren pro�eer-
den, zoals al gezegd, hier in de loop van de tijd verandering in aan te �rengen. 
Ze werden e�hter vaak verdreven wanneer ze het on�egaan�are land, waarvan 
de �ewoners geen enkele reden zagen om �elasting te �etalen, of het veroverde 
zelf�es�hikkingsre�ht af te staan, pro�eerden in te nemen.

De Friezen hadden eeuwenlang zelf hun eigen leiders aangewezen en geko-
zen. Dat waren in de regel de zogenaamde dijkgraven, de voorname titel van 
de voormannen �ij de dijkaanleg. Men had met grote menselijke inspanningen 
grote delen van het overstroomde land heroverd door de ontwikkeling van 
te�hnieken om de grond en het slik, dat het getij meevoerde, vast te houden. Ze 
�es�houwden het daarom volledig als hun eigen land. Het werk was nagenoeg 
zonder �emoeienis van de Deense autoriteiten verri�ht. Onder de Friezen was 
nog niet eens de geda�hte opgekomen dat het anders zou worden, wanneer de 
Pruisis�he am�tenaren het voor het zeggen zouden krijgen. Daarnaast waren 
de �anden met de Denen, zowel de familie�anden, als wat de normen en  
waarden aanging, zo sterk, dat men die niet graag wilde ver�reken. Er �estond 
e�hter weinig twijfel over de vraag, waar de sympathie �ij het merendeel van de 
Friezen lag. Die hadden geen �and met Denemarken; het land dat maar heel 
zelden interesse voor hen had getoond. Jonge Friezen meldden zi�h massaal 
onder de Sleeswijk-Holsteinse vlag en vo�hten in �eide Sleeswijkse oorlogen 
tegen de Denen.

Anderen hielden zi�h wijselijk �uiten de oorlogen zelf en volstonden met 
ver�ale aanvallen op al wat Deens was. Het waren onzekere tijden, waarin men 
er niet zeker van kon zijn waar de �uren mee sympathiseerden; of ze nu Duits-
gezind, of Deensgezind waren, of dat ze kozen voor een zelfstandig Friesland. 
Wanneer men te duidelijk een mening te kennen gaf, dan riskeerde men het 
door één, of twee van de partijen voor een verrader te worden aangezien. 

In enkele Sleeswijk-Holsteinse distri�ten twijfelde men aan de Friezen, om-
dat men �ang was dat ze de Sleeswijk-Holsteiners in de rug zouden aanvallen. 
Veel Sleeswijk-Holsteiners meenden zelfs dat het het �este was de Friese taal 
te ver�ieden. Dat standpunt vond e�hter to�h niet de grootste �ijval, omdat 
anderen meenden, dat het kleine aantal Friezen zo gevaarlijk nu ook weer niet 
was. In feite interesseerden de Friezen zi�h maar erg weinig voor de politiek. 
Dat was duidelijk te zien aan de uitge�ra�hte stemmen �ij de verkiezing van 
de standenvertegenwoordiging in 1854, waar�ij het deelnameper�entage in de 
zuidelijke Friese distri�ten overal �eneden de 6 pro�ent lag.

De eerste Sleeswijkse oorlog werd, met �ehulp van de Europese grootma�h-
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ten, die geen Duitse �ontrole op de toegang tot de Oostzee wilden a��epteren, 
door de Denen gewonnen. Het was �elangrijk voor de Denen om de sympathie 
die ze door vele eeuwen van onvers�hilligheid en onwetendheid hadden ver-
loren, weer terug te winnen. Op enkele plaatsen was men e�hter te drastis�h 
�ij de pogingen de Deense taal en Deense administratie te steunen. De Denen 
werden daardoor �epaald niet populairder, ook niet onder de Friezen.

Na de Deense nederlaag in de tweede Sleeswijkse oorlog van 1864 werd 
Sleeswijk-Holstein een deel van het Pruisis�he koninkrijk. De Friezen kregen 
het Pruisis�he staats�urgers�hap. Hun re�ht op zelf�estuur werd afges�haft en 
de Sleeswijk-Holsteinse �eweging, die geen enkele steun van de nieuwe heren 
kreeg, kwijnde weg. De �anden met Denemarken werden voor meer dan 50 
jaar ver�roken.. De Deense eenheidsstaat, dat wil zeggen een staatsver�and van 
Denemarken en de hertogdommen Sleeswijk/Holstein, kreeg al met al een tijd 
van leven van sle�hts iets meer dan honderd jaar.

Hereniging

Nadat het noordwestelijke deel van Sleeswijk Duits was geworden, leidden de 
nastrevingen voor het �ehoud en het versterken van de Friese taal en �ultuur 
in dat ge�ied tot �epaalde re�hten, ondanks een groot wantrouwen en een 
enorme ver�orgen onwil �ij de nationalistis�h gezinde Duitsers.

Wanneer men zi�h e�hter in het open�are leven en �uiten het eigen erf �egaf, 
dan moest men Duits praten. De Deense taal �ehoorde nu tot het verleden.

In 1879 werd de eerste Noordfriese vereniging opgeri�ht in Nie�üll-Deds-
�üll. Het was in de eerste plaats een nationalistis�he vereniging. De voorman, 
dominee Frederik August Feddersen formuleerde het als volgt: “Wij zullen in 
Fries gewaad een eerlijk, vroom en vrij Duits hart dragen”.

Het was de �edoeling dat er een aantal plaatselijke verenigingen zouden 
worden opgeri�ht, die later in een grotere organisatie zouden worden samen-
gevoegd., Omdat dat plan op de Noordfriese eilanden met onvers�hilligheid 
werd �ejegend lukte dit e�hter niet

Op 13 augustus 1902 werd in Rödenes �ij Husum de eerste – Duits georiën-
teerde – streekvereniging voor heel Noord-Friesland opgeri�ht. Deze �estaat 
nog steeds en heet vandaag de dag “Nordfriesis�her Verein”. Ze heeft in �ijna 
alle delen van Noord-Friesland plaatselijke verenigingen.

Het meest in het oog springende gevolg van de tweede Sleeswijkse oorlog 
in 1864 was een massa-emigratie naar de Verenigde Staten in de laatste helft 
van die eeuw.

Veel Friezen waren al eerder naar het grote nieuwe land, aan de andere kant 
van de Atlantis�he O�eaan, geëmigreerd, als gevolg van oorlogen, onderdruk-
king van hun taal en �ultuur, stormvloeden die hun land veroverden, et�. Er 
waren en er zijn nog steeds grote Friese gemeens�happen in veel noordooste-
lijke steden en staten, zoals in New York, Philadelphia, Massa�husetts en Mi-
�higan. Deze Amerikaanse Friezen hielden hun oude moederland, in�lusief 
gewoontes en �ultuur, volop in ere. Ook deden ze veel voor het �ehoud van de 
oude taal. Het Fries wordt nog steeds ge�ruikt in de vele Friese �lu�s over heel 
Noord Amerika. Er wordt gezegd dat vandaag de dag in de Verenigde Staten het 
grootste aantal (noord)Fries sprekende mensen ter wereld wordt gevonden. 

Er was nauwelijks een Friese familie in het noordelijke Sleeswijk te vinden 
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die geen Amerikaans familielid had; een oom, een tante, een neef, een ni�ht 
of iets verder afstaande verwanten. Er kwamen massa’s �rieven daar vandaan, 
die vertelden over de mogelijkheden in dat wonderlijke land. Wanneer men 
dus de mogelijkheid had om het reis�iljet te �etalen, was het voor de hier 
wonende Friezen dan ook helemaal geen moeilijk �esluit om te vertrekken. 
Ook was er een aanzienlijke emigratie naar de ge�ieden van de Boeren in 
Zuid Afrika. Vooral op de eilanden was op grote s�haal sprake van emigratie. 
Het gevolg was dat door de emigratie de �evolking op enkele eilanden werd 
gehalveerd. Daardoor ontstonden natuurlijk veel pro�lemen voor degenen 
die a�hter�leven, vooral ook omdat meestal de jonge, sterke en initiatiefrijke 
mensen het eiland verlieten. Ook dat deed geen goed aan de Friese zaak. Het 
zou niet �orre�t zijn te �eweren dat die grote uitto�ht uitsluitend te wijten was 
aan het feit, dat men onder Duits �estuur was gekomen; to�h was het wel één 
van de oorzaken. Velen verlieten hun woonplaats om te voorkomen dat ze 
in Duitse militaire dienst moesten. Duitsland voerde vele oorlogen en er was 
�ehoefte aan soldaten.

De Friezen hadden geen militaire traditie. Door de eeuwen heen hadden ver-
s�hillende koningen en hertogen, áls ze al iets over de Friezen te zeggen he��en 
gehad, het verstandig gevonden hen vrij te stellen van militaire dienst, omdat 
het �eter was hen thuis te laten om dijken te �ouwen en die veilig te houden.

Zo diende de Eerste Wereldoorlog zi�h aan. Daar gingen ook andere pro-
�lemen mee gepaard. Eén en ander had tot gevolg dat de Friezen pas na 1920 
gehoor voor hun zaak konden krijgen. Toen waren er ineens velen die zi�h 
lieten horen. Dat ge�eurde gelijktijdig met de volksstemming, die leidde tot de 
opdeling van het hertogdom Sleeswijk. Door de nieuwe grens werd Sleeswijk 
opgedeeld in een Zuid Jutland en een Zuid Sleeswijk, waardoor de tegenstel-
lingen tussen Deens en Duits opnieuw aan het li�ht kwamen.

De stemming wees met grote duidelijkheid uit hoezeer de Friezen in de  
Duitse samenleving waren geïntegreerd. Er wordt ges�hat dat, van de �a. 
200.000 Friezen, er sle�hts �a 3000 aan weerszijden van de nieuwe grens waren, 
die Deens stemden.

De Noordfriese vereniging, die in nationaal-Duitse geest werkte, keerde zi�h 
tegen de nieuwe grens. De nieuwe en minder leden tellende Fries-Sleeswijkse 
vereniging, verklaarde zi�h tot voorstander van zelfstandigheid van het Friese 
volk, in samenwerking met S�andinavië. Deze vereniging was in 1923 in Zuid 
Sleeswijk door een klein aantal Deens georiënteerde Friezen opgeri�ht en 
werkte met de Deense minderheid samen. De vereniging heet vandaag de dag 
“Nationale Frisere” (Nationale Friezen).

Het was e�hter geen vreedzame tijd. De twee Friese verenigingen en hun 
leden �estreden elkaar hevig. Het �onfli�t �ereikte een hoogtepunt, toen de 
Fries-Sleeswijkse vereniging in 1925, met Deense hulp, pro�eerde opgenomen 
te worden in het Europese Nationaliteits�ongres in Genève. Dat was een Unie 
van de vele nationale minderheden en �evolkingsgroepen die door de we- 
reldoorlog waren ontstaan.

De Noordfriese vereniging reageerde heftig, en de Duitse Friezen verza-
melden meer dan 13.000 handtekeningen als protest, omdat men niet als een 
nationale minderheid wilde worden �es�houwd. In 1926 werd in Bohmsted 
op de jaarvergadering van de vereniging het zogenoemde “Bohmsted-pa�t” 
aangenomen, Hierin werd vastgesteld:
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1. Wij Noordfriezen zijn Duits gezind. 
2.  Wij voelen ons al eeuwen ver�onden met Sleeswijk Holstein en de Duitse 

�ultuur. 
3.  Binnen de kaders van deze �ultuur willen wij de �ijzondere trekken van 

ons volk �ewaren. 
4.  Wij wensen dat onze taal in het Friese taalge�ied, op s�hool en in de 

kerk, wordt gehandhaafd. 
5.  Wij willen niet als een “nationale minderheid” worden �es�houwd.

Van Duitse zijde werden er ook nog grote inspanningen gedaan om het �ongres 
van de volksminderheden ertoe te �ewegen, de kleine Deensgezinde Friese 
minderheid niet toe te laten.
Het resultaat was dan ook dat het �ongres deelname van de Deensgezinden 
afwees. 

De periode onder het Hitler-bewind

Ondanks de grote nationale �ontroverses streden �eide verenigingen voor 
steun voor de Friese taal. Daar�ij werden enkele resultaten �ereikt. In 
1925 stond de minister-president in Sleeswijk toe dat �ij gelegenheid het 
Fries in het s�hoolonderwijs mo�ht worden ingevoerd, wanneer dat op 
�asis van vrijwilligheid ge�eurde. Toen in 1928 de Friese taalpro�lemen 
langzamerhand een �randende zaak waren geworden, werd er in het Friese 
taalge�ied wekelijks een uur Fries toegestaan.

Opnieuw was de vreugde sle�hts van korte duur, omdat de nazi’s snel in 
opkomst waren. Vers�heidene Friezen werden gegrepen door Hitlers motto 
over “Blut und Boden” (�loed en aarde) en de ver�ondenheid van de volkeren 
met het �ehoud van het volkseigene. Ondanks een propagandistis�he wijze 
van optreden in het �egin, kregen de nationaal-so�ialisten e�hter to�h geen 
e�ht grote �ijval onder de Friezen, met hun traditionele ge�rek aan politieke 
interesse. Door de land�ouw�risis in de twintiger jaren, die de �oeren, zowel 
ten noorden als ten zuiden van de grens, hard trof, kregen de Nazi’s e�hter 
meer en meer de wind in de zeilen. De meerderheid van de Friezen raakte er 
toen van overtuigd dat Hitler de man was, die de normale toestanden weer 
kon terug�rengen. Bij de verkiezingen in 1932 stemde meer dan 70% van de 
�evolking van Noord-Friesland op Hitler.

Op 23 april 1932 �ezo�ht Hitler Flens�urg, waar hem een geestdriftige 
ontvangst ten deel viel, onder meer door een delegatie van För, �estaande uit 
mooie jonge meisjes in hun mooie Föringer klederdra�ht,. 

De Friezen die in de toezegging van de nationaal-so�ialisten voor grotere 
Friese zelfstandigheid hadden geloofd, kwamen al snel �edrogen uit. De  
Noordfriese vereniging had zi�h in 1933 “geheel en al en zonder voor�ehoud” 
a�hter de nieuwe regering ges�haard. Het werd e�hter al snel duidelijk dat de 
nazi’s totaal geen interesse hadden in steun aan de niet-Duitse Friese taal.

Protesten hielpen niet, en de voorman, dr. Rudolf Muuss werd gedwongen 
af te treden. Langzamerhand namen de nazi’s de leiding van de vereniging 
volledig over. De Friese jaarvergaderingen in 1937 en 1938 in Nie�üll werden 
tot nazistis�he massamanifestaties.
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De nazistis�he “Heimat�und Nordfriesland” werd langzamerhand door veel 
Friezen genegeerd en de enkeling, die de nazi’s openlijk tegenwerkte, kreeg te 
maken met pesterij en vervolgingen. De Friese di�hter Jens Mungard van Sylt 
overleed in 1940 in het �on�entratiekamp Sa�hsenhausen.

Een Friese taalbeijveraarster in Noordfriesland, mevrouw Marie Tångeberg, die gedurende vele 
jaren schoolhoofd was van de Deense school in Risum, waar de leerlingen ook nu nog les krijgen 
in het Fries. Hier staat zij, samen met haar drie dochters en haar kleinkind, gefotografeerd voor 
haar woning in Efkebüll, waar het Fries nog steeds de moedertaal is. 

De weinige Deens georiënteerde Friezen in de Fries-Sleeswijkse Vereniging 
zetten na 1933 hun werk voor erkenning van de Friese minderheid voort. Dit 
was e�hter maar van korte duur. Al snel kreeg de voorzitter en opri�hter van de 
vereniging, Johannes Oldsen, een s�hrijfver�od en huisarrest. Daarna �estond 
de vereniging zo goed als niet meer.

Uiteindelijk werd het in 1938 ver�oden in het open�aar te praten over een 
eigen Fries volk en over de Friezen als nationale minderheid.

Kenmerkend was het lot dat de familie Thamms in de nazi-periode trof. Emil 
Thamms uit Husum had in 1937 zijn vier kinderen aangemeld voor de Deense 
s�hool in Tønder. Toen de ouders dat weigerden te doen, werden de kinderen 
er door de Duitse politie af gehaald. Als zij de Hitlergroet niet wilden �rengen, 
zouden de kinderen van de ouders worden afgenomen. Dat ge�eurde dan ook. 
De ouders werden gearresteerd. Thamms �elandde in het �on�entratiekamp. 
Hij overleefde dat en kwam in 1945 weer thuis. Korte tijd daarna overleed hij 
e�hter.

Het vroegere s�hoolhoofd, mevrouw Marie Tånge�erg uit Efke�üll, die 
�enadrukt dat zij nó�h Deense, nó�h Duitse, maar Friezin is, vertelt over die 
moeilijke tijden:
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“Het werd gezien als iets erg vers�hrikkelijks, wanneer men vertelde dat men 
Fries was. Als men daar�ij dan ten overvloede ook nog zei dat men sympathie 
voor de Deense zaak had, dan werd het heel gevaarlijk. Op de s�hool in Risum 
werd, net als overigens op alle andere s�holen, alles wat over Friesland ging, 
verzwegen. Daarnaast werd het de kinderen ook ver�oden in de pauze Fries 
te spreken. In feite is het ongelooflijk dat de taal onder die �ulturele tortuur 
heeft kunnen overleven”. 

Vreedzamere tijden

Na de Duitse nederlaag in de Tweede Wereldoorlog werd het voor veel Friezen 
tijd voor zelfonderzoek. Veel van de Duitsgezinde Friezen hadden zi�h in 
Duitse krijgsdienst gemeld. Zij waren ten dienste van de vrees in�oezemende 
oorlogsma�hinerie in vers�hillende ge�ieden ingezet.

Nu zag een groot deel van hen, net zoals andere Zuid Sleeswijkers, e�hter de 
waarde in van de Deense tijd daarvoor. De Vereniging van Nationale Friezen 
kreeg een onverwa�ht grote �ijval. Het werd hen toegestaan om, samen met 
de Deense minderheid, in de westelijke streken, helemaal naar het zuiden tot 
Eiderstedt, een Deens/Fries s�hool- en verenigingsleven op te ri�hten.

Zonder een kwade �edoelingen moet wel worden gezegd dat veel van de 
nieuwe leden in de eerste plaats hun voordeel in deelname aan de Deens/ 
Friese samenwerking zagen omdat ze grotere voedselrantsoenen van de Deense 
noodhulp kregen. – Niemand kan e�hter hongerige mensen verwijten dat ze 
alle mogelijkheden �enutten om aan eten te komen.

Er waren er e�hter niet weinig die met een open geest en een hervonden 
idealisme aan de Deens/Friese samenwerking �egonnen in de overtuiging 
dat, via de Nationale Friezen, de weg naar een meer zelfstandig Friesland kon 
worden gevonden. Eén van hen was Lorenz Conrad Peters, die één van de voor-
aanstaande personen onder de Duitsgezinde Friezen was geweest. Hij s�hreef 
in 1948 in een artikel het volgende: “Wij zagen in Duitsland ons vaderland en 
dat kon ook �ijna niet anders. Ieder mens is het produ�t van zijn opvoeding 
en de Pruisis�he opleiding op s�holen en universiteit, in de perspropaganda 
en in de militaire opleiding was grondig en doel�ewust. Zij �estempelden ons 
Friezen als een Duits volk. Daar�ij werd verzwegen dat wij een volk waren dat 
overwegend S�andinavis�he kenmerken heeft en al sinds mensenheugenis 
in organisatoris�h opzi�ht deel uitmaakte van de Deense �evolking.

Die opvoeding �ra�ht de stemmen in ons, die vertelden over de gesla�hten 
van onze Friese en Deense voorouders, tot zwijgen en overstemde de stemmen 
van onze grootouders, die met een warm hart spraken over onze �anden met 
Denemarken en de gelukkige tijd onder Deens �estuur. 

Was het dan zo vreemd dat wij er in 1920 voor kozen �ij Duitsland te gaan 
horen? De opvoeding had het Friese volk met �lindheid geslagen en had tot 
gevolg dat het minder liefde voelde voor het verwante land dan voor het op-
gedrongen vaderland.

Vandaag de dag �etreuren wij dat diep. Voor hoeveel zoekto�hten naar ons 
vaderland zouden we �espaard zijn ge�leven, als wij toen al de weg naar het 
Noorden hadden teruggevonden”.

De Fries Al�re�ht Johannsen formuleerde het als volgt: “De Noordfriezen  
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hoeven niet �ij zi�hzelf te rade te gaan voor de vraag of zij nu Duitser of Deen 
zijn. Voor hen is er maar één vraag: Ben je een Fries, of �en je het niet?”

Nu was het de Duitse zijde, die zi�h in de verdediging voelde gedrongen en 
de strijd tussen de Denen en de Duitsers laaide opnieuw op. Thomas Steensen 
s�hrijft dat de fel uitgevo�hten Duits-Deense tegenstellingen de�ennialang de 
inspanningen voor het Fries overs�haduwden en dat de emotioneel verhitte 
atmosfeer het lange tijd nagenoeg onmogelijk maakte om een zelfstandige 
Friese positie in te nemen.

Met het verloop der jaren werd de slepende “grensstrijd” e�hter minder a�-

Het noordwestelijke ambt in Zuid Sleeswijk heeft nu de naam Nordfriesland gekregen. De foto 
is van de grensaanduiding direct ten zuiden van Rudbøl, waar de grens zelfs midden door de 
hoofdstraat loopt. 
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tueel. De aangevangen “Koude Oorlog” tussen het Sovjet �lok en de Verenigde 
Staten/West Europa overs�haduwde veel regionale �onfli�ten.

In 1949 onders�hreef de Sleeswijk-Holsteinse Landdag unaniem de zogeno-
emde “eerste verklaring van Kiel”. Hierin werd vastgesteld dat: “Het iedereen 
vrij staat om zi�hzelf tot de Deense nationaliteit en �ultuur te rekenen. Geen 
enkele autoriteit mag dat �estrijden of �ontroleren”.

De verklaring legde ook de re�hten van de Deense minderheid vast. De 
Friezen werd er ook in genoemd, maar zonder �on�rete formuleringen. To�h 
was het niet zonder �etekenis dat het gezindheids�eginsel werd vastgelegd en 
een �epaalde �asis voor een vrijere handelwijze in de toekomst s�hiep.

Men kan stellen dat de opvolger van de verklaring van Kiel, de Kopenha-
gen-Bonnverklaring van 1955, gezien vanuit Fries standpunt, formeel een 
versle�htering was. Zij werden namelijk helemaal niet meer genoemd. Het 
prin�ipe van de vrije verkiezingen gold e�hter nog steeds. De verklaring werd 
ondertekend door Bondskanselier Konrad Adenauer en Staatsminister H.C. 
Hansen. De hoofd�oods�hap was: “Duits is hij die Duits wenst te zijn en Deens 
is hij die Deens wenst te zijn”.

De nieuwe pro�lemen, die zi�h in het kielzog van de oorlog manifesteerden, 
werden voor het Friese streven naar erkenning van eigen aard en taal, langza-
merhand zo ernstig, dat men moest toegeven, dat het niet langer verantwoord 
was, afzonderlijk stelling te kiezen en elkaar te �estrijden. Het grensvraagstuk 
was zo langzamerhand niet meer a�tueel, nu men, zowel van Duitse, als van 
Deense kant had verklaard dat de landsgrens vast ligt en dat het noodzakelijk 
was samen de weg naar eigen herken�aarheid te zoeken tussen de vele nieuwe 
mensen die plotseling de Friese ge�ieden �innenstroomden. 

Dat waren mensen die door de oorlog, vanuit het vroegere Oost Pruisen, 
de nieuwe Poolse ge�ieden, de Duitstalige provin�ies in Tsje�ho-Slowakije en 
vers�hillende andere delen van Hitlers zogenoemde “Derde Rijk”, naar het  
westen waren gedreven. Veel van deze mensen �elandden in de nieuwe deel-
staat Sleeswijk-Holstein en wisten natuurlijk helemaal niets van de Friezen en 
hun �ijzondere omstandigheden. Een dergelijke �evolkingstoename met vre-
emdelingen �ra�ht het gevaar met zi�h mee dat de praktijk zi�h ten ongunste 
van de Friezen zou ontwikkelen. Het was daarom nodig om samen te werken.

Beide Noordfriese groeperingen stemden daar dan ook mee in, zij het met 
het �enadrukken van hun eigen standpunt. Toen men in 1956 in Auri�h in 
Oost Friesland de Friezenraad opri�htte, waren niet alleen de drie Frieslanden 
vertegenwoordigd, maar uit Noordfriesland waren er representanten van zowel 
de nationale ( Deens georiënteerde) Friezen, als ook van de Duitse Friezen.

Al tussen de �eide wereldoorlogen werden er een aantal gemeens�happelijke 
Friese �ongressen gehouden. Met het opri�hten van de Friezenraad werd de 
supranationale samenwerking geformaliseerd. De Friezenraad houdt elk 3e 
jaar een groot Fries �ongres, afwisselend in Noord-, Oost- en West-Friesland 
(Fryslân). Ieder jaar vinden er een Fries jeugdkamp en vers�hillende andere 
arrangementen plaats, waar de Friezen uit de vers�hillende streken elkaar 
ontmoeten. In 2004 vond de grote “Friezenmeeting” plaats op Helgoland, 
waar�ij, vermoedelijk voor de eerste keer, ook een nakomeling van Friezen in 
Denemarken was uitgenodigd.

Een ander resultaat van de samenwerking was het opri�hten van het Noord-
friese Instituut in 1965, in een voormalige gemeentes�hool in Bredstedt. Dit 
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wetens�happelijk instituut doet, in samenwerking met de universiteiten van 
Flens�urg en Kiel, onderzoek naar de Friese taal en �ultuur Het Noordfriese 
Instituut heeft in de loop der jaren een omvangrijke verzameling do�umenten 
en �oeken aangelegd over de Friese taal, ges�hiedenis en de levensomstandig-
heden in de loop der tijden. Het instituut geeft eveneens een serie �oeken en 
periodieke ges�hriften uit over de Friese omstandigheden, hun ges�hiedenis, 
personeelsges�hiedenis en verenigingsa�tiviteiten.

Het instituut krijgt zowel Deense als Duitse steun, maar is langzamerhand 
wel in moeilijke e�onomis�he omstandigheden tere�ht gekomen. Professor 
Thomas Steensen heeft de leiding van het instituut. Hij is een met veel kennis 
�egenadigd spreker en s�hrijver van een lange serie artikelen en �oeken over 
de Friese omstandigheden.

De verzamelde werken van de Friezen komen ook tot uitdrukking in de ver-
s�hillende aanvragen �ij, zowel de Sleeswijk-Holsteinse landsregering, als ook 
de �ondsregering, om meer in de wet vastgelegde re�hten voor minderheden 
en �evolkingsgroepen. Dit heeft een aantal resultaten opgeleverd. Het is gelukt 
de deelstaatregering zo ver te krijgen dat ze �ij de �ondsregering in Berlijn in 
de �res sprongen voor de �es�herming van de Friese taal, �onform onderdeel 

Veel Noordwest Sleeswijkse steden ten zuiden van de grens hebben hun oude Friese naam terug-
gekregen. De vroegere Deense stad Bredsted heet nu Bredstedt op zijn Duits. De Friese naam die 
eveneens op het plaatsnaambord is aangegeven, luidt Bräist. 
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III van de Europese Charta voor regionale- of minderheidstalen. Verder par-
ti�ipeert men in het Europees Bureau voor Kleine Talen (EBLUL) in Du�lin 
en in de Federalistis�he Unie van Europese Bevolkingsgroepen.

Het is evenwel niet gelukt de status als offi�iële taal te verkrijgen - dat is nog 
steeds het Duits. Niettemin is het in enkele gemeenten mogelijk een huwelijk 
in het Fries te sluiten en op enkele plaatsen kan in het gemeente�estuur Fries 
worden gesproken.

Het getuigt van een �epaalde erkenning, dat men nu in veel Zuid-Sleeswijkse 
gemeenten straatnaam�orden in het oorspronkelijke Fries kan vinden. Bij 
het �innenrijden van enkele steden ziet men nu ook de naam op de plaatsna-
am�orden zowel in het Duits, als in het Fries, aangegeven. Voor�eelden zijn 
Nie�üll/Nai�el, Risum-Lindholm/ Risem-Loonham, Bredstedt/Bräist en Hu-
sum/ Hüsem.

In het Friese taalge�ied heeft ieder dorp een oorspronkelijk Friese naam, 
maar niet in alle plaatsen kon er een meerderheid worden gevonden om de 
Friese naam een offi�iële status te geven. Friese plaatsnamen vindt men niet 
in de laatste plaats op de Waddenzee-eilanden. In het Deens heet het lange, 
smalle en grootste eiland Sild, in het Duits Sylt en in het Fries Söl. För heet 
in het Deens Før en in het Fries Feer. Amrum heeft dezelfde naam in het 
Deens en Duits en heet Oomram in het Fries. - Al met al voor�eelden van de 
meertaligheid, die in het Friese ge�ied heerste en waarmee de �ewoners hier, 
voor het merendeel in normale harmonie en verdraagzaamheid, eeuwenlang 
uitstekend he��en kunnen leven. 
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De Friezen in Zuid-Jutland

Bij de ges�hiedenis van de Friezen in het Noordelijke deel van West Sleeswijk, 
dat in 1920 �ij Zuid Jutland werd gevoegd, is sprake van veel tegenstrijdigheden. 
Er is dis�ussie geweest over de vraag hoever de Friezen zi�h oorspronkelijk ten 
noorden van de grens �ij de Vidå he��en gevestigd, wanneer men tenminste 
van de aanname uitgaat, dat ze vanuit het zuiden het land zijn �innengekomen. 
Men is het er in ieder geval over eens dat in de omgeving van Tønder-Højer-
Møgeltønder eeuwenlang een groot deel van de oorspronkelijke �evolking het 
Fries als moedertaal had.

Het vers�hil van mening gaat over de vraag of de Friezen to�h niet van het 
noorden �innenkwamen en dus in werkelijkheid een soort Jutten zijn, met een 
S�andinavis�he inslag, zoals de Noren en de Zweden. Tegenwoordig houden 
veel onderzoekers vast aan de opvatting dat de Friezen in twee golven vanuit 
het zuiden zijn gekomen. De eerste golf zou dan in de 9e eeuw vanuit het Ne-
derlandse Friesland zijn gekomen. Zij trokken hoofdzakelijk naar het ge�ied 
�oven het westelijke Eiderstedt en naar de eilanden. De tweede golf zou twee- 
of driehonderd jaar later uit het huidige Oost-Friesland zijn gekomen en zij 
zouden zi�h op de marsgronden en op de halligen he��en gevestigd.

Enkele kronieken vertellen over Friezen rondom Ri�e, terwijl er zi�h ook 
Friezen helemaal ri�hting Ringkø�ing zouden he��en gevestigd.

Het meningsvers�hil gaat dus over de vraag tot waar de Friezen in het Deens 
sprekende deel van de Waddenzeege�ied tot de oorspronkelijke �evolking 
moeten worden gerekend. Dit kan als een strikt a�ademis�he vraag worden 
�es�houwd. Om e�hter de historis�he rol van dat volk te �egrijpen, is het na-
tuurlijk niet on�elangrijk te weten of ze het oorspronkelijke volk in

het Zuidjutse ge�ied waren, dan wel dat ze een �innengedrongen vreemd 
element in de eeuwige strijd om grond en invloed zijn geweest.

Indien de Friezen als vreemdelingen werden �es�houwd, dan kan dat 
miss�hien de geringe Deense �elangstelling voor hen, zowel politiek, als 
wetens�happelijk, verklaren. Men moet vaststellen dat er sprake is van ver�a-
zend weinig onderzoek naar de Friese taal en �ultuur, ondanks het feit dat er 
langs de Zuidjutse westkust nog steeds veel zi�ht�are voor�eelden van Friese 
aanwezigheid en van �ulturele invloeden zijn te vinden. Voor�eelden zijn fa-
milienamen, ar�hite�tuur, als ook de lands�haps- en �edrijfsstru�turen.

Er �estaan verklaringen van autoriteiten op het vakge�ied van ges�hiedenis, 
die aangeven dat de rol van de Friezen, in het ge�ied dat nu tot Denemarken 
�ehoort, minimaal is geweest. Professor Durk Gorter van de Fryske Akademy in 
Leeuwarden in Nederland stelt vast dat het grondge�ied van de Friezen sle�hts 
iets ten noorden van de Duits-Deense grens eindigt. Professor Alistair Walker 
van de Universiteit van Kiel, een Engelse taalwetens�happer, die jarenlang het 
ver�and tussen het Fries en het Engels heeft �estudeerd, is van mening dat het 
Friese element ten noorden van de grens al lang is uitgestorven.

Lektor Hans Ja�o� Rank van Skær�æk doet onder andere onderzoek naar 
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de vroegere zoutwinning op de marsgronden. Hij vertelt, dat het enige op 
zekerheid �erustende �ewijs van vestiging van Friezen ten noorden van het 
ge�ied rond Tønder is, dat er in de 13e eeuw veel Friezen naar Ballum kwamen 
om dijken te �ouwen en te werken aan de landaanwinning. Het is e�hter niet 
mogelijk geweest daar sporen van terug te vinden. 

De plaatselijk histori�us, museumdire�teur H.E. Sørensen van Skær�æk 
heeft een grote serie �oeken ges�hreven over de Waddenzee en haar �evol-
king. Hij zegt dat, afgezien van de omgeving van Tønder, de Friezen niet tot 
de oorspronkelijke �evolking �ehoorden. De mensen, die zi�h noordelijker 
vestigden, waren immigranten vanuit het zuiden.

Ook op het wetens�happelijke Friese Instituut in Bredstedt in Zuid Sleeswijk 
s�hijnt men zi�h niet zo intensief te he��en �eziggehouden met de Friese 
voorvaderen ten noorden van de landsgrens. Het is ver�azend hoe weinig ma-
teriaal het instituut over de Zuidjutse Friezen heeft kunnen verzamelen. Een 
medewerker van het instituut meent daarom dan ook dat de �ewoning door 
Friezen zi�h sle�hts tot de grens �ij de Vidå heeft uitgestrekt.

Het heersende wetens�happelijk standpunt is dus dat er in de loop der tijden 
weliswaar Friezen in het noordwestelijke deel van Sleeswijk he��en gewoond, 
maar dat er sle�hts sprake is geweest van een tamelijk �es�heiden aantal im-
migranten. 

De meningen vers�hillen dus over de vraag tot hoe lang de Friese taal de 
dagelijkse voertaal was in sommige gezinnen ten noorden van de streek rond 
Tønder en Højer. Mogelijk is dat nog niet zo lang geleden. Een 86-jarige man 
van Keitum op Sylt vertelde dat hij, wanneer hij als jongen van het vasteland 
naar het eiland Rømø voer (dat was vóór de tijd dat de dam er was), �ij het aan 
land gaan in het Fries werd �egroet en wanneer zij op familie�ezoek naar het 
noordelijkste Friese eiland Fanø gingen, er eveneens Fries werd gesproken.

Uit het kadaster van Ri�e �lijkt dat ook daar families van Friese oorsprong 
woonden.

Het is to�h nog gelukt een enkel klein over�lijfsel van de Friese taal te vin-
den in het deel van Sleeswijk, dat nu Zuid-Jutland wordt genoemd. Wanneer 
oude mannen in het westelijke deel van het land hun populaire kaartspel Skaat 
spelen, dan duiden ze hun kaart nog steeds aan met de oude Friese getallen, 
�ijvoor�eeld “hjerter ien”

Dat kan een andere aanwijzing van het feit zijn dat de Friese taal in de 
huidige Deense streken nog niet zo lang terug in de tijd gaat.

Gaat men naar Engelse �ronnen, dan vindt men de opvatting, dat het Fries al 
lang voor onze tijdrekening, zowel verder noordelijker, als zuidelijker, dan de 
taalgrenzen die men heden ten dage denkt te kennen, werd gesproken. Zij 
wijzen er op, dat er geen grote vers�hillen waren in de taal, die werd gesproken 
door de Friezen, de Angelen en de Saksen die, zoals gezegd, Engeland �in-
nendrongen, nadat de Romeinen zi�h hadden teruggetrokken.

De Engelsman Wilfred van York was de eerste �hristelijke missionaris in het 
Nederlandse Friesland, die, nadat hij door een storm op de kust was �eland, 
van de koning het re�ht kreeg het �hristendom te prediken. Dat was omstreeks 
het jaar 675. In het jaar 692 arriveerde een andere Engelsman, Willi�rord, die 
later de eerste door de Paus geïnstalleerde �iss�hop van de Friezen werd. Hij 
�ekleedde dit am�t tot zijn dood in 739. Men zegt, dat deze Engelsmannen 
�eide geen moeite hadden met het prediken voor de Friezen, omdat het lokale 
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diale�t heel veel overeenkwam met hun eigen Angelsaksis�he taal.
De Friese taal kan op grond van �ovenstaande redenatie niet voor een indi�a-

tie van de oorsprong van de Friezen worden ge�ruikt. Wanneer er al een Friese 
oer�evolking in Zuidjutland, of verder naar het noorden, is geweest, dan lijkt 
er geen twijfel over te �estaan dat, net zoals de Duitse taal het Fries vanuit het 
zuiden verdrong, hetzelfde plaatsvond met het Deens, of het Zuidjutse diale�t, 
dat vanuit het noorden in zuidelijke ri�hting opdrong. 

Het is e�hter moeilijk om zi�h voor te stellen dat er gelijktijdig ook dire�t een 
wisseling van �evolking heeft plaatsgevonden. Weliswaar he��en veel Friezen 
het Fries voor het Deens vervangen, maar hun “roots” zijn nog steeds Fries, 
ook al is de taal in veel families in het vergeet�oek geraakt.

Men kan zi�h dus ook afvragen, hoe lang een �evolking in een landsdeel 
moet wonen, voordat ze als oorspronkelijk worden �es�houwd. – Hoe lang 
moet men �ijvoor�eeld op Bornholm wonen, voordat men zi�h Bornholmer 
mag noemen?

In de 16e eeuw vond een grote immigratie plaats van de noordelijke Ne-
derlanden; e�hter niet naar de Waddenzeekust maar naar het kleine eiland 
Amager, ten zuiden van Kopenhagen.- Deze ges�hiedenis is te danken aan het 
feit dat de Deense koning Christian II een jonge en mooie geliefde had, die 
van Waterland in Nederland kwam. Zij heette Duveke.

Zij haalde de koning over Nederlandse �oeren uit te nodigen zi�h op het 
vru�ht�are Amager te vestigen. Zij kwamen van Waterland en het kleine eiland 
Marken. Enkelen van hen he��en waars�hijnlijk Westfries gesproken. De �e- 
doeling was dat zij de grond zouden ontginnen om de koning en zijn hof-
houding van verse land�ouwprodu�ten van goede kwaliteit, zoals �oter, melk, 
groente, wild en vlees, te voorzien.

De produ�ten die het hof niet afnam werden op de markten in Kopenhagen 
verko�ht.

De nieuwe Amager-�oeren waren vlijtige mensen, die al snel erg welvarend 
werden en die meerdere eeuwen hun taal en gewoonten �ewaarden, zodat de 
Kopenhagers er geen enkele twijfel over hadden waar ze vandaan kwamen.

Bewoners op het vasteland

Men kan zi�h afvragen waarom de deskundigen zo overlopen van zeker-
heid, waar het gaat om de �evolkingssamenstelling in de noordelijke Wadden- 
zeege�ieden. Kijkt men over de laatste duizend jaar naar de nederzettingen 
in deze ge�ieden, dan is er sprake geweest van steeds wisselende natuur- en 
levensomstandigheden; een verandering, zoals weinig andere plaatsen in de 
wereld die he��en gekend.

Het is voor de mensen enorm moeilijk geweest om een �estaan te vinden 
in dat ongastvrije kustge�ied. – De kust�evolking van de Waddenzee heeft 
met heel zware �eproevingen te maken gehad. Niettemin is het met grote 
inspanningen en doorzettingsvermogen, na een lange tijd, met �ehulp van 
niet traditionele methoden in de land�ouw, zoutwinning, ja�ht, visserij, in de 
s�heepvaart, enz., gelukt om ges�hikte levensomstandigheden te s�heppen 
voor een groeiende �evolking.

Wie waren deze mensen, die zo koppig tegen “Blanke Hans” he��en gevo�h-

68  •  De vergeten Friezen in Denemarken



ten en daar�ij zowel he��en verloren als gewonnen?
Het lijkt niet waars�hijnlijk dat geïmmigreerde Jutse �oeren zi�h in groten 

getale in deze streek he��en kunnen handhaven!
Het moet een volk zijn geweest, dat ervaring, te weten te�hnis�he ervaring 

en kennis, had waarmee men onder deze omstandigheden kon overleven; een 
volk dat de zee en haar gevaren kende. Zij moeten noodzakelijkerwijs kennis 
van dijken�ouw en de aanleg van afwateringskanalen he��en gehad - en he�-
�en geweten dat het net zo �elangrijk is zi�h van het water te ontdoen, als om 
het te �eletten het land �innen te stromen.

Dat kunnen Friezen zijn geweest en het lijkt to�h wel erg toevallig dat, zoals 
de wetens�happelijke deskundigen vertellen, hun to�ht naar het noorden niet 
verder reikte, dan tot een nationale grens die in 1920 werd vastgelegd.

Er waren, miss�hien afgezien van diale�tvers�hillen en nationale tegenstellin-
gen, tot �a 100 jaar geleden geen vers�hillen in leefomstandigheden, ge�ruiken 
en gewoontes in het noordwestelijke Sleeswijk, of men nu ten noorden, of ten 
zuiden van de Vidå woonde.

Op de vlakke marsgronden van het vasteland, onder een hemel die hoger 
s�hijnt te zijn dan waar dan ook ter wereld, �ouwden de �ewoners allen in 
dezelfde stijl, op vernuftig aangelegde terpen ter �es�herming tegen over-
stromingen door de zee, hun met riet gedekte huizen en �oerderijen met de 
am�itieuze voorgevels.

De zee �ra�ht niet alleen maar tragedies en ongelukken, maar ook, nadat zij 
zi�h had teruggetrokken, vru�ht�are graslanden. Op de weelderige weiden van 
de marsgronden fokte men door de eeuwen heen de vele honderden s�hapen 
en het rundvee, die voor de hoofdinkomsten zorgden. De dieren werden ver-
s�heept vanaf Ri�e, Rud�øl, Tønder, of Husum en in het zuiden voor goede 
prijzen verko�ht.

De huizen van de mensen, als ook de inri�hting ervan, hadden in grote lijnen, 
overal langs de hele Noordzeekust van Den Helder tot Es�jerg, dezelfde Fries-
Hollandse stijl. De kerken hadden allemaal dezelfde naar de hemel reikende 
spitse torens. De paraatheid met het oog op de aanvallen van de zee was op 
dezelfde wijze georganiseerd middels het waters�hap, dat verantwoordelijk was 
voor de veiligheid van de dijken. De voorzitter van het waters�hap werd ook 
ten noorden van de Vidå dijkgraaf genoemd.

Op veel plaatsen kan men in de huizen en �oerderijen langs de kust nog 
steeds dezelfde ornamenten vinden, zoals de de�oratieve wanden met ka-
rakteristieke Hollandse tegels in �lauw en wit, vaak met religieuze motieven. 
Deze wanden geven de kamers in de oude huizen een eigen stijl ,die vaak met 
groot respe�t is �ewaard. De tegelwanden kunnen onder meer in de nationale 
Commandeurs�oerderij �ij Juvre op Rømø worden �ewonderd.

Deze gezellige tegelwanden waren vroeger vermoedelijk in de meeste huizen 
te vinden, vooral in de keuken, maar ook in de pronkkamer. Ze kwamen zelfs in 
de meer �es�heiden huizen voor en zullen daarom wel goedkoop zijn geweest. 
De tegels kostten toen ook niet veel, miss�hien kreeg men ze zelfs wel gratis. 
– De meeste werden ongetwijfeld als �adeau gegeven wanneer de zeeman weer 
thuiskwam. – Wanneer de plat�odems van de Waddenzee vanuit de noorde-
lijke vers�hepingsplaatsen hun lading vee in een Nederlandse haven hadden 
afgeleverd, moesten ze noodzakelijkerwijs �allast aan �oord he��en om �ij 
zware zeeën op de thuisreis niet om te slaan. Omdat er niet veel stenen in het 

Benny Siewertsen •  69



vlakke Nederland zijn, werden de afgedankte en mislukte tegels van de grote 
aardewerkfa�rieken in het laadruim gegooid om de s�hepen te sta�iliseren.

Daarom konden de vele oude Noordfriese huizen worden versierd met de 
mooie tegels. Tegenwoordig worden de �este tegels, als kost�are antiquiteiten, 
voor hoge prijzen verko�ht.

Er s�hijnen overigens veel onderlinge handels�etrekkingen tussen de  
Noordfriese eilanden te zijn geweest. Zo wordt verteld, dat de �ewoners van 
Fanø nauwe �anden onderhielden met het eiland För, dat men onder meer 
van turf van de Jutse veenmoerassen voorzag. De Fanikers (�ewoners van Fanø) 
ko�hten de turven op �ij de �oeren in het noorden en voeren ze naar För, 
waar ze met een goede winst werden verko�ht. De Föringers hadden op hun 
zandige eiland niets anders dan natuurlijke �randstof, zoals gedroogd zeewier 
en drijfhout om hun huizen mee te verwarmen. 

Bewoners van de eilanden

Het leven op de Waddenzee-eilanden, zoals het Duitse Amrum, För en Sylt en 
het Deense Rømø, Manø en Fanø, ontwikkelde zi�h door de eeuwen heen in 
hoofdlijnen identiek, met maar weinig �onta�ten met het vasteland. Daardoor 
ontwikkelden zi�h natuurlijk vers�hillende lokale gewoontes, ge�ruiken en dia-
le�ten. De �ewoners waren �oeren en zeelieden. De meest toonaangevenden 
waren de welvarende kapiteins, of �ommandeurs, zoals ze naar Nederlands 
ge�ruik werden genoemd. Ze �ra�hten in een periode van meer dan 100 jaar 
grote rijkdommen thuis met de walvisvangst, de visserij en de lange lu�ratieve 
s�heepsreizen over de hele wereld. Zij deden dat zowel op eigen s�hepen, als 
op Nederlandse en Duitse vaartuigen, die de kundige, �ij voorkeur Friese, 
navigatoren graag in dienst namen.

De �ommandeurs waren ontwikkelde mensen met een �rede �lik en le-
venservaring. Thuis op de eilanden �ouwden de rijke �ommandeurs naar de 
opvattingen van die tijd, pra�htige �oerderijen en land�ouw�edrijven. Die 
werden het grootste deel van het jaar door de e�htgenotes en de dienstmeisjes 
�eheerd, terwijl de man langdurig op zee was. 

De gewone zeelieden waren s�haars, dus wie het goed aanpakte kon to�h 
een redelijk deel van de op�rengst krijgen. Van hun �es�heiden woningen is 
tegenwoordig op de eilanden niets meer over.

Rømø, Manø en Fanø, waren, in tegenstelling tot de zuidelijke Friese ei-
landen, niet vru�ht�aar. De zandige grond kon de �evolking niet voeden en 
daarom ging �ijna de hele mannelijke �evolking naar zee, eerst op walvisvangst 
in de Noordelijke IJszee. Later, toen de walvissen en de zeehonden in de loop 
van 1800 langzamerhand �ijna waren uitgeroeid, monsterden ze aan op de 
Duitse en Nederlandse zeils�hepen van de grote vaart.

Terwijl de mannen van fe�ruari tot septem�er/okto�er naar zee waren,  
losten de vrouwen de pro�lemen thuis op. Zo werden ze �ijvoor�eeld vaak met 
erosie en het onderstuiven van land�ouwarealen ge�onfronteerd. Er waren veel 
oorzaken voor de zi�h plotseling voordoende zandverstuivingen.

Met een grote �evolking van �a. 1800 mensen op Rømø, ten opzi�hte van 
momenteel �a. 800, zal er veel �randstof nodig zijn geweest, waar veel �omen 
voor werden geveld. Daardoor kreeg de wind vat op het zand. Veel mensen 
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�etekende ook veel grazende huisdieren, waardoor de tere vegetatie, die het 
zand moest vasthouden, werd vernield.

De vrouwen verwijderden na stormen het zand �ij de huizen en op de wei-
landen en deponeerden dat in wallen, waar rijshout en sli� overheen werden 
gegooid en plantten helm, een soort gras dat in �osjes groeit. Hierdoor werd 

De tekening van het begin van 1600 toont de gebrekkige boten, die werden gebruikt om dichtbij 
te kunnen komen teneinde de reusachtige walvissen in de IJszee te harpoeneren Het was een  
levensgevaarlijke job voor de mensen die dat moesten doen. Velen kwamen om het leven, maar de 
vangsten brachten grote rijkdom naar bijvoorbeeld Rømø.  
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het opwaaien van het zand op den duur zo goed tegengegaan, dat men op een 
redelijke wijze de land�ouw kon �lijven uitoefenen. Tot op de dag van vandaag 
kan men rond de weilanden en de �oerderijen in Juvre de lage zandwallen van 
destijds nog herkennen.

De vangst van walvissen in de noordelijke wateren, waar, �ehalve walvissen, 
massa’s zeehonden, walrussen, grote vissen en andere zeedieren voorkwamen, 
leverde grote winsten op. Het was zwaar werk daar in de IJszee, waar men op 
die grote zeedieren jaagde. Er heerste een ijzeren dis�ipline en de religie was 
een on�armhartige leidraad als het er om ging verkwisting en dronkens�hap 
aan �oord te �estrijden. De straffen waren streng en dire�t. 

Over een �ommandeur van Rømø wordt verteld dat hij, na twee to�hten met 
zijn s�hip naar de IJszee, thuiskwam met een re�ordvangst van respe�tievelijk 28 
en 30 walvissen. Zijn totale vangst door de jaren heen, liep op naar 106 walvissen. 
Er was in Europa een grote vraag naar spek, traan en andere walvisprodu�ten, 
die dan ook voor goed geld verko�ht konden worden.

Beri�hten over de walvis- en zeehondenvangst in de ar�tis�he wateren �ij 
Groenland in de 18e en 19e eeuw, vertellen over gruwelijke en dramatis�he 
ge�eurtenissen, die het leven aan �oord van de oude walviss�hepen in een 
onmenselijk perspe�tief plaatsen. Het drama in de �eroemde roman over de 
walvisvaart “Mo�y Di�k”, van de Amerikaanse s�hrijver Herman Melville, is vast 
en zeker ook veel Friese zeelui in de Noordelijke IJszee overkomen.

Om de reusa�htige zeemonsters (zie de voorpagina van dit �oek met een 
paar enorme walvisri��en) te kunnen harpoeneren, moesten de walvisvan-
gers van de primitieve zeils�hepen overstappen in kleinere roei�oten Die 
�ootjes konden door één enkele klap van de staart van een gewonde walvis 

Het nationale museum Commandeursboerderij in Juvre op Rømø, waar men een indruk kan 
krijgen van het leven van de vroegere commandeurs en scheepskapiteins, die erg rijk waren. 
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omslaan. Dat kwam regelmatig voor. Nadat de walvis zijn laatste adem had 
uitge�lazen, �egon het zware werk om het dier in stukken te snijden. Al-
leen de tong al kon meerdere tonnen wegen. Daar kwamen de strijd te-
gen de onrustige en gewelddadige zee zelf, de koude, ijs�ergen, de moei-
lijke omstandigheden aan �oord en de erg sle�hte proviand nog �ovenop. 
Veel Friese zeelieden he��en deze jaarlijkse to�hten niet overleefd.   
In het jaar 1777 ging een groot aantal walviss�hepen verloren, toen ze ten oosten 
van Groenland door het ijs werden ingesloten. Men vermoedt dat �ij die gele-
genheid tussen de 200 en 300 zeelieden het leven in de poolwinter lieten.

Daarvan kwamen er 34 van Rømø, onder andere één van de voorouders van 
de grote Deense s�heepsreder A.P. Møller. Veel overlevenden onder de Deense, 
Duitse en Nederlandse zeelieden verhaalden na de thuiskomst in Europa over 
het onvoorstel�are lijden en de vermoeienissen die ze als s�hip�reukelingen 
in de poolwinter moesten doorstaan om de lange wintermaanden door te 
komen.

Wanneer men de verhalen mag geloven, dan deden maar weinig deelnemers 
vanaf de eilanden Manø en Fanø aan de walvisvangsten in de IJszee mee. Het 
grootste deel van de s�hepen en �emanning van deze eilanden ging op de 
grote vaart naar andere zeeën. De jonge Fanikers gingen al op heel jonge leef-
tijd naar zee. Op de grote zeils�hepen die de o�eanen �evoeren was veel volk 
nodig en de jonge jongens waren goedkope ar�eidskra�hten. Het varen tegen 
lage kosten was een �elangrijke reden van het su��es van de West-sleeswijkse 
s�heepvaart.

De �elangrijkste periode van de walvisvangst duurde al met al ongeveer 
honderd jaar. Ook de vele zeerovers getuigen ervan dat er e�ht sprake was 
van gouden tijden. De zeerovers, die huishielden in het Lister Diep, kwamen 
helemaal van Algerije en plunderden de rijk �elaste s�hepen.

Exotische vrouwen

Tot het moderne �adtoerisme op de uitgestrekte zandstranden ongeveer 150 
jaar geleden �egon te floreren, leefde men op de meeste eilanden e�ht geïso-
leerd, omdat de mogelijkheden om naar de andere eilanden of het vasteland 
te gaan, �eperkt waren.

Twee keer per etmaal waren de vaarroutes �ij laag water on�egaan�aar. Als 
er met vloed een �ehoorlijke golfslag was, was het in de veer�oten met hun 
platte �odems geen prettig vertoeven.

Anderzijds deden de eiland�ewoners, wanneer de zeelieden van hun vele 
reizen terugkeerden en vertelden hoe de wereld er uitzag, wel de �elangrijk-
ste nieuwe indrukken en ervaringen uit de grote �uitenwereld op. Zij hadden 
vreemde talen geleerd en �ra�hten nieuwtjes en spannende verhalen, als ook 
nieuwe en zeldzame dingen mee naar huis. Daarnaast namen ze ook nieuwe 
standpunten en meningen en soms een exotis�h uitziende e�htgenote of  
geliefde mee, die dan, wanneer de mannen vroeg in het jaar weer naar zee 
gingen, op de door vrouwen gedomineerde eilanden werd a�htergelaten.

De �eïnvloeding vanuit het �uitenland drukte zowel op de mensen, als op 
de taal, de �ouwstijl, de gewoontes en natuur en lands�hap in de omgeving 
van West-Sleeswijk, een stempel. Vandaar de interessante �ewering, dat het 
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twijfela�htig is, of er so wie so wel een eigen Friese �ultuur �estaat, maar dat er 
daarentegen sprake is van een �ulturele diversiteit, die zoveel elementen van 
elders in de wereld in zi�h heeft, dat die uniek is in de wereld.

De Fries/Nederlandse invloed is onmisken�aar te vinden in de oude ar�hite�-
tuur. Op Rømø, Manø en Fanø zijn de huizen ge�ouwd van donkere stenen, 
die waars�hijnlijk van Sylt of För werden gehaald, want op de drie �ewoonde 
Deense eilanden komt geen klei voor. Het dak van de s�huur werden met riet 
en het woonhuisdeel met dakpannen gedekt, waardoor de wind er minder vat 
op had. Om dezelfde reden stonden de huizen altijd in een oost-west lijn, met 
het woongedeelte aan de oostkant en de stal en s�huur aan de westkant, ten-
einde luwte te geven. De overeenkomsten in de ge�ruiken en de oude feest- en 
klederdra�hten getuigen duidelijk van Friese invloeden.

Qua stijl zijn in de klederdra�hten veel overeenkomsten met Nederland 
terug te vinden. Dat geldt ook voor het oude Amager, dat in de 16e eeuw 
werd �evolkt door vlijtige Friezen en Nederlanders. Zij werden door koning  
Christian de Tweede uitgenodigd dit grote Sjællandse eiland �ij Kopenhagen 
in �ultuur te �rengen.

Op Rømø, het grootste van de Deense Waddeneilanden, is het Deens eeuwen-
lang de dominerende taal geweest en de �ewoners he��en zi�h ook Deens ge-
voeld. Het is vermoedelijk honderden jaren geleden dat er Fries op Rømø werd 
gesproken, ondanks het feit dat dit eiland van het huidige Deense grondge�ied 
nog de meeste gelijkenis vertoont met het Friese �uureiland Sylt.

Afgezien van de heel vroege ar�hite�tonis�he- en �eroepsmatige sporen, 
moet men diep graven om een Fries verleden te vinden. To�h heeft Rømø wel 
een Friese naam. In het Fries wordt het namelijk Rem genoemd. 

Zonder een taalkundige referentie en zonder gevonden s�hriftelijke �ron-
nen is het moeilijk de vermoedens over een Friestalig verleden op Rømø te 
onder�ouwen. Mogelijk zou gesla�htsonderzoek hier nog sporen kunnen 
opleveren.

Indien men meer over de oude, hoog in aanzien staande, �ommandeurs op 
Rømø aan de weet wil komen, dan moet men de kerk op Rømø eens �ezoeken. 
Deze kerk heet natuurlijk Sint Clemens, naar de heilige van de zeelieden. Op 
het kerkhof staan veel imposante grafstenen, die vertellen over de �omman-
deurs, hun gezinnen, s�hepen en reizen. In het jaar 1770, de �loeitijd van het 
eiland, toen de walvisvangsten op hun hoogtepunt waren, woonden er op Rømø 
zo’n 40 �ommandeurs. De namen van de meesten zijn �ekend.

Een studie over familienamen heeft haar �eperkingen omdat de meeste men-
sen, net als veel anderen aan de Sleeswijkse westkust, Deense namen he��en 
die op “sen” eindigen. Gelukkig he��en e�hter veel van hun nakomelingen, 
waarvan er nu nog steeds veel op Rømø wonen, �ijzonder ijverig het verleden 
van de familie onderzo�ht en opges�hreven. Enkelen he��en hun resultaten 
op het internet gezet. Hier kan dan ook veel interessante informatie worden 
gevonden over de oude zeerotten en �oeren.

Informatie over de namen toont aan dat de oude families op Rømø, met 
name �innen de �oeren- en de zeemansfamilies, vaak �innen de familie trouw-
den. Een �ommandeurszoon moest een �ommandeursdo�hter he��en en 
omgekeerd. Men trouwde zelden met iemand van �uiten het eiland of van de 
�uureilanden. Er wordt �eweerd dat die tradities op alle noordelijke eilanden 
in ere werden gehouden en dat waars�hijnlijk daarom vele generaties lang 
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dezelfde families op de eilanden he��en gewoond. – Miss�hien ook wel in een 
vroegere Friese tijd.

De familiestam�omen getuigen e�hter ook van wijdver�reide familie�anden 
met andere Friese eilanden, met het vasteland en met de rest van Denemarken, 
Duitsland en Nederland.

Eén van de �eroemde �ommandeurs was Hans Hansen Tønnies junior, van 
Tvismark op Rømø, die in 1771 naar List op de noordpunt van Sylt verhuisde. 
Hij ving in de loop van 36 jaar 116 walvissen en veel meer dan 50.000 zeehon-
den. De familienaam Tønnies is wijd ver�reid en wordt onder anderen door 
een �ekende familie in Husum gevoerd. Heden ten dage is de “Tønnisgård”, 
de oude, met riet gedekte �ommandeurs�oerderij �ij Kongsmark op Rømø, 
ingeri�ht als natuur-edu�atie�entrum. Men kan hier vers�hillende tentoonstel-
lingen over de �ultuur en de natuur van Rømø �ezi�htigen.

Een familielid van hem uit dezelfde tijd was �ommandeur Hans Engel�ret 
Bleeg, die in Tvismark werd ge�oren en daar ook overleed. Ook hij had veel 
familieleden, die naar zee gingen. Zijn familienaam komt zowel in Nederland, 
Denemarken als Duitsland voor, vooral langs de Waddenzeekust.

Op Rømø wordt een zogenaamde “�ind�rief” uit het jaar 1842 �ewaard. Die 
uitdrukking komt van het Friese woord “�ine” dat “�inden” �etekent. Deze �rief 
verpli�ht de ontvanger een gift te doen, wanneer hij het raadsel in de �rief niet 
kan oplossen. De �rief werd naar de �ommandeur Engel�ret Petersen Siewerts 
in Tvismark gezonden en eindigt met een mooie wens:

“Ik wens jou zoveel goede jaren, als er zand in de zee is,
en zoveel goede dagen, als er sterren aan de hemel staan.
Wij wensen jou allereerst een vrouw zo lief,
Dat jij met heel veel liefde kunt leven”.
       Jouw Vrienden

De vrienden waren de �ommandeurs Frederi�h W. Wandahl en Mathias C. 
Kræmer, alsmede Wandahls e�htgenote, Margaretha Elisa�eth Wandahl, ge-
�oren Petersen.

De genoemde �ommandeurs waren allen familie van elkaar. Tønnies, Bleeg, 
Siewerts, Wandahl en Kræmer �ehoren tot de oude Rømø-families. Ook fami-
lienamen als List, Engel�retsen, Falk, Petersen Præst en Mærsk Møller �ehoren 
daartoe, net als ook de vele op “sen” eindigende namen. 

De familie�oerderij van de familie Mærsk Møller stond in Øster�y. De tus-
sennaam komt van Kiersten Pedersdo�hter Mærsk, die in 1835 op Rømø met 
stuurman H. P. P. Møller trouwde. Zij kwam uit een �oerengesla�ht, afkomstig 
uit West-Sleeswijk. De eerste �ekende drager van de naam was Anders Nielsen 
Mers�h, de van 1617 tot 1698 in Ballum woonde. 

- de familie Mærsk Møller �ehoorde tot een familie van uitgesproken zeelie-
den, stuurmannen en �ommandeurs, die uiteindelijk stamvader werden van 
de grootste en rijkste Deense redersfamilie. 

Ook een aantal andere grote Deense rederijen, zoals �ijvoor�eeld DFDS, 
Torm en Dansk-Fransk, he��en een Rømø-verleden.

Andere grote �ommandeursfamilies waren With, Degn, Carl, Tagholm, Boy-
sen en Manøe.

In hoeverre deze zeemansfamilies van Rømø ook Friese voorouders had-
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den, komt niet dire�t tot uiting in de familiestam�omen. Meerdere families 
woonden en werkten e�hter vele eeuwen op de eilanden, miss�hien ook wel 
in de tijd dat de Friese taal over heel Sleeswijk ver�reid was. De familienamen 
zijn een zekere vingerwijzing daarvoor. Familieonderzoeken tonen aan dat de 
�evolking van het eiland veel onderlinge familie�etrekkingen had – en nog 
steeds heeft – zowel op Mandø en Fanø, als ook op Sylt, Amrum, För en andere 
Friestalige ge�ieden. Veel van de namen zijn te vinden in het overzi�ht met 
familienamen met Friese �anden aan het slot van dit �oek.

Alle �ewoners van Noordwest Sleeswijk werden offi�ieel tot de Noordfriezen 
gerekend. – In 1780 vaardigde de Deense koning een verordening uit over het 
opheffen van vrijstelling in marinedienst voor de Noordfriese eiland�ewoners, 
die als Deense onderdanen met Ham�urgse s�hepen op Groenland voeren. 
Van de kansel in de kerken werd �ekendgemaakt, dat in het vervolg niemand 
zeereizen het land uit mo�ht maken, of op vreemde s�hepen in dienst mo�ht 
treden. Het land had zelf �ehoefte aan haar zeelieden. Dat �elette de �ewoners 
van Rømø evenwel niet om in Ham�urg aan te monsteren. In 1883 werd de 
verordening opgeheven omdat zij voor de Noordfriese zeelieden aanleiding 
gaf tot diverse pro�lemen.

De �ewoners op de vers�hillende eilanden waren s�heepskameraden op vele 
vaarto�hten.

In de periode 1761 to 1839 werd geregistreerd dat er 1713 s�hepen van 
Ham�urg naar Groenland uitvoeren. Zij hadden in totaal 65.157 zeelieden aan 
�oord. Hiervan kwamen er 13.065 van de streken aan de Westkust. Daarvan 
kwamen er weer 6.237 van Rømø, 5.644 van För, 529 van Sylt, 344 van Amrum, 
61 van Helgoland, 2 van de halligen en 348 van het Noordjutse vasteland (�ron: 
Fritz Joa�him Falk: “De �ommandeurs en zeil�ootkapiteins van Rømø).

Een zi�ht�are en erg interessante herinnering aan een �ommandeurs�e-
staan op de grote wereldzeeën van iemand van Rømø is te zien in het Friezen-
museum in Wyk, op För. Na een lang leven op zee, vestigde kapitein Josias 
Andreasen van Sønder�y op Rømø, zi�h in 1878 in Wyk, waar hij trouwde met 
een rijke weduwe. Zijn zoon Kertel Andreasen liet de hele erfenis na aan het 
museum. Daar waren onder andere grote s�hilderijen �ij van enkele s�he-
pen, waarop zijn vader had gevaren, zoals �ijvoor�eeld de �rik “Railway”, de 
�ark “Seame �ridge” en de veelmaster “Resulute”.

Eén van de oude ge�ruiken van de eiland�ewoners van Rømø, die gelijkenis 
vertoonde met die van �ewoners van de andere Noordfriese eilanden, was de 
zogenoemde “Biike”. Dit werd later op enkele eilanden een algemene feestdag. 
“Biike” is Fries voor “�randstapel” en heeft ook te maken het Engelse “�ea�on”, 
dat “�aken”, of “vuurtoren” �etekent. De Biikedag was oorspronkelijk op 21 
fe�ruari. Dan werden er na een gegeven sein honderden vuren op het strand 
ontstoken, zowel op de eilanden, als op het vasteland. De dag daarna, Per’s 
dag (Sint Petersdag), vond het gezamenlijke vertrek van de zeelieden plaats. 
In kleinere jollen voer men een eind zuidwaarts de Waddenzee op naar de 
vertrekhavens. Met de smalle �oten en de vele mensen die aan �oord waren 
gepropt, was het geen ongevaarlijke vaarto�ht over de gevaarlijke Waddenzee. 
Veel zeelieden kwamen dan ook �ij deze to�hten om het leven.

De vuren op het strand moesten de winter wegjagen en het �egin van een 
nieuw vangstseizoen daar �oven in de IJszee, tussen Spits�ergen en Groenland, 
inluiden. Tegenwoordig is het maken van vuren een zomera�tiviteit voor toeri-
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sten, gearrangeerd door de lokale vvv’s.
De vele �ommandeurs van Rømø namen vaak een twintigtal zeelieden mee 

van hun thuiseiland; s�heepsjongen, jongvolk, matrozen, en stuurmannen. 
Vaak waren het familieleden, zoals zoons, zwagers, neven en kleinkinderen. 
Het was niet ongewoon dat de zoon van de �ommandeur stuurman was. De 
jongens �egonnen met het zeemansleven omstreeks hun 10e jaar, wanneer ze 
als s�heepsjongen uitvoeren. Aan �oord werkten ze zi�h dan langzamerhand op 
en eindigden als harpoenier, stuurman, of uiteindelijk �ommandeur. Zo deden 
ze een uitge�reide kennis van het zeemansleven op en hadden ze voldoende 
�agage, wanneer ze stuurman of kapitein werden. 

De �ommandeurs van Rømø stonden dan ook �ekend als ervaren s�hippers, 
die het �ommando kregen over grote zeil�oten met als thuishavens Ham�urg, 
Altona, Flens�urg, Glü�kstadt, Aa�enraa, Kopenhagen, Tønder, Ri�e, als ook 
Nederlandse havens.

Omstreeks 1630 monsterden veel Noordfriezen aan op �uitenlandse walvis-
s�hepen. Er verliep e�hter maar korte tijd, voordat de Friezen hun eigen 
walvisvloot opri�htten. De eerste poging om voet op eigen dek te krijgen, in 
de strijd om de kost�are zeedieren te vangen, was van 1692. De vloot – twee 
s�hepen- ging e�hter verloren. Het ene verging; het andere werd door zeerovers 
gekaapt. Na veel pogingen kwam men in 1746 e�ht op gang. Met goedkeuring 
van de koning werd Wyk op För de zetel voor de “Groenlandse Compagnie”. 
Wyk had een groot voordeel. De haven is hier altijd ijsvrij en de walvisvaarders 
konden daarom vroeger naar zee gaan dan de s�hepen van andere havens. 
Enkele jaren later, omstreeks 1770, �es�hikte ook Tønder over een kleine 
walvisvloot, die door een �ijdrage van de staat en �elastingvrije invoer werd 
gesteund.

De s�hippers en �ommandeurs op Rømø he��en de navigatie waars�hijn-
lijk op het eiland onder de knie gekregen, zonder dat er een offi�iële s�hool 
�estond. Die kwam in 1697, toen Jesper Ørum het koninklijke privilege kreeg 
om een zeevaarts�hool te gaan exploiteren. Er was voor het �egin van de 19e 
eeuw geen examenpli�ht en vermoedelijk he��en veel �ommandeurs hun 
zoons zelf les in navigatie gegeven. De eerste e�hte zeevaarts�hool in Dene-
marken werd in 1860 op Fanø opgeri�ht. Voor die tijd gingen veel jonge Fani-
kers naar För om examen te doen en hun stuurmansdiploma �ij de erkende 
leermeesters te halen.

Tegen het einde van de 19e eeuw liep de zeevaart van Rømø sterk terug. De 
ijzeren stooms�hepen volgden de grote trotse zeils�hepen, die van de windzo-
nes afhankelijk waren, op. De ijzeren s�hepen waren sta�ieler en de zeils�hepen 
werden, niet zonder reden, gezien als een �ijzonder gevaarlijke werkomgeving. 
Het aantal volledige vermissingen was vers�hrikkelijk hoog. De helft van de 
zeils�hepen die uitvoeren kwam nooit weer thuis. Daarom gaven veel jonge 
zeelieden er de voorkeur aan, om aan te monsteren op de stooms�hepen.

De zeils�hepen werden uit de vaart genomen en de �ommandeurs vestigden 
zi�h elders in Denemarken of Duitsland. Enkelen gingen terug naar hun �oer-
derijen op Rømø, waar ze zi�h, vaak tot niet gering verdriet van hun e�htgenotes 
die gewend waren daar de �eslissingen te nemen, wel zullen he��en gestort 
op het runnen van de �oerderijen.
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Friezen in het gebied rond Tønder

In de meest zuidwestelijke hoek van Zuid Jutland, het ge�ied rondom Tønder, 
hield de Friese taal het langst stand. In de dertiger jaren van 1900 woonden 
hier nog veel Fries sprekende families.

Reda�teur Bent Slot, die opgroeide in Tønder, vertelt dat in zijn kindertijd, 
toen de familie een tante in Møgeltønder �ezo�ht, er gelijktijdig zowel De-
ens, Duits, als Fries werd gesproken. Hij kan zi�h nu nog steeds enkele Friese  
woorden herinneren. 

Na de 2e Wereldoorlog �estond ten noorden van de grens het Fries feitelijk 
niet meer; mogelijk spraken een paar oude mensen het nog.

De meeste Friezen in de omgeving van Tønder woonden op hun �oerderijen 
op de marsgronden. Enkelen verhuisden e�hter ook naar de stad. De op het 
stadhuis van Tønder �ijgehouden kadastrale lijst van personen, die van 1700 
tot 1869 de �urgereed aflegden en daarmee �urgerre�hten in de stad kregen, 
�evat 79 personen die uit de Fries sprekende omgeving kwamen. Zij maakten 
als zodanig deel uit van de �ovenklasse van de stad, die voor het grootste deel 
�estond uit kooplieden en rijke handelaren.

Er zijn e�hter met grote zekerheid nog veel meer Friezen in de stad geweest, 
omdat er geen rekening werd gehouden met de veel groter in aantal zijnde 
onderklasse. Die �estond uit alle �edienden, niet zelfstandige ar�eiders en 
zogenoemde “oneerlijken”, die niet tot de e�hte �urgers werden gerekend. 
De Friezen zijn dus een herken�aar deel van het stads�eeld geweest, maar 
woonden elders, zoals gezegd voor het grootste deel op hun �oerderijen �uiten 
op de marsgronden.

Ze stonden �ekend als mensen die hardnekkig aan hun mening vasthielden. 
– In 1797 �elegerden de Friezen het gemeentehuis in Tønder om te protesteren 
tegen de invoering van een nieuw ge�eden�oek.

In 1848 vond het Sleeswijk-Holsteinse oproer plaats en werd er een voorlo-
pige regering gevormd.

Het stads�estuur in Tønder twijfelde er in het �egin sterk aan of ze die re-
gering wel zouden erkennen, omdat het Deense element sterk in de stad was 
vertegenwoordigd. Vooral onder de “kleine man” �estond sympathie voor de 
Denen, terwijl de Duitsgezinde �urgermeerderheid de Sleeswijk-Holsteinse 
kant koos. Het stads�estuur vreesde onlusten. In die situatie �oden de Friezen 
uit de stad en uit de omgeving aan om Tønder te hulp te komen tegen de De-
nen. Aan de Friezen werden e�hter verzo�ht zi�h rustig te houden.

Deze ge�eurtenissen wekten in het ontstane nationale �onfli�t natuurlijk 
woede op en er werden tegenstellingen ges�hapen. Vermoedelijk heeft er e�h-
ter nooit een �ijzonder hartelijke verhouding tussen de Denen en de Friezen 
�estaan - hoewel er in het alledaagse leven ook weer geen sprake s�hijnt te zijn 
geweest van zoiets als een e�hte vijands�hap.

Wanneer men de mythen uit vroegere tijden mag geloven, dan zijn de Denen 
en de Friezen weliswaar een soort neven, maar veel sagen en kronieken vermel-
den to�h meerdere malen, dat ze �onfli�ten en oorlogen met elkaar hadden. 
Er �estond geen twijfel over, dat de Denen in veel gevallen �ang waren voor 
de Friezen, die �ekend stonden als wat heetge�akerde mensen.

Marskramer Jens Wulff vertelt in zijn dag�oek over een episode rond 4 april 
1848, toen een eenheid van het Deense leger kort na het �egin van de oorlog 
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Tønder was �innengetrokken. Dat ge�eurde zonder tegenstand en met goed-
keuring van de stadsraad. Men vreesde niettemin onlusten. Alles verliep e�hter 
vreedzaam en Wulff, die op die dag in de stad ver�leef, ging gerust terug naar 
Brede�ro. Midden in de na�ht e�hter, werden hij en zijn huisgenoot op order 
van distri�tsvoogd Brasen gewekt. Hij verordonneerde dat alle weer�are man-
nen van 18 tot 60 jaar �ewapend en vast�eraden de Denen in Tønder te hulp 
moesten komen. Men vreesde namelijk dat de Friezen, die in groten getale �ij 
de stad zouden zijn aangekomen, hun ontevredenheid over de aanwezigheid 
van het Deense leger ken�aar zouden maken en tot de aanval op de Deense 
soldaten zouden overgaan. 

De distri�tsvoogd verzamelde een grote plaatselijke groep uit de steden Bre-
de�ro, A�ild, Løgumkloster en Møgeltønder en men ging op weg naar Tønder. 
Toen ze daar in de morgen aankwamen, �leek dat alles rustig in de stad was. 
‘s Middags ging men, na een kort oponthoud in Møgeltønder, waar men een 
exer�itie hield, weer naar huis.

De Deense soldaten durfden e�hter niet in Tønder te overna�hten. Ze  
sloegen het kamp op �uiten de stad. De volgende morgen trokken ze zi�h terug 
in Møgeltønder. Ze da�hten daar veiliger te zijn.

Wulff s�hrijft verder, dat het allemaal vals alarm was. De Friezen zaten rustig 
thuis en zaten zi�h ongetwijfeld te verkneuteren over het feit, dat de Denen 
zoveel vrees en respe�t voor hen hadden. Wulff was er van overtuigd dat de plat-
teland�ewoners uit de omgeving niet e�ht van plan waren rellen te veroorzaken, 
maar zi�h �eperkten tot het verdedigen van zi�hzelf en hun eigendommen. 
To�h waren de Friezen de Deense autoriteiten vijandig gezind.

Op 24 april had zi�h een grote groep Friezen in Tønder verzameld en zi�h 
op de markt opgesteld, gereed om de Duitse troepen, die onderweg waren, 
te helpen. In de loop van de dag verlieten alle Deense troepen e�hter stad en 
omgeving en de Duitsers trokken �innen. Er was dan ook geen �ehoefte aan 
steun van de Friezen.

Het dag�oek van Wulff is een unieke �es�hrijving van het dagelijks leven in 
een dramatis�he periode. Het �evat veel nauwkeurige �es�hrijvingen van het 
normale leven tijdens een oorlog, die zo veel vijands�hap en haat onder de 
�evolking teweeg�ra�ht. Het kwam tot geve�hten, vernielde ramen, arresta-
ties en vervolging van degenen, die andere nationale opvattingen hadden. Er 
zijn voor�eelden van overvallen op Deense soldaten. In juni 1850 ranselden  
Duitsgezinde �urgers in Højer een Deense luitenant Halle af en joegen hem 
de stad uit. Wulff s�hrijft dat de Friezen in de na�ijheid zi�h rustig hielden 
- dus opnieuw een uitgesproken vrees voor de Friezen. Op 18 augustus werd 
ene luitenant Hammer, met een kleine groep Deense soldaten, door een groep 
Friezen in Nie�üll aangehouden en verhoord. Toen hij hen e�hter met zijn 
pistool �edreigde werd hij weer vrijgelaten.

De Friezen waren a�tief aan Duitse zijde. Wulff s�hrijft over een groep �oeren, 
die vermoedelijk �estond uit de Friese plattelands�evolking, die provo�erend 
optrad tegen de Denen en de Deense am�tenaren, die werden ingezet na het 
oprukken van het Deense leger Zij moesten haastig vlu�hten toen de oorlogs-
resultaten zi�h omkeerden.

Er was ook geen sprake van goede verhoudingen tussen de Friezen en de 
Denen die de Friese streken langs de Waddenkust �innentrokken. Over de 
Friezen, die wel doorvoed en goed op hun �oerderijen op de marsgronden 
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zaten, wordt verteld dat ze met vera�hting neerkeken op de arme Deense immi-
granten, die zi�h op de sle�htste gronden in leven moesten houden. De Friezen 
noemden hen honend “aardappeldenen”. Daarmee worden de ge�ruikelijke 
so�iale tegenstellingen uit die tijd wel heel duidelijk aangegeven.

Deel van een kaart die respectievelijk het Deense het Duitse aantal stemmen weergeeft bij de volks-
verkiezing in 1920. Zoals is te zien, waren er erg weinig Deense stemmen in de westelijke gebieden, 
waar de Friezen hoofdzakelijk woonden 
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Verreweg de meeste Friezen waren Duitsgezind en de Denen, die de Friezen 
niet als een minderheid onders�heidden, he��en hen zonder meer volledig 
als Duitsers �es�houwd. De meerderheid van de Friese ge�ieden zo�ht toena-
dering tot de Duitsers, zowel in 1848, 1864, 1920, als ook in 1945.

Elke keer weer werden er van de Deense kant halfsla�htige, en dus vergeefse, 
pogingen ondernomen, die stemming in Deense ri�hting om te �uigen.

De Friezen stemden Duits

Hoe sterk het Duitse in de Friezen was geworteld, werd wel �ewezen �ij de 
volksverkiezingen van 1920, toen de nationale grens ongeveer 50 kilometer 
zuidwaarts, van de Konge Å �ij Ri�e, naar de Vidå �ij Tønder, werd verplaatst. In 
de Fries sprekende ge�ieden was sprake van een grote meerderheid aan Duitse 
stemmen. In Tønder werden 761 Deense en 2504 Duitse stemmen uitge�ra�ht 
en in stemzone 2, in de plattelandsparo�hies ten zuiden van Tønder, was sle�hts 
sprake van enkele Deense stemmen. In de paro�hie Klanx�üll, op enkele kilo-
meters van Tønder, werden helemaal geen Deense stemmen uitge�ra�ht .

Ten noorden van de nieuwe grens was in vers�hillende paro�hies eveneens 
een meerderheid aan Duitse stemmen. Het grote aantal Duitse stemmen in het 
westelijke deel van Noord Sleeswijk komt uiteraard niet alleen van de Friezen, 
maar ook van andere Duitsgezinden die liever niet hadden dat de grens werd 
gewijzigd. - Het opkomstper�entage was meer dan 91%; er waren dus maar 
weinig thuis�lijvers. 

De markt in Tønder in de vijftiger jaren van 1900. Het pompeuze gevelhuis van Klosterbager. 
Zo zag de markt er vermoedelijk ook in 1848 uit, toen de Friezen hier met wapens in de hand 
bijeenkwamen. 
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Met dit stemmingsresultaat waren de mogelijkheden voor het opri�hten van 
een Deens-Friese vereniging ten noorden van de nieuwe grens wel erg �eperkt. 
Er werden meerdere pogingen ondernomen, maar het kwam niet e�ht tot 
resultaten. Van Deense kant kon maar weinig steun worden gekregen. – men 
had het druk genoeg met het installeren van een nieuwe Deense administratie 
in een ge�ied, dat verarmd was na een �loedige wereldoorlog van vijf jaar.

Zowel de Deense autoriteiten, als ook de geleerde en toonaangevende elite 
in Kopenhagen, hadden de Friezen en hun zaak eeuwenlang genegeerd, 
ongetwijfeld uit onwetendheid, maar ook door veel andere politieke en natio-
nale pro�lemen. Sle�hts een klein aantal, voornamelijk idealistis�he Deense 
onderwijzers, interesseerde zi�h voor de taal, de �ultuur en de ges�hiedenis 
van de Friezen. Hun kennis drong e�hter maar zelden door tot de gewone 
man. In de omgeving van Tønder wist men natuurlijk wie de Friezen waren; 
ze waren e�hter �eter �ekend als leden van de Duitse �eweging, dan als een 
afzonderlijk volk.

Toen Hitler in 1932 aan de ma�ht kwam, zag de meerderheid van de Friezen 
in Zuid-Jutland hem als een �evrijder, die de grens weer naar het noorden zou 
verplaatsen. Ze sloten zi�h in net zo groten getale �ij de nazi-partij aan, als de 
Friezen ten zuiden van de grens. Met het karakteristieke Friese enthousiasme 
en fanatisme vo�hten ze voor hun nazistis�he standpunten en hun handelwijze 
was niet altijd even fijnzinnig; integendeel. Er waren e�hter ook Deensgezinde 
Friezen die gefas�ineerd waren door de �harismatis�he Duitse Führer.

Enkele kleine alledaagse ge�eurtenissen in die tijd: 
- In Skær�æk had een man zi�h, naar de mening van enkele Friezen, �e-

ledigend over Hitler uitgelaten. De Friezen kregen hem te pakken, trokken 
hem alle kleren uit en reden hem naakt met paard en wagen door de stad. Al  
s�hreeuwend dat dit iedereen zou overkomen, die zi�h �eledigend over de 
Führer zou uitlaten. De autoriteiten durfden niet in te grijpen.

- Een jong paartje had elkaar op Rømø ontmoet en ze waren verliefd gewor-
den. De wederzijdse families waren er e�hter op tegen. Het meisje kwam van 
Holsted in Zuid-Jutland en haar moeder haatte Hitler. De Friese vader van de 
jongeman e�hter, zag de Führer als een grote open�aring. De geplande �ruiloft 
werd �ijna afgelast toen de woedende vader gewaar werd dat de dame daar 
hoog in Holsted haar hond “Hitler” had genoemd. Het jonge paar trouwde 
to�h, maar verhuisde naar Sjælland, waar niemand zi�h voor het Fries, no�h 
voor het Duits interesseerde.

De leider van de Deense Nazi’s, de Zuidjutse arts Fritz Clausen, was oorspron-
kelijk Deens gezind. Hij kreeg geen grote aanhang, al helemaal niet in Zuid-
Jutland, waar veel ge�oren Duitsers zijn politieke opstelling te slap vonden. Er 
zijn voor�eelden van in Denemarken wonende Friezen die zi�h dan ook �ij de 
Duitse nazipartij aanmeldden, om de “e�hte waar” te krijgen.

Net zoals veel ge�oren Duitsers, hielpen ook de Friezen de Duitse �ezet-
tingsma�ht tijdens de 2e Wereldoorlog op diverse manieren – Er �estaan e�hter 
geen verhalen over oorlogsmisdaden. Velen zullen zi�h, zoals veel andere leden 
van de Duitse minderheidsorganisaties, zeker verpli�ht he��en gevoeld zi�h 
in Duitse dienst te melden; de meesten als zogenoemde “tijdsvrijwilligers”. Zij 
�elandden in 1945 in het Fårhuskamp en kregen kortere en langere straffen 
voor landverraad.

Toen ze weer thuiskwamen, merkten ze snel dat de Duitsers en hun sympathi-
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santen in Denemarken �ijzonder ongeliefd waren. Men moest zi�h dan ook 
niet te duidelijk manifesteren wanneer men in het naoorlogse Denemarken 
een normaal alledaags leven wilde leiden.

Alle geda�hten aan een Friese vereniging in Zuid-Jutland �leven een utopie. 
Het ont�rak zowel aan �etrokkenheid, als aan woordvoerders en leiders. Steun 
kon men van niemand verwa�hten. In het Denemarken van na de oorlog, was 
het niet verstandig om een Duitsvriendelijk verleden aan de dag te leggen. 
Duitsgezindheid was, na 5 jaar Duitse �ezetting, voor een groot deel van de 
Denen synoniem met nazi-sympathie. Ook nu, meer dan een halve eeuw na 
het einde van de oorlog, kan sle�hts één misverstand over nazi-sympathieën 
genoeg zijn voor s�hande en uitstoting uit de “goede” maats�happij. – In het 
jaar 2003 moest een persmedewerker van het Ministerie van Godsdienst zijn 
�etrekking opgeven, na ervan �es�huldigd te zijn nazistis�he sympathieën te 
he��en, omdat hij een �oek had gere�enseerd van een voormalige SS-offi�ier; 
een �oek dat overigens in het geheel niet over het nazidom ging.

Door �ovenstaande ge�eurtenissen vielen de dromen over een “Friesland” in 
Denemarken dan ook in duigen. De Friese taal stierf uit, en sle�hts erg weinig 
mensen hielden vast aan hun Friese identiteit. Veel nakomelingen vergaten hun 
“roots”; sommigen omdat men het verleden het liefst wilde vergeten, anderen 
omdat men zi�h er niet voor interesseerde!

Er zijn later nog enkele pogingen ondernomen om Friese verenigingen 
en studiekringen in de ge�ieden ten noorden van de grens op te ri�hten. De 
interesse was e�hter zo klein, dat er geen �asis voor was. Men zegt weliswaar 
dat in de omgeving van Kopenhagen een kleine Deens-Friese vereniging zou 
�estaan, maar die leidt kennelijk een erg stil leven.

Het had anders kunnen lopen wanneer het Noordfriese volk niet �ij die grote 
nationale Duits-Deense �otsingen in de knel was gekomen en wanneer de po-
litieke omstandigheden anders zouden zijn geweest. De Friezen zijn ondanks 
alles een volk, waarvan �urgers eeuwenlang als onderdaan van het Deense rijk 
he��en geleefd. Zij zijn de voorouders van veel Denen, ondanks het feit dat 
die hun “roots” he��en vergeten.

Friese plaatsnamen in Zuid-Jutland

Men kan in Zuid-Jutland op offi�iële �orden geen plaatsen vinden met oor-
spronkelijke Friese namen, zoals in Zuid-Sleeswijk. De Friese plaatsnamen 
�estaan e�hter nog steeds.

Zoals genoemd heet Rømø in het Fries Rem, Ballum is Balem, Løgum-
kloster: Klooster, Sæd: Seet, Højer: Huuger, Rud�øl: Rü�el, Tønder: Toner 
en Møgeltønder: Gruttoner. De laatste twee namen zijn interessant, omdat 
de Friese naam voor Møgeltønder wel eens erg oud zou kunnen zijn. Grut-
toner kan worden vertaald in “Storetønder” (Groot-Tønder); die �etekenis 
had de naam van de stad Møgeltønder vele honderden jaren geleden. In die 
tijd was Møgeltønder een �elangrijke havenstad aan de westkust. Ongeveer 
400 jaar geleden werd de s�heepvaart vanwege verzanding van de vaarroute 
van “Storetønder” verhuisd naar “Lilletønder” (Klein-Tønder), het huidige 
Tønder. “Møgel” �etekent “stor” (groot) in één van de oude lo�ale diale�ten. 
Volgens het Friese woorden�oek is het woord “grut” nog steeds synoniem met 
het Deense woord “stor”.
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Van andere plaatsnamen met een mogelijk Friese ges�hiedenis kan Brøns, 
ten noorden van Skær�æk, worden genoemd. Deze plaats zou �est genoemd 
kunnen zijn naar de Friese koningen met die naam, die in veel sagen en kro-
nieken voorkomen. Van de naam van de kleine stad Juvre aan de noordkant 
van Rømø, wordt vermoed dat die is afgeleid van de Nederlandse plaatsnaam 
“Joure” in Fryslân.

De naam van de plaats Misthusum �ij Skær�æk is in dat ver�and ook interes-
sant. Er worden vers�heidene steden met de naam “Husum” langs de Wadden-
zeekust aangetroffen - niet alleen de grote stad in het zuiden, maar veel kleine 
dorpen, die allemaal een voorvoegsel �ij de naam he��en.

“Husum” heeft vermoedelijk �etekend “huizen”, of “de huizen” en, omdat 
“mist” in het Fries nog steeds “mist” �etekent, zou de plaats dus in het verleden 
in Friese streken “Misthuizen”, of “Miststad” he��en kunnen heten. Het ge�ied 
heeft immers regelmatig te maken met mist en zeedampen.

Oorspronkelijk was Misthusum een kleine samenleving, , �estaande uit 8 ter-
pen, waarop 12 �oerderijen he��en gelegen. Ar�heologis�he vondsten wijzen 
uit, dat ze rond 1200 zijn aangelegd. Het hele dorp werd in de na�ht van 11 op 12 
okto�er 1634 door een grote stormvloed grotendeels weggevaagd. 44 Mensen 
van de 12 gezinnen verdronken, tezamen met alle huisdieren. Tegenwoordig 
staat er alleen nog maar een enkel klein en vervallen landar�eidershuis.

Er �estaat een sage over Misthusum, waarin wordt verteld hoe slim de �ewo-
ners van de westelijke streken zijn. - Er werd in de middeleeuwen een weg 
naar Misthusum aangelegd die “Den Svorne Vej” (de weg van de gezworenen) 
werd genoemd. Die eigenaardige naam is te danken aan een re�hter, die de 
�oeren in de �e�ouwde marsgronden het re�ht gaf een weg aan te leggen, als 
zij de re�hter konden �ewijzen dat ze op eigen grond �leven. Dat �ewezen 
ze, door hun klompen te vullen met grond van hun eigen weilanden en die 
aan te trekken toen ze de weg �etraden. Dit vermeldt althans de plaatselijke 
toeristenfolder.
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Zijn de gouden hoornen Fries?

De twee gouden hoornen die in de �uurt van Gallehus �ij Møgeltønder werden 
gevonden, zijn de grootste en kost�aarste s�hatten die ooit in Denemarken 
zijn gevonden. De vondsten stonden los van elkaar, niet alleen op grond van 
hun waarde in goud, maar ook vanwege hun mystieke de�oraties van geometri-
s�he figuren en de mens- en dierenfa�elfiguren, die alleen op de korte hoorn 
samen met de runentekens werden gevonden. Cultuurhistoris�he parels en 
een nationaal Deens kleinood, waarvan de vertaling en �hronologie in verge-
lijking met andere runenvondsten omstreden zijn. Runologen, ar�heologen, 
en taalwetens�happers zijn het er niet over eens, hoe de vers�hillende tekens 
moeten worden uitgelegd. De vertalingen en theorieën van runologen over de 
herkomst, zijn vooral in latere jaren vanuit de taalwetens�hap en de ar�heologie 
vaak �estreden.

Er �estaan veel vermoedens over de �etekenis van de runentekens, maar 
niemand heeft totnogtoe een e�ht a��epta�ele verklaring gevonden. Men is 
het er wel min of meer over eens dat de gouden hoornen ongeveer uit het 
jaar 450 na Christus stammen en dat ze vermoedelijk van S�andinavis�he en 
deels van Germaanse herkomst zijn. De motieven werden onder anderen uit-
gelegd als vertellingen uit de S�andinavis�he mythologie. Ook daar �estaat 
e�hter geen eensluidende mening over. De hoornen kunnen drink�ekers zijn 
geweest, maar dan, gezien hun waarde, alleen maar voor religieus �eremonieel 
ge�ruik.

De vraag, waar de hoornen vandaan komen, is eveneens aanleiding voor veel 
dis�ussies geweest.

Studies over de ornamenten geven geen enkel éénduidig antwoord. Ze kun-
nen door de Cim�riërs, na hun veroveringsto�hten in Zuid Europa, vanuit 
Zuid Frankrijk mee naar huis zijn genomen, of miss�hien van de roofto�hten 
van de Vikingers komen. Er kan ook niet worden uitgesloten dat ze ter plaatse 
gemaakt zijn. Nieuwe re�ente goudvondsten he��en overtuigend �ewezen, dat 
er in vroegere tijden goud in de omgeving van Zuid Jutland werd gewonnen 
en dat er een lokale goudsmeedkunst �estond.

Ook anderen dan wetens�hapsmensen he��en zi�h met de �etekenis van de 
gouden hoornen �ezig gehouden. Men kan wel zeggen dat de zaak door een 
mystieke sluier wordt omgeven. IJverige amateurs he��en �ijzondere theorieën 
over de magis�he �etekenis van de hoornen ontwikkeld. Zo worden onder 
andere liefdesmagiën genoemd. De runen zouden liefde kunnen opwekken, 
maar ook angsten en vloeken, zo �eweren de mysti�i.

In de nationaal-romantis�he periode werd het �elangrijk gevonden de gou-
den hoornen als van e�hte Deense, of in ieder geval S�andinavis�h/Duitse 
herkomst aan te duiden. Daar�ij kan worden verwezen naar het �eroemde 
nationale gedi�ht “De Gouden Hoornen” van Oehlens�hläger: “Zij streven en 
zoeken….”.

De gouden hoornen zijn in Deense streken gevonden, maar wel in een ge-
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�ied, waar de Friese taal eeuwenlang 
voorkwam en waar vermoedelijk altijd 
Friezen he��en gewoond. Het kan 
dus heel goed zijn dat zij de oorspron-
kelijke �evolking vormen en niet de 
Denen, die volgens de overleveringen 
pas 75 jaar nadat de hoornen werden 
gemaakt, het land zijn �innengeko-
men.

De hoornen zijn dus in werkelijk-
heid miss�hien wel van Friese her-

komst. In de nu volgende tekst wordt gepoogd daar argumenten voor aan te 
dragen.

Runen vormen een oud alfa�et, dat omstreeks het �egin van onze jaartel-
ling voor het eerst door Germaanse stammen in het noorden van Europa werd 
ge�ruikt. De eerste runenins�ripties werden in hout gesneden, of in �otten, 
metaal of ivoor gekrast. De oudste zijn �ijzonder zeldzaam. Van deze “futharks” 
–runentekens- zijn er maar ongeveer 200 exemplaren gevonden. Men denkt 
dat de oudste runentekens in Zuid-Jutland zijn ingekrast, dus in de omgeving, 
waarvan algemeen wordt verondersteld dat de Friezen er van afkomstig zijn, 
of althans sinds oude tijden he��en gewoond.

De runen vormden niet overal in de Noordeuropese streken een identiek 
alfa�et. Er waren lokale vers�hillen en overlappingen. Het zogenoemde Ger-
maanse alfa�et �estond uit 24 letters, terwijl men in de omgeving waar Ange-
len, Saksen en Friezen woonden, nieuwe runen ontwikkelde, met in totaal 26 
letters. Dit alfa�et is �ekend als het Anglo/Friese alfa�et. Aan het einde van de 
7e eeuw werd er een Deens/S�andinavis�h alfa�et ontwikkeld met 16 letters, 
die �ijvoor�eeld �ekend zijn van de Jellinge-stenen.

De runenins�ripties op de gouden hoornen, die �a. 300 jaar ouder zijn dan 
die in Jellinge, kunnen dus niet van het veel jongere primitieve Deense alfa�et 
zijn, omdat dat overduidelijk door het Germaanse alfa�et is �eïnvloed. Waar-
s�hijnlijk he��en de Anglo/Friese runen de �asis gevormd.

De runen op de kopie van de hoorn zien er als volgt uit:

Hetgeen als volgt hers�hreven wordt:

Kantklosster Kirsten Svendsdochter uit Daler, 
die de eerste en langste gouden hoorn vond bij 
Gallehus. Schilderij van een onbekende kun-
stenaar. 
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Als de runentekens van de hoorn worden opgeteld, dan �lijkt dat 29 van de 
32 tekens in het Anglo/Friese alfa�et voorkomen; 15 worden ook in het Ger-
maanse alfa�et gevonden en van het veel jongere Deense runenalfa�et komen 
er sle�hts 6 voor.

In hoeverre dit er nu het overtuigende �ewijs van is dat de tekst Fries is, 
wordt aan het oordeel van anderen overgelaten. Voor zover �ekend heeft de 
taalwetens�hap zi�h tot op dit moment sle�hts in geringe mate met een taal-
kundige analyse van de uitleg van runologen �ezig gehouden. Er kan worden 
aangevoerd dat de Friezen destijds niet iets als een eigen s�hrijftaal hadden; 
de Germaanse en Deense stammen hadden die e�hter ook niet.

Het ops�hrift luidt in het Nederlands: “Ik Lægæst van Holt, maakte de 
hoorn” “Holt” �etekent in die vertaling “de vader” of “ge�oorteplaats”. Wan-
neer men, de runologis�he details even �uiten �es�houwing latend, een Friese 
vertaling hanteert, kan de ins�riptie miss�hien iets �etekenen als “Ik Læ’s zoon 
uit het woud, maakte de hoorn”. Aangezien het naamwoord in het genitief 
kan staan, �etekent het tweede deel van het woord “lewagastir” miss�hien wel 
“zoon”; “holtijar” kan in een �epaalde vorm het Oudfriese woord voor “�os of 
woud” zijn. Afgezien van taalkundige vermoedens is het waars�hijnlijk net zo 
�elangrijk er op te letten waar de hoornen zijn gevonden; namelijk in de �uurt 
van Gallehus �ij Møgeltønder. -Gallehus- galgenheuvel - waar men misdadigers 
en vijanden ophing in de tijd dat Møgeltønder no�h e�ht “Groot-Tønder” 
was.

Møgeltønder is, naar de naam te oordelen, een �elangrijke havenstad geweest 
tot de toegangsgeulen tussen de Waddeneilanden verzandden. Mogelijk had de 
stad een levendige handel en natuurlijk een kasteel, een heilige plaats, of een 
vesting als �es�herming. Die kan goed op de plaats he��en gestaan waar nu 
het slot S�ha�ken�org ligt en waar prins Joa�him en prinses Alexandra, tot hun 
s�heiding in 2005, woonden. Het is voorstel�aar dat er op een �ur�ht of met 
wallen versterkt kasteel een Friese hoofdman of een hoogstaande geestelijke 
heeft gewoond, die er de voorkeur aan heeft gegeven zijn kost�aarste relikwieën 
veilig in niet gewijde grond �ij de galgenheuvel te �egraven, zodat ze niet in 
handen zouden vallen van �innenvallende vijanden, die de stad eens, in het 
�egin van de Germaanse ijzertijd, verwoestten.

De Friese a�htergrond wordt gestaafd door het feit dat het toen ongetwijfeld 
een Friessprekende streek was. Er werd immers, zoals al is vermeld, zelfs tot 
in de dertiger jaren van 1900 in sommige gezinnen in Møgeltønder nog Fries 
gesproken. Tot ongeveer 1500 was in die streken het Fries waars�hijnlijk een 
algemene voertaal, tezamen met het Zuidjuts en het Nederduits. In de �e- 
roemde Slotstraat van Møgeltønder, met het kenmerk van een 17e eeuws pro-
vin�iestadje, komt, net zoals �ij alle oude �oerderijen en huizen in de streek, 
een sterke invloed van de Friese �ouwstijl naar voren.

Zo kan men de geda�htegang voortzetten en de fantasie laten werken. – Fries 
was vermoedelijk de taal, die de �oeren op de marsgronden spraken en zij 
waren eigenaar van de meeste land�ouwgronden. Van daaruit �en je snel �ij de 
aanname, dat de twee vinders van de gouden hoornen ook Friezen waren. De 
eerste hoorn werd in 1639 gevonden door kantklosster Kirsten Svendsdo�hter, 
een �oerendo�hter uit Daler, die naar Tønder op weg was om haar kant aan 
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een van de rijke kantkooplieden in de stad te verkopen. Op het weiland �ij de 
galgenheuvel struikelde zij over de lange gouden hoorn. Bijna 100 jaar later, in 
1734, was �oer Erik Lassen op dezelfde plaats zijn grond aan het ploegen, toen 
zijn ploeg op die andere gouden hoorn, de korte met de runen, stootte.

Gestolen en omgesmolten

Beide hoornen �elandden in de koninklijke kunstkamer in Kopenhagen, waar 
ze helaas in 1802 werden gestolen door goudsmid Niels Heidenrei�h, die het 
goud omsmolt, zodat de hoornen voor altijd verdwenen waren. Vanaf die tijd 
kende men ze daarom alleen nog maar van a�htergelaten tekeningen en men 
kan er niet helemaal zeker van zijn of die volledig �orre�t zijn. Ook daarom 
geven de studies geen zekerheid. Een kopie van de gouden hoorn kan in het 
museum van Tønder worden �ewonderd.

De geda�hte aan het leggen van een �and tussen de gouden hoornen en 
een Friese aanwezigheid staat niet op zi�hzelf. De Noorse runenonderzoeker 
Odd Einar Haugen van de universiteit in Bergen heeft er op gewezen, dat de 
ins�riptie op de gouden hoorn zowel Germaanse, als Friese runen heeft. 

Haugen is van opvatting dat de meeste runen van het Germaanse alfa�et 
zijn. Hij geeft dat als volgt weer:

Het Anglo/Saksis�h/Friese runenalfa�et ziet er zo uit:

Het Deense runenalfa�et met 16 tekens van �a. de 7e eeuw:

88  •  De vergeten Friezen in Denemarken



Twee Deense Friezen 

Het is niet helemaal �orre�t de twee onderstaande personen “Deense Friezen” 
te noemen. Ze kwamen �eide uit Friese families, maar woonden ten noorden 
van de grens en waren Deense staats�urgers. De ene �es�houwde zi�h zelf,  
hoewel hij een groot deel van zijn leven in Denemarken woonde, niet als Deen, 
maar als Duitser. De andere gaf in ieder geval in zijn jeugd uitdrukking aan 
Deense sympathieën, maar zei dat hij Fries was en geen Deen. Hij ontketende 
een van de meest spe�ta�ulaire opstanden tegen de Deense autoriteiten. Voor 
zover �ekend, waren daar enkele Friezen �ij �etrokken.

Die personen waren kunsts�hilder Emil Nolde en �oer en agitator Cornelius 
Petersen van Vesteranflod �ij Rud�øl.

Wat hier wordt ges�hreven over deze twee erg vers�hillende persoonlijkhe-
den, die �eide grotendeels in de vorige eeuw leefden, is dat hun uiteindelijk 
totaal vers�hillend lot en levensverloop, lijkt te passen in, wat velen zien als 
typis�h Fries.

Opnieuw moet worden onderstreept dat “typis�h” een erg rek�aar �egrip is, 
dat miss�hien wel niet eens kan worden waargenomen. Het is e�hter wel zo dat 
mensen van hetzelfde land of streek, �epaalde gelijke trekken ontwikkelen, die 
�ij de afzonderlijke individuen meer of minder naar voren komen.

Er wordt vaak gezegd, dat koppigheid een typis�he trek van de Friezen is, net 
zoals een zekere strijd�aarheid en een sterke �etrokkenheid �ij de zaak. Men 
�ijt zi�h erin vast en legt vervolgens een heetge�akerde strijd�aarheid aan de 
dag. Daar�ij vergeet men vervolgens vaak de plaats in het grote geheel. Dit kan 
een positieve houding zijn, die vaak tot resultaten leidt, maar het kan ook op 
grote persoonlijke s�hade uitdraaien.

Cornelius Petersen (1882 – 1935) was een van de Friese strijders. Hij kwam 
van een vooraanstaande Friese familie in Eiderstedt, maar woonde het groot-
ste deel van zijn leven in de streek tussen Rud�øl en Møgeltønder. Daar was 
hij eigenaar van een grote zogenoemde “hau�arg” in Vesteranflod. Het was 
een typis�h Friese �oerderij, hoog op een terp gelegen in het lage en vlakke 
lands�hap van de marsgronden. De naam van zijn �oerderij was ontleend aan 
een oude kerk, “Anæflyth”, die �ij een stormvloed verdween. De �oerderij in 
Vesteranflod is helaas al lang geleden afge�rand en op die plaats is daarna een 
heel gewone �oerderij her�ouwd.

Hij was één van de waars�hijnlijk vele Friezen in Eiderstedt, die naar de 
Deens sprekende ge�ieden in het noorden verhuisden, omdat zij zi�h er niet 
mee konden verzoenen dat het s�hiereiland Eiderstedt 100% Duitstalig werd. 
Hij streefde een zelfstandig Friesland na, in een samenwerkingsver�and met 
Denemarken. Hij was er van overtuigd, dat de droom van een vrij Friesland zo 
grotere mogelijkheden had om te worden gerealiseerd, dan in het grote alles 
dominerende Duitse keizerrijk.

Cornelius Petersen werd één van de eerste toonaangevende pleit�ezorgers 
voor een moderne Friese �eweging, in samenwerking met Denemarken. Hij 
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trok, geheel �onform de gewoontes in de eerste de�ennia van de twintigste 
eeuw, met vlammende �etogen in het Duits de aanda�ht met zijn Deensvrien-
delijke houding en werd een �entrale figuur in de Friese strijd.

In gesprekken en vele �ro�hures rekende hij af met Duitse aanwezigheid en 
hun vreemde heers�happij in West-Sleeswijk. – Hij verkondigde dat de Duit-
sers zi�h de ma�ht in het landsdeel ten onre�hte hadden toegeëigend: - “De 
Holsteinse ridder dringt ons land �innen (Ahlefeldt, Reventlow, Pugowis�h, 
enz.). Dominees en a�ademi�i volgen hen en nestelen zi�h meer en meer in 
ons Deens en Fries sprekende volk en voeden het in vreemde geest op”. 

Vooruitlopend op de stemming over de hereniging in 1920 spoorde Corne-
lius Petersen in geweldige toespraken de Friezen aan om op Denemarken te 
stemmen. Het was dan ook een grote teleurstelling voor hem, dat het resultaat 
een nieuwe nationale grens �ij de Vidå was en de stemming in zone 3 werd 
afgelast. Hij gaf het e�hter niet op. In okto�er 1920 vaardigde hij een ges�hrift 
uit: “Die friesis�he Bewegung” (De Friese �eweging), waarin hij onder andere 
s�hreef: “Van �uiten komt er geen Friese �eweging; die kan alleen maar van de 
Friezen zelf komen. Als de s�holen geen les in de Friese ges�hiedenis geven, 
dan mag de �evolking dat zelf doen en hij die zijn ge�oorteplaats kent, die 
mag de kennis daarover verder ver�reiden”. 

Dat was de aanleiding tot het ontstaan van een kleine, Deens georiënteerde, 
Friezenvereniging. Cornelius Petersen kreeg e�hter sle�hts een geringe in-
vloed. Velen vonden zijn optreden te on�eheerst en te �ezeten. Men verloor 
het vertrouwen in hem en langzamerhand verdween hij uit �eeld.

Daarmee was men e�hter niet klaar met Cornelius Petersen. Tijdens de 
land�ouw�risis aan het eind van de twintiger jaren van de vorige eeuw, die de 
�oeren in het net herenigde Zuid Jutland zwaar trof, legde hij de s�huld �ij 
de regering in Kopenhagen. Hij �es�huldigde de Deense regering ervan net 
zo onderdrukkend op te treden als de Duitse. Zoals de man was, wilde hij het 
onre�ht, waar naar zijn mening sprake van was, �estrijden. Daarom ri�htte hij in 
1925 de organisatie “Zelf�estuur van de Boeren” op, die zelf�estuur eiste voor 
het zuidwestelijke deel van Zuid Jutland. De �eweging kan nauwelijks Fries wor-
den genoemd, maar zijn Friese temperament en zelfstandigheidsdrang waren 
ongetwijfeld een wezenlijke energie�ron �ij zijn werk. Hij zette al zijn kra�h-
ten, al zijn energie en vermoedelijk een groot deel van zijn vermogen, voor 
de zaak in.

Zijn heetge�akerde temperament leverde hem in 1926 een �oete van 2000 
kronen op vanwege een artikel met een aanval op Staatsminister Thorvald  
Stauning. De Staatsminister had op een �ijeenkomst in Bov, in Zuid-Jutland, vrij 
onverstandig gezegd, dat het niets zou �etekenen, wanneer 50.000 �oeren hun 
�oerderij zouden moeten verlaten, omdat er 50.000 werklozen klaar stonden 
om hun eigendommen over te nemen.

Deze ondoorda�hte uitspraken maakten Cornelius Petersen woedend. In 
zijn artikel vroeg hij zi�h af of Stauning nu een misdadiger of een premier was. 
Verder s�hreef hij dat de Deense staat door rovers werd geleid, die er op uit 
waren de �oeren te plunderen – óf de zeeroverkapitein (Stauning) zou dood 
moeten gaan, óf het volk zou ten gronde gaan.

Hij had goede mogelijkheden om zijn standpunten naar �uiten te �rengen, 
want hij was eigenaar van een drukkerij in Tønder en uitgever van het dag�lad 
“Tonderns�he Zeitung”, dat hij in 1919 had verworven.
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Cornelius Petersen liet eigen �ank�iljetten maken voor zijn zelf�estuurve-
reniging. Die werden 4 juni 1927 in omloop ge�ra�ht. De �eweging ging uit 
van een sta�iele valuta, ge�aseerd op goud. De �iljetten werden vermoedelijk 
in Ham�urg gedrukt en ze werden uitgegeven door de zogenoemde S.O.S. 
- kas (Selvstyre Organisations Seddel�ank) (“Geld�oupure�ank van de zelf�e-
stuursorganisatie”). Vandaag de dag zijn die �ank�iljetten een geliefd verza-
melo�je�t.

Pogingen om aanhangers in het lokale �estuur en zelfs in de Rijksdag verko-
zen te krijgen, mislukten. De �eda�htzame �ewoners in de streek rond Tønder 
vonden zijn voornemens waanzinnig en hij kreeg sle�hts een paar stemmen.  
Uiteindelijk maakten de autoriteiten een einde aan zijn li�htzinnige plannen en 
de re�ht�ank in Tønder gelastte hem zijn politieke a�tiviteiten te stoppen.

Uit teleurstelling meldde Cornelius Petersen zi�h aan �ij de nazistis�he partij, 
maar hij was opge�rand en ziek en werd in een ziekenhuis voor geesteszieken 
opgenomen, waar hij stierf. 

De kunstschilder van de marsgronden

Emil Nolde ( 1867-1956) heette oorspronkelijk Emil Hansen, maar nam de 
naam aan van zijn ge�oorteplaats, het dorp Nolde, ten oosten van Tønder, dat 
in 1920 ten noorden van de nieuwe grens kwam te liggen. Oorspronkelijk was 
hij opgeleid als meu�elmaker. Nadat hij e�hter een opleiding op vers�hillende 
kunsts�holen in Duitsland had gevolgd, �esloot hij van zijn s�hilderkunst te 
gaan leven. Hij woonde lange tijd afwisselend in Denemarken en het Deens 
sprekende deel van Duitsland en trouwde in 1902 met de Deense dominees-
do�hter, de toneelspeelster Ada Vilstrup.

Het duurde lang voordat hij zi�h als kunstenaar kon redden. In de jaren 
rond de eeuwwisseling leefde het jonge paar dan ook in kommervolle omstan-
digheden. Zij moesten zi�h in leven houden met het ruilen van s�hilderijen 
tegen eten en kleding. Ze woonden in 1905 in een kleine vervallen �oswa�h-
terswoning aan de �uitenkant van het Nørre�os op het eiland Als. Emil Nolde 
liep �ij de �oerderijen langs om zijn s�hilderijen kwijt te raken, in ruil voor wat 
eten. De �oeren in de omgeving van Guderup hadden medelijden met de arme 
jonge mensen en voorzagen ze met ze wat ze van de �oerderijprodu�ten konden 
missen. Zijn s�hilderijen vonden ze e�hter niet mooi. Die werden op zolder 
gezet en pas vele jaren later, toen hij tot een wereld�eroemd kunsts�hilder was 
uitgegroeid, weer naar �eneden gehaald. Toen kwamen de �oeren er a�hter, 
dat ze kost�are s�hilderijen �ezaten, die onder het stof op zolder stonden. Zelfs 
het kleine �oswa�htershuis steeg plotseling in waarde, toen men ontdekte dat 
er Nolde-s�hilderingen op de deuren zaten, die later waren overges�hilderd. 
Wanneer Nolde namelijk geen geld had om linnen te kopen, dan s�hilderde 
hij zijn werk op de deuren.

De erkenning kwam heel snel. Hij werd op veel plaatsen in de wereld uitge-
nodigd voor exposities, won veel prijzen en werd langzamerhand �es�houwd 
als een van ‘s werelds meest vooraanstaande expressionistis�he s�hilders. Zijn 
s�hilderijen werden voor enorme �edragen verko�ht en hij werd snel een 
hooggea�ht en erg rijk man.

In Emil Noldes kunst lijkt men een e�hte indruk te krijgen van de veelvoud en 
diepte van de Friese ziel , de melan�holie, de koppigheid, de strijd�aarheid en 
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de som�ere gevoeligheid en dramatiek.Dit komt vooral ook tot uitdrukking in 
zijn s�hilderijen van de lands�happen uit zijn omgeving. Onder de hoge hemel 
�oven het vlakke land is het intens li�ht en vind je geweldige kleur�ontrasten 
en een grote eenzaamheid, die door Nolde s�hitterend tot uitdrukking worden 
ge�ra�ht. Beelden van duistere natuurvers�hijnselen, als de stormen hun ver-
woestende werk aanri�hten, maar ook vrolijk gekleurde �loemmotieven van de 
warme zomers. De diepgekoesterde liefde voor zijn vrouw Ada, die hem trouw 
volgde in goede en sle�hte tijden, straalt van de portretten van haar af.

De heetge�akerde, �ijna s�hreeuwende kleuren en een opvliegend tempera-
ment kan men �eleven in de s�hokkende religieuze en vaak duistere �loedige 
motieven van angstwekkende menselijke vernederingen en laaghartigheid.

Het is grote kunst, die onder meer kan worden �eleefd in de vers�hillende 
tentoonstellingen in het Nolde-museum in See�üll, een paar kilometer ten 
zuiden van de grensovergang in Rud�öl.

Nolde was een man, die zijn kunst erg serieus nam. Hij s�hreef eens: “Met 
deze s�hilderijen wil ik de mensen dan ook graag vragen om mij te volgen naar 
een waardige, reine en eerlijke menselijke hartsto�ht, die ik met mijn vormen 
en kleuren tot uitdrukking pro�eer te �rengen. – Deze s�hilderijen mogen geen 
toevallige mooie �elevenis zijn. Nee, ik wil zo graag zien dat de s�hilderijen 
meer inhoud he��en, zodat ze de aans�houwer ontroeren en hem het ultieme 
gevoel geven mens te zijn”. 

Nolde �eheerste ook het woord en zijn auto�iografie, die zowel in het 
Deens, als in het Duits uitkwam, is als een s�hitterend literair werk �eroemd 
geworden.

Als �eroemd kunstenaar werd Nolde kosmopoliet en reisde door grote delen 
van de wereld. Hij kwam e�hter keer op keer terug naar zijn ge�oortegrond 
in West Sleeswijk.

Een zelf�ewust man als Emil Nolde moest natuurlijk wel in �onfli�ten ver-
zeild raken. Hij woonde enkele jaren in Rud�øl, dire�t ten noorden van de 
grens, maar kwam in �otsing met de lokale autoriteiten, toen men �esloot tot 
een kanalisatie van de Vidå, om het rioolwater van Tønder naar de Å te af te 
voeren. Daarmee zou volgens Nolle de natuur langs de rivier en daar�uiten 
in de kwelders worden verwoest. Zijn kra�htige protesten hielpen e�hter niet. 
Daarom �esloot hij in 1926 naar de zuidkant van de grens te verhuizen. Emil 
en Ada vonden een hoge on�e�ouwde terp vlak�ij See�üllhof. Hier �ouwde 
hij zijn grote huis in een soort fun�tionalistis�he stijl, die wel erg afwijkt van de 
karakteristieke lokale Friese �ouwstijl. Hier kan vandaag de dag zijn museum 
worden gevonden.

Het e�htpaar voelde zi�h steeds �eter thuis in het nieuwe huis en Nolde ver-
haalt hoe hij �oven op zijn heuvel kon staan en in het vlakke lands�hap naar 
alle kanten veel Friese �oerderijen op hun terpen kon zien liggen. Daar�ij 
�evond zi�h onder meer de grote oude hau�arg “Merlingfeld”, de �oerderij 
waar zijn vader en diens zeven zusters waren ge�oren en opgegroeid. In de 
loop der tijd vond Nolde uit dat hij van veel mensen uit de streek familie was, 
zowel ten noorden als ten zuiden van de grens. De Friese familie van vaders 
kant was groot en de meeste mensen, die hij tijdens zijn to�hten door de streek 
ontmoette, wisten dat ze familie van hem waren, zo vertelt hij.

De wereld�eroemde kunsts�hilder kreeg vermoedelijk in 1937 de grootste 
s�hok van zijn leven. - Reeds in 1934 had hij zi�h aangemeld �ij de nationaal-

92  •  De vergeten Friezen in Denemarken



so�ialistis�he Ar�eiderspartij, eerst �ij de Deense- en iets later �ij de Duitse 
Nazipartij. Nadat Hitler in 1932 aan de ma�ht was gekomen, nam Nolde vele 
jaren deel aan een aantal grote tentoonstellingen in zowel Duitsland, als ook 
in andere plaatsen in Europa. Eén van zijn �ewonderaars was de minister van 
propaganda, Joseph Goe�els. Hitler, die zi�h zelf zag als een soort �eeldend 
kunstenaar, had e�hter een hekel aan de s�hilderijen van Nolde. In 1937 werd 
hem ver�oden nog langer te s�hilderen. Zijn s�hilderijen werden aangeduid 
als “entartet” (gedegenereerd) en alle 1050 s�hilderijen in de Duitse musea 
werden in �eslag genomen.

Dat was natuurlijk een zeer ernstige zaak, want waar kon hij nu rustig  
�lijven s�hilderen? Dat was zijn hele leven. Ondanks het ver�od ging hij dan 
ook door met het maken van s�hilderijen, keramiek en kleine �eelden. In de 
jaren tot het einde van de 2e Wereldoorlog s�hilderde hij zijn zogenoemde 
“onges�hilderde s�hilderijen”.

Als �oerenslimme Fries meldde hij zi�h voor de zekerheid maar niet af als 
lid van de nazipartij. Om verder te kunnen werken, maakte hij een slimme af-
spraak met de politieagent in Süderlügum, die in de gaten moest houden dat 
het ver�od werd nageleefd. Die zou hem van te voren �ellen, wanneer hij de 
lange weg van Süderlügum naar See�üll ging fietsen. Daarmee had hij dan 
ruim de tijd om zijn s�hildersgereeds�happen op te �ergen.

Zoals hij tegen de agent zei: “Het is to�h e�ht niet nodig dat je helemaal 
hier heen fietst, terwijl ik niet thuis �en?”. Het leek de agent inderdaad wel 
verstandig.

Na de oorlog maakte Nolde nog wel een aantal van zijn �eroemde kunst-
werken. Zijn nazistis�h verleden a�htervolgde hem e�hter nog vele jaren, zelfs 
nog na zijn dood in 1956. Tentoonstellingen van zijn s�hilderijen werden dan 
ook regelmatig geweigerd.
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Veel schilders hebben zich aangetrokken gevoeld tot het licht boven de ruwe natuur met de felle 
kleuren van de marsgronden. Hier Bent Wilhelm Petersens uitzicht over de marslanden bij Tønder 
en de kerk met de voor de streek karakteristieke hoge spitse toren.

Volk en land
De Waddenzee vormt, tezamen met de kwelders langs de kust en de zandeilan-
den een wonderlijk land. - Het wordt door �ezoekers van �uiten �eleefd, zoals 
dat in de eerste regel van het “volkslied” van de westelijke streek, van re�tor, 
A. Ege�erg-Jensen van Tønder, wordt uitgedrukt: “Voor een vreemde ruw en 
arm”. E�hter, ondanks het feit dat het land ruw is, her�ergt het van nature grote 
rijkdommen. Ook de in de loop der eeuwen door de �evolking ontwikkelde 
energie en de talenten om de aanwezige mogelijkheden te �enutten spelen 
daar�ij een rol.

De zee heeft eeuwenlang gegeven en genomen, maar heeft ook veel ge-
s�henken a�htergelaten. Die he��en �ijgedragen aan het �ehoud van de 
levensomstandigheden voor een langzamerhand grote �evolking.

Velen zijn gevlu�ht voor de verwoestingen van de zee en velen zijn om het 
leven gekomen. De koppigen en de levenskra�htigen e�hter, die a�hter�leven, 
zijn er in geslaagd om levensomstandigheden te �reëren, die velen van hen ook 
vaak welvaart �ra�ht. Wanneer men dus over het land uitkijkt en een arm, vlak 
en �ijna verlaten land denkt te zien, dan heeft men to�h een verkeerd �eeld 
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voor ogen. Op weinig andere plaatsen in de wereld - miss�hien afgezien van 
de leefge�ieden van de Eskimo’s in Groenland en de Samen in het noorden 
van S�andinavië -, he��en vlijt en doorzettingsvermogen van mensen, in de 
strijd tegen een harde natuur zo veel vru�hten afgeworpen. Ze he��en het 
klaar gespeeld de natuurlijke rijkdommen van het land ten eigen nutte aan te 
wenden. Dat heeft levens, zorgen en zware ar�eid gekost. Men kan e�hter geen 
enkele �ewoner aan de zuid-Jutse westkust vinden die het eens zal zijn met de 
�ewering dat het land arm is.

Zoals al meermalen is genoemd, is het resultaat geweest dat zi�h daar een 
gezond en ro�uust volk heeft ontwikkeld; Friezen en anderen, met een zelf-
�ewustzijn, koppigheid en een gevoel voor eigenwaarde, dat op maar weinig 
andere plaatsen in de wereld wordt gevonden. De genen van deze overlevers 
kunnen nu nog �ij hun nakomelingen worden gevonden, ook al zijn de leven-
somstandigheden in de loop van de laatste honderden jaren veel gemakkelij-
ker geworden. De Waddenzeelanden worden nu, van Nederland tot Es�jerg, 
grotendeels �es�hermd door solide dijken; zowel tegen het water van �uiten 
als voor de afvoer van de grote hoeveelheid water die nodig is om het grootste 
deel van het vlakke land droog te houden. Dit water kan niet in zee worden 
gelaten, wanneer �ij stormweer de sluizen in de dijken worden gesloten. Er 
zijn in de loop der eeuwen, ook dankzij de steeds �eter wordende methoden 
en kennis, duizenden kilometers �uiten- en �innendijken ge�ouwd. In feite 
zijn het enorme, door mensen ges�hapen �onstru�ties, die het qua uitstraling 
en grootte verdienen te worden vergeleken met het �ouwen van de Chinese 
muur. Ondanks de sle�hte perspe�tieven he��en de mensen kunnen overleven 
in een lands�hap, dat in de loop van vele honderden jaren langzaam werd ver-
zwolgen door de zee. Uiteraard horen daar voor duizenden de vers�hrikkelijke 
menselijke tragedies en een verwoest �estaan �ij.

Tegelijkertijd zijn de ges�henken van de natuur e�hter groot geweest en is 
daar volop ge�ruik van gemaakt. Vanaf oude tijden is het voorkomen van zout 
in de Waddenzee �enut; het zout dat werd a�htergelaten, nadat de zee zi�h 
had teruggetrokken. Later leerde men dijken te �ouwen, die het vru�ht�are 
graslandareaal effe�tief �es�hermden. Hier konden de Jutse ossen zi�h vet 
vreten, terwijl de s�hapen het gras op de dijkhellingen en op het voorland 
konden eten. 

In het door e� en vloed afgewisseld land kwamen altijd grote hoeveelheden 
aan vis, mosselen en garnalen voor; ja�ht op zeehonden en zeevogels heeft 
een �elangrijk onderdeel van de Waddenzee�ultuur gevormd. De in de grond 
ver�orgen �arnsteen heeft daar�ij voor leuke extra inkomsten gezorgd.

- Ja, de natuur heeft e�ht rijke ges�henken gegeven!
Op de eilanden vormden de s�heepvaart en de walvis- en zeehondenvangsten 

jarenlang een lu�ratieve �ron van inkomen, die veel mensen werk vers�hafte; 
eerst �ij de gevaarlijke to�hten met zeils�hepen hoog in de Noordelijke IJszee. 
Later was er op de internationale stooms�heepvaart vraag naar de kundige en 
ervaren zeelieden.

Een �ijzonder slag mensen zijn de s�hippers en mans�happen op de plat�o-
dems in de Waddenzee geweest. Die vorm van varen vroeg �ij het heen en weer 
varen over de kronkelende vaarwegen tussen de zand�anken een grote ervaring 
en veel deskundigheid. Zo werden waren naar de steden Ri�e, Tønder, Højer, 
Rud�øl, enzovoort, ge�ra�ht, terwijl vee en andere goederen weer over open 
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zee mee werden teruggenomen naar de grote Noordeuropese havensteden. 
Toen de zee later de �uitenste kusthavens veroverde, moesten de s�hepen ver-
der en verder de arglistige Waddenzee invaren. Vaak moest men wa�hten tot 
het vloed werd. De door de stromingen van het water gevormde geulen vonden 
daar�ij kronkelend hun weg, zodat het erg moeilijk kon zijn de nieuwe loop te 
vinden en te navigeren, zonder aan de grond te lopen.

De trotse zeelieden, die op de grote vaart voeren, keken vaak neer op deze 
Waddenzees�hippers, die de ondiepe vaarwateren in hun plat�odems lang-
zaam doorkruisten. De doorgewinterde zeemannen vonden niet dat dit e�hte 
zeelui waren. Eén keer werd dat de Waddenzees�hippers te veel en daagden 
zij enkele �ommandeurs uit om met een paar plat�odems tussen de zand�an-
ken van de Waddenzee door te varen. Natuurlijk liep dat verkeerd af en alle 
s�hepen strandden.

Ooit was de stad Rud�øl de di�htst�ijzijnde haven aan de open zee. Veel 
s�hepen meerden hier aan en Rud�øl ontwikkelde zi�h dan ook tot een e�ht 
aanzienlijke stad met een eigen kerk en marktplaats. Rud�øl was één van de 
eerste steden, die in Denemarken stadsre�hten kreeg. Die status is hen nooit 
offi�ieel afgenomen. Het tegenwoordige kleine onaanzienlijke dorp, dat nu, 
middels de �eroemde grensstenen, die midden in de weg liggen, is opgedeeld 
tussen Denemarken en Duitsland, is dus formeel de kleinste provin�iestad van 
Denemarken.

Wanneer er in de Noordwest-Sleeswijkse regio tijden waren, waarin de natuur 
daar geen mogelijkheden voor �ood, dan werden er wel andere en minder 
traditionele mogelijkheden voor het verwerven van een inkomen gezo�ht. 
Men hoeft daar�ij alleen maar aan de enorme kantindustrie in 1700 en 1800 
te denken.

De statige boerderij Seebülhof op de marsgronden direct ten zuiden van de grens. Een zogenoemde 
haubarg die op zijn terp beschermd ligt tegen overstromingen. Een bouwstijl die ook veel ten no-
orden van de grens voorkomt. 
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Wat men daar overigens ook van mag vinden: vandaag de dag wordt er met de 
toeristenindustrie veel geld geïn�asseerd. De laatste jaren is het eeuwig winde-
rige marsgrondenlands�hap leveran�ier van elektri�iteit geworden met de vele 
moderne windmolens, die in groten getale in het vlakke lands�hap oprijzen.

Aan initiatief heeft het nooit gemankeerd, en het “ruwe en arme land” zal 
ook in de toekomst de �evolking voldoende van �rood kunnen voorzien.

Stormvloeden

Wie e�hter denkt dat de natuurkra�hten in onze moderne tijd met de moderne 
te�hnis�he middelen aan �anden zijn gelegd, die heeft het mis. Wanneer de 
stormen zo zwaar worden, dat ze de dijken dreigen te overstromen en het land 
te verwoesten is het nog steeds af en toe nodig de kust�evolking te eva�ueren. 
Met �ehulp van effe�tieve voorspellingssystemen en rampenplannen kan men 
nu e�hter verreweg de meeste grote ongelukken voorkomen.

De zee kan plotseling haar tanden laten zien. Dat ge�eurde een paar jaar 
geleden, op vrijdag 3 de�em�er 1999, toen een orkaan, die de zwaarste van de 
eeuw wordt genoemd, het hele land, maar vooral het noordelijke deel van het 
Waddenzeege�ied, trof. Daar�ij kunnen onder meer Rømø, Fanø, Mandø en 
Es�jerg worden genoemd. Ook de enige Deense hallig Jordsand, werd wegge- 
vaagd en verdween in de zee. Niemand weet of we die ooit weer kunnen �ezoe-
ken. De orkaan kostte in dat gruwelijke etmaal a�ht mensenlevens en honder-
den s�hapen kwamen om. Landelijk werden in Denemarken 3,6 miljoen m3 
�omen geveld. Grote delen van het land zaten dagenlang zonder stroom, water, 
warmte en telefoon. De totale s�hade liep op tot minstens 10 miljard kronen.

De kra�ht van de orkaan verraste de meteorologen. Hij was op donderdag als 
een �es�heiden lagedrukge�ied �ij New Foundland ontstaan. Op vrijdagmor-
gen naderde hij S�hotland en kwam, in omvang toenemend, zo snel naar het 
westen opzetten, dat men, ook al omdat de waars�huwingen te laat kwamen, 
�ij lange na niet in staat was om reddingswerk op touw te zetten. De sterkste 
windvlagen, tot 40 meter per se�onde, werden om 18 uur op Rømø gemeten. 
Men spreekt van een orkaan, als de windsnelheid meer dan 33 meter per se-
�onde is. Vóór dat tijdstip van 18 uur werd er op het eiland zelfs meer dan 51 
meter per se�onde gemeten. Dat komt neer op 189 kilometer per uur. Dit was 
de sterkste wind die de windmeters konden registreren. 

De waterstand steeg langs de hele westkust �uitengewoon. Agrariër Svend 
Bleeg, van Juvre op Rømø, vertelt dat de stormwaars�huwing veel te laat kwam. 
Om 14 uur had men nog geen enkele waars�huwing gekregen, hoewel het zo 
hard waaide, dat men kon zien dat de s�hapen, die �uiten op de dijk graasden, 
gevaar liepen. Het lukte niet om alle dieren in veiligheid te �rengen. 600 s�ha-
pen verdronken alleen al op Rømø; veel omdat ze in het prikkeldraad langs de 
kust vast �leven zitten en zi�h daarom niet op de top van de dijk in veiligheid 
konden �rengen.

De oude dijkgraaf Niels Lorentzen van Ballum, verhaalt in het �oek “De Or-
kaan” van Mogens Cu�er, dat men aan een �atastrofe was ontsnapt. Het was een 
groot geluk dat de orkaan �ij laag water kwam. Wanneer het hoogtepunt van 
de orkaan 3 uur eerder was geweest, dan zou het water 1.70 meter hoger he�-
�en gestaan dan de dijken �ij Ballum. In dat geval zou de zee op veel plaatsen 
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langs de kust zijn �innengedrongen. Het ergste zou dat voor Ri�e zijn geweest. 
Deze plaats zou door een overstromingsramp zijn getroffen.

Elke eeuw een stormvloedramp 

Er �estaan zowel geografis�he, als meteorologis�he oorzaken voor de na- 
tuurrampen die het Waddenzeege�ied treffen. Men heeft vastgesteld dat zi�h 
door de eeuwen heen 10-15 verwoestende stormvloeden langs de kust he��en 
voorgedaan. Dit �etekent dat er gemiddeld één keer per eeuw een grote ramp 
plaatsvindt, waar�ij de zee de dijken overspoelt en grote ge�ieden onder water 
komen te staan.

De kustlijn verplaatste zi�h dan weer ri�hting zee en dan weer ri�hting land en 
heeft de hoger liggende ge�ieden, zoals de eilanden �uitengaats, gevormd.

Men moet helemaal terug tot de laatste ijstijd, die ongeveer 12.000 jaar gele-
den eindigde, om daar een verklaring voor te vinden. – In de laatste ijstijd lag 
er een grote ijskap over het grootste deel van S�andinavië. De grens van het 
ijs liep pre�ies midden over Jutland. Het zuidelijke deel van de Noordzee was 
tot Engeland vrij van ijs. De ijsmassa’s �evatten zo veel water, dat de waterstand 
in de wereldzeeën 120 meter lager was dan tegenwoordig. Grote delen van de 
Noordzee stonden dus droog en Engeland was met delen van het Noordeuro-
pese �ontinent ver�onden. Het zeeniveau in het latere Noordzeege�ied zakte 
130 meter. De Noordzee�odem was dus land.

De mammoetjagers in de IJstijd he��en op de hellingen kunnen staan 
en over een uitgestrekte zandvlakte met rivieren en meren kunnen uitzien. 
Grote zandstormen he��en vers�hillende duinruggen gevormd, die �arrières 
vormden, waardoor de huidige Waddeneilanden �es�hermd werden tegen de 
zee. De temperatuur steeg daarna snel, het ijs smolt en de zee �reidde zi�h 
weer uit. Doordat het water langzamerhand weer �es�hik�aar kwam, steeg het 
zeeniveau in �epaalde perioden. Toen de ijs�arrière verdween, kon het water 
van de Atlantis�he o�eaan het ge�ied dat later de Noordzee werd, weer �in-
nenstromen. Het getij vanuit het noorden ontmoette het water dat vanuit het 
Kanaal naar het noorden stroomde en de twee stromen duwden het water naar 
het oosten, ri�hting Sleeswijkse kust. Engeland werd een eiland en het vlakke 
land tussen Engeland en Sleeswijk-Holstein overstroomde �eetje �ij �eetje. 
Het getij op de Atlantis�he O�eaan verandert ongeveer om de 6 uur. Dit getij 
wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de aantrekkingskra�ht van de maan 
op de draaiende aard�ol, die inwerkt op de wereldzeeën. In de Noordfriese 
omgeving is de gemiddelde hoogte van de door de maan veroorzaakte golf �a 
10 meter. De aantrekkingskra�ht van de zon heeft ook een, zij het geringere, 
invloed. Die golf is maar ongeveer 30 �m.

Bij volle maan en �ij nieuwe maan vallen de aantrekkingskra�ht van de zon 
en die van de maan samen. Als �ij volle maan een storm grote watermassa’s de 
Noordzee in duwt, ontstaat het vers�hijnsel dat springvloed wordt genoemd. 
Hierdoor kunnen zi�h grote en onverwa�ht optredende rampen voordoen.

Gelukkig komt het zelden voor dat deze drie vers�hijnselen tegelijkertijd 
optreden. Gelukkigerwijs ge�eurde dit ook in 1999 niet op Rømø en langs 
het overige deel van de Waddenzeekust, met name omdat de orkaan niet sa-
menviel met hoogwater. Een andere omstandigheid die zi�h voordoet is het 

98  •  De vergeten Friezen in Denemarken



lage zoutgehalte in het oostelijke deel van de Noordzee. Dat komt door de 
grote hoeveelheden zoetwater, die van de grote Noordduitse rivieren komen.  
Zoutarm zeewater is li�hter dan normaal zeewater en heeft een hogere vis�osi-
teit. Hierdoor wordt een snelle invloed van de getijgolven �evorderd.

100.000 Mensen verdronken 

Er zijn veel grote �atastrofes geweest: - Op 16 januari 1362 kwam “De grotte Man-
drænke” (de grote mensendoder), de grootste stormvloed sinds mensenheu-
genis. Men denkt dat toen tussen Ri�e en de kust van Vlaanderen ongeveer 
100.000 mensen verdronken.

In Noordfriesland werd een grote oppervlakte land verwoest en veel land 
liep onder water. Een groot aantal kerkparo�hies en kerken en huizen viel ten 
prooi aan het water. Vermoedelijk is �ijna de helft, en miss�hien wel meer, van 
de Noordfriese streken overstroomd en nooit weer �oven water gekomen.

Van de weggevaagde plaatsen is Rungholt het meest �ekend. Die plaats wordt 
in veel verslagen van die tijd genoemd en is kennelijk een �elangrijke uitvals-
�asis geweest in de ar�hipel tussen Nordstrand en Pellworm. Pas in 1921 vond 
�oer en amateur-ar�heoloog Andreas Bus�h onder water, ten westen van de 
hallig Südfall Pfähle een middeleeuwse sluis en resten van enkele huizen. Hij 
vermoedde dat het om Rungholt ging. Dit werd later �evestigd door andere 
vondsten op die plaats. Men vermoedt dat Rungholt een plaats is geweest van 
ongeveer 1000 inwoners. Er was een kerk en een haven. De �ewoners hadden 
hun huizen op terpen ge�ouwd, hielden s�hapen en leefden van de land�ouw. 
In ar�heologis�h opzi�ht wordt Rungholt aangeduid als een gewoon midde-
leeuws dorp, dat sla�htoffer werd van de stormvloed van 1362 en dat zi�h nu 
onder de oppervlakte van de zee �evindt. Rungholt wordt altijd �ij de verhalen 
over de stormvloed genoemd en is in zekere zin een mythe geworden.

Er zijn veel sagea�htige voorstellingen van de verdoemde, in de zee verdwe-
nen stad en dankzij die reputatie, wordt de ramp vergeleken met de �ij�else 
verhalen over de zondvloed. De ondergang van Rungholt zou een straf van God 
zijn geweest voor het goddeloze en immorele levenswijze van de inwoners.

Er is daarentegen sle�hts weinig �ekend van de miss�hien wel grootste en 
�elangrijkste stad, die mogelijk �ij dezelfde �atastrofe verloren ging. Dat was 
Wendingstad, �a 25 kilometer ten westen van Rømø. Die plaats had een e�hte 
havenstad, genaamd Friezenhaven, di�ht �ij de toenmalige kustlijn. 

 Het zal daarom wel een stad met veel a�tiviteiten zijn geweest. Wendingstad 
was volgens een kaart van 1240 een e�hte grote stad met een kerk en een slot, 
of �org, net als Tønder. De stad ligt nu diep in de Noordzee onder water. Door 
de verwoestingen van de storm zouden in Friezenhaven ongeveer 200 vissers-
�oten zijn vernietigd. Er wordt �eweerd dat er vele jaren later nog elk jaar veel 
vra�htgoed van Wendingstad naar het vasteland dreef.

Een andere grote stormvloed vernietigde op 11 en 12 okto�er 1634 het grote 
eiland Strand, waaruit de eilanden Pellworm, Nordstrand en veel van de kleine 
halligen, ontstonden. Van de 9000 inwoners verdronken er 6000 en opnieuw 
gingen veel kerkparo�hies ten onder. 

Van 3 op 4 fe�ruari 1825 was het vooral op het eiland För en de halligen 
raak. Er was sprake van grote verwoestingen en veel mensen kwamen om het 
leven.
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De ramp bij Rejsby

In 1923, �ijna honderd jaar later, vond op Deens grondge�ied één van de meest 
tragis�he stormvloeden plaats. Dat was �ij de dijk van Rejs�y, ten noorden van 
Skær�æk.

Eind augustus was men �ezig met het ver�eteren en verhogen van de dijk. 
Plotseling stak er een zware storm op en het water �egon erg snel te stijgen. 
De plaatselijke ar�eiders verlieten dire�t de �ouwplaats, maar de mensen van 
elders lieten zi�h niet uit het veld slaan. In de namiddag had men telefonis�h 
�onta�t met de mensen �uiten �ij de dijk. Toen kwam het water hen tot de 
knieën, maar ze da�hten nog steeds niet dat er sprake was van gevaar. Toen men 
later weer met hen praatte, reikte het water hen tot de middel. Nu wilden ze 
zi�h graag op het land in veiligheid �rengen. In Rejs�y had men e�hter geen 
�oten. Men kon dus niets doen. Pas toen het water de volgende dag was gezakt, 
kon men �ij de dijk komen. Men vond 19 mensen die om het leven waren ge-
komen; enkelen lagen in sloten, anderen waren in het prikkeldraad vast �lijven 
zitten, in een poging het land te �ereiken.

In 1953 vond in Nederland een van de ergste stormvloedram-
pen van de laatste eeuwen plaats. Daar�ij zijn ongeveer 2000 
mensen om het leven gekomen.

Van iets re�entere tijd was de grote stormvloed van 16 op 17 
fe�ruari 1962. We komen dan �ij de Duitse autoriteiten tere�ht. 
A�hteraf werd vastgesteld dat het niet aan een ge�rek aan alert-
heid heeft gelegen. De voorsteden van Ham�urg werden zwaar 
getroffen en er kwamen ongeveer 300 mensen om. Op de hal-
ligen werden veel huizen verwoest.

Op 3 januari 1976 kwam het water langs de kust e�ht over 
de dijken. In Dittmars�hen en in de monding van de El�e  
�raken op meerdere plaatsen de dijken door. Op Rømø was over 
het hele eiland sprake van grote vernielingen aan de dijken. 
Uit veiligheidsoverwegingen werd de �evolking van Tønder 
geëva�ueerd. Hoewel er in Denemarken geen mensenlevens 
verloren gingen, �edroeg de s�hade vele miljoenen kronen.

In de millennia daarvoor he��en er natuurlijk ook grote ram-
pen plaatsgevonden en dat kan nog steeds ge�euren. De indruk 
�estaat e�hter wel dat de �evolking zi�h, ondanks alles wat er in 
het verleden ge�eurd is, nu veilig voelt a�hter de dijken en op 
de rampenplannen van de overheden vertrouwt.

Het Waddenzeegebied moet behouden blijven

Het is de �edoeling dat het oude unieke land van de Friezen 
langs de Waddenzeekust �ehouden en �es�hermd zal worden. 
Dit ten faveure van de komende generaties. Dat wekt geen  
onverdeeld enthousiasme onder de �ewoners van Zuid-Jutland, 
die hun afgedwongen re�ht op een vrij uit te oefenen land�ouw, 
ja�ht en visserij wensen te �ehouden. Er is s�herpe kritiek 
geweest op de vers�hillende �es�hermingsplannen, die door 
de plaatselijke woordvoerders werden aangemerkt als Kopen-
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haagse s�hool�ordtheorieën, zonder �egrip voor de omstandigheden van de 
plaatselijke �evolking. 

De Milieu�es�hermingorganisaties dringen aan op het �es�hermen van het 
lands�hap en de natuur. Omdat er geen �ehoefte meer is aan grote nieuwe 
land�ouwarealen, �etekent dat dat de landaanwinningswerkzaamheden langs 
de kust langzamerhand zullen worden �eëindigd. 

De aanda�ht voor het rijke dierenleven heeft nu hoge prioriteit. De Wadden-
zee is een gigantis�he voedselkamer voor miljoenen vogels, zowel standvogels 
als, vooral in het voor- en najaar, duizenden trekvogels. Daaronder zijn veel 
zeldzame soorten. Ook het grote �estand aan zeehonden en ander dierenle-
ven in de Waddenzee vraagt, samen met de unieke flora, om �es�herming en 
�ehoud.

Nederland, Duitsland en Denemarken he��en afspraken gemaakt over de 
�es�herming van het hele Waddenzeege�ied en zij he��en een gezamenlijk 
Waddenzeese�retariaat in het leven geroepen. In de twee eerstgenoemde lan-
den is nu de �es�herming van de ge�ieden wettelijk tot stand gekomen. Bij 

Deel van een kaart uit 1240 – vermoedelijk een kopie - met de verdwenen, bijna onbekende pro-
vinciestad Wendingstad, met haar havenstad Friezenhaven, die ongeveer 50 kilometer ten westen 
van Tønder lag, maar die nu diep in de Noordzee onder water ligt. 
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de voornemens om ook in Denemarken 
plannen op te stellen he��en zi�h, vanwege 
een sterk lokaal verzet, pro�lemen voorge-
daan. 

Veel milieuministers he��en pogingen 
ondernomen, maar tot op dit moment is 
het sle�hts gelukt instemming van de �evol-
king te krijgen voor het invoeren van en-
kele toegangs�eperkingen voor �epaalde 
ge�ieden, waar dan alleen de lokale �evol-
king mag komen. Door tegemoet te komen 
aan de diverse wensen van de lokale �evol-
king werd het mogelijk enkele andere �e-
s�hermingsmaatregelen in te voeren. Het 
Deense Waddenzeege�ied is e�hter nog 
niet aangewezen als Nationaal Park. De po-
liti�i vinden dat een volledige �es�herming 
van het ge�ied niet �ehoort te worden 
ingevoerd tegen de wens van de �evolking 
en hun vrees voor het verminderen van de 
kwaliteit van hun leefomgeving. Hiervoor 
kan men alleen maar sympathie he��en.

De Friese vrouw en haar zware leven worden her-
dacht middels een standbeeld van vissersvrouw 
Trine, die trots op de marktplaats in Husum staat.
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Familienamen met Friese relaties

Het zal voor histori�i en andere si��ekundigen een onmogelijke opgave zijn 
om hedentijdse karakteristieke en onmisken�aar Friese familienamen in de 
Friese streken te vinden, ook al zou dat wel een welkome mogelijkheid zijn om 
de herkomst vast te stellen.

De grote politieke, nationale en so�iale omwentelingen he��en, samen met 
de natuurlijke omstandigheden, in de loop van de eeuwen veel dingen veran-
derd; zo ook de familienamen. Het was niet ongewoon, dat men hier, net als 
op andere plaatsen, de naam aannam van de plaats waar men vandaan kwam, 
of iets later: daar waar men naartoe verhuisde, miss�hien wel op de vlu�ht voor 
vijanden of voor de verwoestingen van de zee. 

Er �estaan ges�hreven lijsten uit de vroege Middeleeuwen, met enkele oude 
Friese familienamen. Het is e�hter twijfela�htig, of zij werkelijk zijn terug te 
voeren naar de oude tijd.

In de laatste eeuwen zijn de namen vooral óf verduitst, of verdeensd, óf ze 
he��en een sterke �eïnvloeding van het Nederlands gehad.

Zo had, om maar een enkele omstandigheid te noemen, de Duits opgeleide 
gemeenteam�tenaar, die het lokale �evolkingsregister na 1864 �eheerde, 
moeite met de Deense letters æ, ø en å, die in het Duits niet voorkomen. 
Daarom werd Jørgensen: Jürgensen en Møller: Müller, enzovoort. Onder de 
geleerden was het een tijd in de mode om hun a�hternaam te latiniseren Het 
was niet mooi genoeg om Bro (Brug) te heten, dus werd dat Pontoppidan.

Na de hereniging in 1920 stapten enkelen weer over op de oorspronkelijke 
spelling. Daarom is het erg moeilijk door het �estuderen van familienamen 
iets uit het verleden terug te vinden. Desalniettemin he��en velen zi�h er met 
een groot enthousiasme op geworpen.

Talloze si��ekundigen in het huidige Nederland, Duitsland, of Denemar-
ken – en niet in de laatste plaats de nakomelingen van de Friezen, die naar de 
Verenigde Staten zijn geëmigreerd – he��en een astronomis�h aantal uren 
�esteed om hun Friese familie�anden op te sporen. Op internet is het �ij- 
voor�eeld mogelijk om honderden familiestam�omen te vinden, die verwijzen 
naar familie�anden met de Friestalige streken.

Veel familienamen stammen duidelijk af van andere plaatsen op de wereld- 
kaart. Dit geeft aan dat de zeevarende Friezen vaak hun e�htgenotes van diverse 
plaatsen in de wereld haalden en daarmee vreemdsoortige familienamen mee 
naar huis �ra�hten. Die namen werden vervolgens door de nakomelingen in 
stand gehouden. Denk hier�ij �ijvoor�eeld maar het geval dat een zeeman een 
weduwe met kinderen, die al een naam hadden, mee naar huis nam.

Net zoals vandaag de dag, �estond ook in het verleden de wens om zo goed 
mogelijk te integreren in de samenleving of het land waar men deel van uit-
maakt. Familienamen werden daarom volgens de plaatselijke gewoontes en 
ge�ruiken veranderd. Daar�ij hoeft maar te worden geda�ht aan de miljoenen 
Europeanen, die in de loop van de laatste paar eeuwen naar Amerika zijn geë-
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migreerd en toen Engels klinkende namen he��en aangenomen.
In de Friese streken die onder Deens �estuur vielen, volgden veel Friezen, 

zowel onder de Deens-, als de Duits sprekenden, de oude Deense gewoonte 
om “–søn”, of “–datter”, of later “–sen” aan de voornaam van de ouders toe te 
voegen. Daarom kan men tegenwoordig in Zuid Sleeswijk nog veel Deens klin-
kende namen vinden. Namen als Hansen, Jensen, Johansen, Nielsen, Poulsen, 
enzovoort, zijn algemeen voorkomende familienamen in het noordelijke deel 
van de Friese streken. Dit is ook overigens ook in grote delen van het huidige 
Zuid-Jutland het geval.

Men kreeg Nederlandse namen

Een ander pro�leem voor de si��ekundigen, die via naamstudies pro�eren hun 
Friese “roots” te vinden, is de grappige situatie, dat men in het zuiden langere 
tijd moeite had met de Deense namen en daarom simpelweg die namen ve-
randerde. Dit was �ijvoor�eeld het geval met de mensen die aanmonsterden 
op �uitenlandse s�hepen.

De zeelieden uit de Noordfriese streken die in Ham�urg, Altona, of in andere 
grote Duitse havens, een �aan zo�hten op handelss�hepen of walvis�oten, wer-
den vermoedelijk als Nederlanders �es�houwd. Omdat men de Deense namen 
niet kon uitspreken werden de namen van de �emanningsleden veranderd in 
Nederlandse: Chresten werd Carsten, Jens werd Jan, Svend werd Zwen, Niels 
tot Cornelius en Knud tot Claas. De zeelui hielden vaak die naam aan als ze 
weer thuiskwamen. Hun kinderen kregen daarna, op grond van de Deense 
spraaktraditie, weer a�hternamen met “-søn”, of “- sen”, zodat de zoons en 
do�hters, die oorspronkelijk “Nielsen” zouden he��en geheten, nu de a�hter-
naam “Corneliussen” kregen. 

Er �estaat geen twijfel over, dat de Friezen in de loop van generaties hun 
familienaam meerdere keren kunnen he��en gewijzigd. To�h wordt hierna 
een lijst met familienamen weergegeven, die met een zekere waars�hijnlijkheid 
Friese relaties kunnen he��en. Deze lijst is aan een erg a�tieve Nederlandse 
si��ekundige, Kees Stada, te danken. Hij komt van het kleine en langwerpige 
eiland Ters�helling; één van de noordelijkste Nederlandse eilanden van de 
Friese eilandengroep, waar de Friese taal generaties lang de �oventoon voerde. 
Op dit eiland he��en zi�h sle�hts weinig mensen van het vasteland gevestigd, 
terwijl er door de vele overzeese �onta�ten van zeelieden, wel veel diverse na-
men uit vers�hillende delen van de wereld zijn �innengekomen.

Kees Stada heeft ongeveer 62.000 familienamen van over de hele wereld ver-
zameld, waarvan �a 16.000 nu nog worden ge�ruikt en die allemaal op de één 
of andere wijze relaties he��en met Ters�helling en daarmee met de Friezen. 

De hier weergegeven lijst omvat alleen de namen, die vermoedelijk ook 
in Denemarken kunnen worden gevonden - zij het met een iets andere spel-
lingswijze.

Verder is de lijst aangevuld uit Deens-Sleeswijkse familiestam�omen van een 
aantal namen met e�ht zekere Noordfriese familie�anden, die op het internet 
zijn te vinden. Er zijn maar enkele van de ontel�are “sen” namen meegenomen, 
omdat die voor dit doel sle�hts een geringe referentiewaarde he��en:
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Andersen Dir�ks Heines
Andresen Dirks Heinsen
Anhut Dirkse Heinri�hs
Arnoldsen Dirksen Heins
Arnoldus Dirx Heitmann
Arntzen Dis�erg Herman
Artes Dismer Hermans
Arts Disper Hil�rands
Arum Dissel Hilde�randt
As�erg Dittner Hilde�randts
shley Dixon Hilten
Asjes Do��e Holst
Asma Do��elman Holten
Asperen Do��enga Henningsen
Asperla�h Do��er Horn
Assel�erg Do�kum Hu�ert
Asselt Doe Hu�erts
Assem Doe�kes Hu�ner
Assen Doede
Assen�erg Doedens Iversen
Assies Doedes
Ast Doek Jager
Asten Doekes Ja�o�sen
Astuling Doeksen Jagers
Atsen Doeland Jannings
Atsma Doelder Janssen
Attama Doeleman Jürgensen
Attes Doenk
Augustin Does Kamp
Augustus Does�urg Kampen
Aukema Dolderman Kamper
Aukes Doller Kampman
Auldens Dols Karstens
Autes Dolstra Kenter
Avant Doma��in Klaas
Avenarius Dom�urg Klaasen

Domer�hie Klaasens
Bastian Domini�us Klaases
Baard Dominiens Klaassen
Baardman Domna Klaassens
Baare Dompselaar Kleist
Baars Donadel Kling�erg
Baarse Donald Klingen
Baarsen Dörflinger Klingen�erg
Baas Doveren Klink
Baasdorp Dowell Klinken�erg
Ba�ker Dresler Klinker
Bagg Dreyer Ko�h
Baggerman Drost Koehn
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Baily Drury Köhler
Bais Druten Koppel
Bakken Du�ois Kratz
Bakker Duran Kruse
Bakkers Dyk Kühl
Balder
Balen E�sen Lauritzen
Bast E��eling Lam�erts
Bastian E�k Lehmann-Petersen
Beam Edwards Lensen
Beauvais Ei�rink Lensing
Be�ker Elderman Lenters
Be�kers Elfring Lentz
Bekker Elias Lenz
Bekkering Eling List
Bekkum Elleman Lü��e
Bekman Ellermann
Belt Ellerts Maartens
Beltman Elles Maassen
Benard Ellis Maartensen
Bender Elmers Maartensz
Bendix Elout Maas
Bendixen Els Maas�a�h
Benes Elsemulder Madigan
Benjamin Elsen Marriot
Bentum Elsinga Martens
Benz Elsman Matheus
Berends Elst Minke
Bergh Elting Moos
Bergkamp Engel
Bergman Engelhard Nagel
Bertram Engelhart Namanny
Bjerre Engelkes Neesman
Blan�o Engels Nehring
Blank Eri�hsen Nelis
Blokland Eri�kson Ni�hel
Blom Eriks Nielsky
Blomkens Erikson Nelle
Blommendal Eringaard Nelson
Blum Ernst Nissen
Blumer Evers Nyholt
Bo�k Everts
Bo�kel Evertsen Oppenheim
Boer Osterholz
Bokkes Feddersen
Bokma Filips Peters
Bol Fin�h Pahl
Bolder Fis�her
Bolderman Fisher Rauten�erg
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Bolk Fitszgerald Rössing
Boll Fitzgerald Röst�erg
Bolland Foley Riel
Bolt Fröhling Ri�kmens
Boltje Fröling Roth
Bom Fräser Rover
Bomhof Fran�is Rovers
Bommel Fran�k Rowe
Bommer Fran�ke
Bon Frank Sönni�hsen
Bondt Franke Sörensen
Bone�akker Frankema Salings
Bonen�erg Frantzen Sahls
Bongaertz Franz S�hmedes
Bongard Frasier S�hroder
Bongers Frederiks S�hroders
Bonhof Fredriks Siemens
Bonk Frey Sievertsen-Buvig
Bonnafond Friis Siewerts
Bonne Fulton Siewertsen
Bonnema Slot
Bonneveld Gallagher Spies
Bons Gander Stein
Bont Gardner Steinmetz
Borgart Geerts Storm
Borger Gerla�h Stru�k
Borgerding Gertsen Suttelaar
Borgh Grand Swanson
Bork Grande Søndergaard
Born Grant
Boysen Graper Thomassen
Bredals Gras Thomson
Brunk Grashuis Thyssen
Burger Gray Tiele
Burgers Green Tieleman

Greenfield
Callesen Greve Valken�erg
Capitein Gulmans Valkhof
Claas Gum�ley Vermeer
Conley Gum�s Voigt
Cremer Gunderson Volkers

Gunning Volkerts
Dalen Gunst
Dalen�erg Gunther We�heln
Dallens We�er
Dalman Hage Weel
Dalmeier Hahn Wendt
Dalsen Harding Winkelman
Dam Harris Winkler
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Daus-Petersen Harting Winter
De�ker Hasselaar Winter�erg
Dedden He�k Winters
Demand Heide Wree
Dingen Heideman Wyk
Dinkel�erg Heidsma
Dinsen-Nissen Hein Zimmerman

Heiner
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Bronnen en literatuur:

“De to �aronesser”. H.C.Andersen. “De twee �aronessen”
“Rømøs kommandører og sejlski�skaptajner” “Commandeurs en zeil�ootka-
piteins van Rømø” en “Rømø-kaptajners ski�s�illeder” “s�heepsprenten van 
kapiteins van Rømø” van Fritz Joa�him Falk, För.
“Kilder til Genforeningens historie”. E. Hol�e�h. “Bronnen tot de ges�hiedenis 
van de hereniging”
Tidsskriftet Slesvigland jaargang 1983 Tijds�hrift Sleeswijkland
Frisisk-Dansk-Tysk ord�og. Nordfrisisk Institut. Fries-Deens-Duits woorden-
�oek
Fortællinger om orkanen 3. De�em�er 1999. Mogens Cu�er. Verhalen over de 
orkaan van 3 de�em�er 1999
“Friserne i Slesvig-Holsten”. Thomas Steensen. “Friezen in Sleeswijk-Hol-
stein”

“Friserne i Sønderjylland”. S.M. Lønneth. Sydslesvigske År�øger 1. 1947. 
“Friezen in Zuid-Jutland”
“Nordfriesland von A �is Z”. Nordfrisisk Institut. “Noord-Friesland van A tot 
Z”
“Wer sind die Friesen”. Thomas Steensen. 
“Oplev marsklandet – fra Friedri�hstad til Ri�e”. Valdemar Kappel. ”De mars-
gronden – van Frederikstad tot Ri�e- �ekeken”
“Ges�hi�hte Nordfrieslands”. Nordfrisisk Institut. “Ges�hiedenis van Noord-
Friesland” 
“Vadehavet – marsk og mennesker”. H. E. Sørensen.”Waddenzee - marsland 
en mensen”
“Nordfrisland – digernes land”. Fr. Dinsen Hansen. “Noordfriesland – land 
van de dijken”
“På opdagelse i Sydslesvig”. Fr. Rud�e�k. ”Op ontdekking in Zuid-Sleeswijk”
“Vore frisiske na�oer”. Grænseforeningens år�og 1971. “Onze Friese �uren”, 
jaar�oek grensvereniging
“Tønder 1243-1943”. Claus Eskildsen
“Vandringer syd for grænsen”. Ri�hard Andersen. “Wandelto�hten ten zuiden 
van de grens”
“Runologiske for�indelser mellem Frisland og Danmark”. Hans Frede Nielsen. 
“Runologis�he ver�anden tussen Fryslân en Denemarken”
Emil Nolde: Festskrift 1958. “Feestges�hrift 1958”
“Søens folk”. Ved Ole Højrup. “Volk van de zee”
“Dansk �ondeliv”. H.F. Feil�erg. “Deens �oerenleven”
“Die Nordfriesen und die friesis�he Minderheit”. W.L. Andresen. “De Noord-
friezen en de Friese minderheid”
Sydslesvigske sagn. Helge Noe-Nygaard. Zuid-Sleeswijkse sagen
“Kniplingskræmmer Jens Wulffs dag�og”. Peter Kr. Iversen. Dag�oek van mar-
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skramer Jens Wulff
“Slægtsforskning på p�”. Ove Lauridsen. ‘Stam�oomonderzoek via de p�”
“Saxo”. Peter Zee�erg.
Daarnaast vers�hillende pu�li�aties van het Friese Instituut in Bredstedt, de 
Zuid-Sleeswijkse vereniging, de Vereniging voor Nationale Friezen en de  
Noordfriese Vereniging..
Tijds�hrift “Geologi”: Nordsøens udvikling. Jørgen O. Leth. “Ontwikkeling van 
de Noordzee”
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Voor het geval u meer wilt weten:

Het internet �iedt welhaast onvoorstel�are mogelijkheden om meer aan de 
weet te komen over de Friezen. Het is mogelijk een groot aantal sites over het 
onderwerp te vinden, zo veel zelfs, dat het ál te ver zou voeren om een vol-
ledige lijst te pu�li�eren. Daarom voor verdere studie sle�hts enkele volledige 
adressen, waar men verdere informatie kan verkrijgen:

Nordfriisk Instituut. Süderstraße 30, D-25 821 Braïst/ Bredstedt. Nord Fries-
land 
e-mail: info@nordfriiskinstituut.de

Foriining for nationale Friiske, Moose 4,
D-25 842 Aster-Beergern/Ost-Bargum, Nordfriesland
e-mail: infor@friiske.de 

Nordfriesis�her Verein, Klo�kries 64, “Andersen Haus”
D-25 920 Risum-Lindholm, Nordfriesland
e-mail: meier-fahretoft@t-online.de 

Vereniging in opri�hting voor Denen met Friese “roots” www.frisere.150m.
�om
e-mail: �hsiew@yahoo.�om 

Informatie over de �es�herming van de Waddenzee:
Het gezamenlijke Deens-Duits-Nederlandse Waddenzeese�retariaat:
Internet: www.�wss.de 
Over Rømø: www.romo.dk 
Over Mandø: www.mando.dk 
Over het Duitse deel van de Waddenzee: www.sh-nordsee.de/nationalpark 
Over de omgeving van Tønder: www.tonder-net.dk 
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Veel andere internetpagina’s kunnen worden gevonden door het ge�ruiken 
van de volgende “zoekwoorden”:
Frisians, of Friesians (Engels)
Friesen (Duits)
Friesis�h (Duits)
Friserna (Zweeds)
Frisisk (Deens)
Friserne (Deens)
Nordfriesland (Duits)
Fries (Nederlands)
Frysk (Fries)
Friezen (Nederlands/Fries)
Friiske (Noordfries)
Fras�h (Noordfries)
Frisia (Nederlands)
Fryslân (Nederlands/Fries)
Frison (Frans)
Frise (Frans)
Op de homepages kunnen adressen worden gevonden van veel �ijzonder 
interessante musea, tentoonstellingen en goed�ewaarde oude Friese huizen 
met de originele inri�hting en huisraad, die met respe�t worden �ehouden. 
Men zou die vele informatie over de oude Friese �ultuur niet aan zijn neus 
voor�ij moeten laten gaan wanneer men Zuid-Jutland of het Westelijke Zuid-
Sleeswijk �ezoekt.
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Als u Fries wilt horen

Wanneer men door dit �oek interesse heeft gekregen om te horen hoe de 
Friese taal klinkt, dan zijn er goede mogelijkheden om geluids�andjes aan te 
s�haffen met Friese gesprekken. Men zal dan ervaren dat het een taal is die 
erg vers�hilt van zowel het Duits, het Nederlands, als het Deens, alhoewel het 
Fries natuurlijk in de loop der tijden wel door de drie talen �eïnvloed is. �d’s 
met voor�eelden van de Friese taal en diale�ten kunnen onder andere worden 
geko�ht via Det Frisiske Institut in Bredstedt.

Daar heeft men ook een �d met opnames van uitzendingen in het Fries op 
Radio Sleeswijk-Holstein. De titel van deze �d is “Friesis�he Perspektiven”.

De “Foriining for nationale Friiske” heeft een �d geprodu�eerd, waarop in 
het Fries een aantal Deense, Duitse en Friese novelles worden voorgelezen: 
“Naiere Tääle üt nä i än fiir”.

Bij de �d is een �egeleidend �oek gevoegd met de ges�hreven Friese tekst. 
Als men zi�h tot het Instituut wendt zijn er nog veel meer mogelijkheden voor 
verdere studies van Friese diale�ten.
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Dat de Friezen gastvrije mensen zijn wordt tot uitdrukking gebracht door de manier waarop zij 
de ingang van hun huis mooi en uitnodigend maken. Zowel in de rijke huizen met de pompeuze 
voorportalen, als ook in de meer bescheiden huizen is er veel aan gedaan om, met goed onderhouden 
en versierde deurposten, een goede eerste indruk te maken. De foto is van een klein idyllisch straatje 
in Vyk op För, maar dezelfde aansprekende indruk kan men opdoen bij veel oude Friezenhuizen 
ten zuiden en ten noorden van de grens.
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Benny Siewertsen is journalist en s�hrijver. Hij is Zuidjut en werkte een aantal 
jaren in dat landsdeel. Hij heeft �oeken over Zuidjutse, �ij voorkeur historis�he, 
onderwerpen ges�hreven. Zoals zo veel Zuidjutten is hij van Friese afkomst en 
het ver�aast hem dat de Friese identiteit  in Denemarken zo goed als vergeten 
en verdwenen is. Dit terwijl in West-Sleeswijk en in de Nederlandse provin�ie 
Fryslân levendige en populaire a�tiviteiten voor het �ehoud van de Friese  taal 
en �ultuur aan de dag worden gelegd. In landen als Duitsland, Nederland en 
Engeland - en zelfs in Noorwegen, Zweden en IJsland - wordt onderzoek gedaan 
naar de Friese ges�hiedenis, genealogie en taalwetens�hap. De Friese taal is 
nauw verwant aan het Engels en het Duits.
Dit �oek  is ges�hreven voor een Deens pu�liek en wel in het �ijzonder voor de 
vele Denen die Friese “roots” he��en. Het vertelt de dramatis�he ges�hiedenis 
van de Friezen en pro�eert er een verklaring voor te vinden waarom de Friezen 
in Denemarken “onze vergeten voorvaderen” kunnen worden genoemd.

De duitsgezinde Friese vlag met  het 
Friese wapenschild met de (in dia-
lekt) dappere uitspraak “Lever düd 
as slav”: liever dood dan slaaf.

De banden van de Friezen met 
Scandinavië worden tot uitdruk-
king gebracht met deze Scandina-
vische vlag met de kleuren van de 
kleuren van de Scandinavische 
landen.
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