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Ynlieding 

Ik wol jim earst graach de groetnis dwaan fan de president fan Calvin College, Galen 

Byker, in 4de generaasje Fries, en ien dy’t dêr hiel wiis op is. Syn oerpake kaam fan 

Ljouwert yn 1870; oare famyljewoartels lizze yn Dokkum en Bûtenpost. Hy giet wolris te 

fytsen mei syn frou en twa dochters en dan ha se allegear in Fryske flaggetrui oan. 

President Spoelhof en Diekema dy’t wy earder hienen, wienen ek fan Fryske komôf. Jim 

begripe no wol wêrom’t yn de lêste fyftich jier Calvin College der hiel wat op foarút 

gongen is.  

 

’t Is no in pear moannen lyn dat ik in faks krige fan Hylke Speerstra mei de útnoeging om 

hjir jûn mei te dwaan. Ik moat jim earlik sizze: dêr ha ’k net lang oer neitocht; it âlde 

heitelân lokket altyd noch. No is ’t wol sa dat op dizze tiid fan ’t jier de hjerstkleuren yn 

Michigan bjusterbaarlik moai binne. (Wat is dat in nijsgjirrich wurd, net –

“bjusterbaarlik”). Ja, de glâns en gloarje fan dy hjerstblêden dy’t oan de beammen 

skitterje om dizze tiid fan ’t jier jout dêr de yndruk dat de natoer oan it feestfieren is. Dêr 

tsjinoer stiet it feit dat ik yn gjin fyftich jier yn oktober yn Fryslân west ha, en ik tocht – 

miskien is ’t dêr ek wol moai. Ik moat marris sjen.  

 

No moat dit der noch by, want ik tink jim sille der wol aardichheid oan ha. 

Tiisdeineimiddeis yn oktober en novimber jou ik kolleezje op Calvin College. De titel fan 

de kursus is “Frisia: from kingdom to province.” ’t Is dêr no twa oere, en der sitte sa’n 32 

âldere minsken yn de banken, myn frou der ek by. Dêr hiene noch wol fyftjin by wold, 

mar it lokaal wie fol. Sa’n soad lju binne dêr noch dy’t belangstelling yn Fryslân ha. Sy 

dogge jimme de groetnis ek fan de oare Friezen yn Amearika. No, ik wol jim eefkes 

gerêststelle, dy lju sitte net op my te wachtsjen, hear (ja, miskien myn frou wol), mar dêr 

stiet hjoed in oar foar my yn ’t plak.  

 

Want dy útnoeging kaam. Mar dêr stie wat by yn de útnoeging: de taspraak moast yn ’t 

Frysk. No, dat is te begripen fansels – it giet dochs oer de Fryske emigraasje. Mar doe 

begong it petear, hjirre fan binnen; ien persoan, mar twa stimmen.  

De iene sei: dat sil net meifalle om dat yn ’t Frysk te dwaan. 
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En dy oare sei: net meifalle!? Dat krigest noait klear, baas. Dyn earste taal is no it 

Ingelsk, net it Frysk; en it Frysk datst do as in jonkje leard hast wie fan De Grinzer Pein, 

net it Klaaifrysk, en der sille wol minsken wêze dy’t it suverste Frysk heech op priis 

stelle en dan meisto der gjin potiten fan meitsje. 

 

Dêr hasto miskien gelyk oan. Net “miskien”. Kinst dy lang sa goed net útdrukke sast it 

wend biste yn ’t Ingelsk, en der komme flaters yn dêrst net iens besef fan hawwe silst. 

No, sa gong dat, hin en wer, en dat makke my wol tige nerveus.  

Dêr moat noch wat by. It is miskien trije, fjouwer jier lyn dat ik in dream hie. In dream 

dat ik yn Ljouwert wie by in programma oer Fryske saken, en doe waard ik frege ek in 

wurdsje te sizzen, yn ’t Frysk fansels. Ik wit it noch sa klear as de dei dat ik probearre om 

dy dream wat te feroarjen – (dat ha je soms as de dream de ferkearde rjochting út giet, 

dan wurde je wat ûnrêstich, en heal wekker besykje je dan wat feroearing der yn te 

krijen) en yn dit gefâl, yn de rjochting Ingelsk fansels, mar dat mocht net, dat koe net, en 

alhoewol’t  ik dy dream graach trochrinne litte woe, it bleau stykjen. Letter ha ’k dy 

dream noch in pear kear hân, mei itselde gefoel, earst fan opwining en doe fan skrik: o 

deale, it moat yn ’t Frysk. 

 

En no stean ik hjir. En ik freegje mysels ôf: Is dit no in dream of in nachtmerje? 

No, earlik wier hear, ik ha noait mei Hylke Speerstra oer dy dreamen praat. En dochs is 

dy útnoeging kommen. 

En ik bin him en Pieter Sijpersma fan de Ljouwter Krante tige tankber, want ik bin o sa 

bliid dit evenemint mei te meitsjen. Want it ûnderwerp, emigraasje, leit my ticht/nei oant 

hert. En sa’t jim wol sjen sille, wêr’t ik it no krekt oer hie hat hiel wat te dwaan mei dat 

tema. 

 

The quest to belong 

Ik ha myn noas omtrint myn hiele libben yn ’e boeken hân. De bibleteek fan de“School 

met de Bijbel” yn De Pein yn de jierren ’40 wie net sa grut. Ik leau dat ik dy hiele 

kollektsje fan boeken wol twa kear trochlêzen ha. Uteinlik is it lêzen en it ûnderwiis yn 

de literatuer myn berop wurden. Literatuer dy’t ús sjen lit hoe’t wy ús minsklikens en 

ûnminsklikens blike litte in ús deistich libben. En yn de literatuer fernimme je al gau-

achtich dat in minske om minske te bliuwen, fan hiel wat dingen ferlet hat. Ien fan de 

belangrykste is, wat wy yn’t Ingelsk neame, “a sense of belonging.” It gefoel dat men der 

by heart. Dat gefoel jout wissichheid. It jout tefredenheid. It jout “a sense of 

significance”,  de oertsjûging dat jins libben wearde en betsjutting hat, en dêr kin in 

minske eigenlik net sûnder. 

No, de ûnderfining fan de emigrant set dat minsklik ferlet om der by te hearren yn noed. 

’t Is wol wier fansels dat de minsken somstiden, as se it gefoel krije dat se der net mear 

by hearre, dat se net meitelle, dat se net mear akseptearre of respektearre wurde – dat se 

dan flechtsje: hja emigrearje om dat minsklik ferlet op in oar plak te foarsjen. 



3 
 

Mar faker, tinkt my, wurdt it beslút om te emigrearjen makke sûnder folle oantinken te 

jaan oan it ferlet om der by te hearren, oan “the quest to belong”. 

Mar dat feroaret gau as de ymmigranten wekker wurde yn in frjemd lân mei allegeare 

frjemde minsken, mei in frjemde taal dy’t se net ferstean, mei in kultuer dêr’t se net oan 

meidwaan kinne. 

 

Taal 

Lit my in pear foarbylden jaan. Nei ús oankommen yn Hoboken, NJ, yn maaie 1948, 

namen wy de trein fan de iene ein fan ’t lân nei de oare. Ik hie omtrint ien jier op de ulo 

west en hie dêr wat Ingelsk leard. Sadwaande tocht ik dat ik wat ôfwist fan de Ingelske 

útspraak. Op in stuit frege ik in man yn de trein: “We stop in Chai-ca-go?” Ik fûn it wol 

wat frjemd dat net ien oait fan Chai-ca-go heard hie. Mar wy stoppen wol yn Chicago, en 

dêr moasten wy oerstappe yn in oare trein dy’t ús hielendal nei de steat Washington 

bringe soe. No, ik wie sa’n bytsje de tolk fan ús famylje fansels. In man frege ús doe’t wy 

al moai op reis wienen, “Where are you going?” No, dat wiste ik wol en ik wie der suver 

grutsk op dat ik sizze koe fan “Seetle.” Dêr wie wer gjin minsk dy’t wiste wêr’t Seetle 

wie. Lokkich binne wy wol yn “Seattle” kommen, mar myn betrouwen yn myn kunde fan 

it Ingelsk hat doe wol in lytse stjit krigen.Wy wiene frjemdlingen yn in frjemd lân; de 

minsken seagen ús oan út nijsgjirrigens, wy besoargen har wat ferdivedaasje. 

 

Dy earste simmer yn Washington ha’k yn de ierdbeifjilden en framboazenfjilden wurke 

mei in soad oare bern fan myn leeftyd. Dy waarden myn ûnderwizers yn de nije taal. Yn 

de earste wiken fregen se my wolris in boadskip oer te bringen oan de fjildbaas of 

opsichter. No, ik woe graach wat foar har dwaan fansels, dan hearre je der wat mear by, 

no? Mar ik hie noch gjin idee wat de wurden fan it boadskip betsjutten. Dus ik nei de 

baas mei it boadskip fan myn nije freonen, en ik sei sonder te witten wat ik sei: “You’re 

full of shit”. En in oare kear: “Move your ass”. En ek, “Fuck you”. Ik fûn ’t wol aardich 

dat myn nije freonen der sa’n wille fan hienen, folle mear wille as de baas fansels. Ik wie 

net mear op de Ulo, mar ik ha in protte leard dy earste simmer yn it nije lân. 

En wat ik hjirmei sizze woe is dat taal miskien de sterkste bân is dy’t ús as minsken 

oanelkoar ferbynt.  

 

Lit my dêr nochris in oar soart foarbyld fan jaan. 

Wy ha in lyts ploechje fan Friezen yn Grand Rapids, dy’t wy, samar foar de aardichheid, 

“de Fryske freonen by de iterstafel” neame. Om de fjirtjin dagen ite wy middeis 

meielkoar om it Frysk der wat yn te hâlden. Wy binne omtrint allegear neikommelingen 

fan de earste generaasje fan Fryske ymmigranten. Us jierren rinne fan yn de tritich oant 

yn de tachtich. Wy binne allegear net fan ’t selde berop en wy dogge allegear net oan 

deselde polityk.  Wy ite meielkoar omdat wy sa graach de âlde taal fan ús âlders prate, ek 

al is ’t mar gebrekkich. It bynt ús oan elkoar. Wêr’t wy elkoaren ek treffe, yn in winkel of 

op ’e strjitte of by in konsert, wy groetsje elkoaren yn ’t Frysk en dat makket mei-ien in 
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bân. En omdat yn Amearika it Frysk funksjoneart  as ús twadde taal hoecht it net suver te 

wêzen om ús it gefoel te jaan dat wy in “shared identity” hawwe, in djipgeande 

konneksje, dat wy by elkoar hearre. Mar as der wat mis is mei jins taal as de taal fan it lân 

dêr’t je wenje, dan komt de konneksje yn gefaar of is dy brutsen. En dat wie faak sa mei 

de ymmigranten. 

 

Us heit, mei de âlderdom fan 52, hie it tige swier mei de nije taal. Doe’t er yn partnerskip 

wie mei in heareboer moast er fansels wol saken besprekke mei dy man, mar hy koe de 

wurden net fine. En ús heit wie in man dy’t oars noait om in wurd hoegde te   

sykjen, want hy wie in lêzer en in skriuwer en mocht o sa graach prate. No moast er de  

help ha fan syn bern om de wurden foar him út te drukken. Men kin jin yntinke hoe 

frustreerjend dat wol wêze moast. Hoe koene de ymmigranten har thús fiele sûnder de 

taal fan it nije lân! 

 

En ek as je de taal op ’t lêst in bytsje yn ’e macht hawwe en je der goed mei rêde kinne, 

mar dochs is ’t noch net hielendal geef en der sit noch in swiere aksent oan, dan lûkt de 

taal trochgeande oandacht nei it feit dat de taal jin apart set, dat je net echt ien binne mei 

de minsken fan it lân, dat je der eigenlik net by hearre.  

 

Begripe jim no wat fan it konflikt dêr’t ik it yn ’t begjin oer hie? It is “a struggle,” in 

wrakseling, sels-bewust of net, foar elke emigrant dy’t te âld nei in nije lân komt om de 

frjemde taal te behearskjen. It is de reden dat bern fan ymmigranten har faak sjenearje en 

besykje wat distânsje te lizzen tusken harsels en har âlderlike ôfkomst. It is ien fan de 

redens wêrom’t ik my hjir net mear sa thúsfiele kin as yn Amearika, omdat ik gjin “native 

fluency” mear yn ’t Frysk en Nederlânsk ha. En it betsjut ek dat de measte ymmigranten 

har noait hielendal thús komme te fielen yn har twadde lân.   

 

De tsjerke 
Mar as taal dy “sense of belonging” dy’t wy allegear nedich hawwe yn gefaar stelt, wat 

wurdt der dan foar yn ’t plak set? 

Foar in soad ymmigranten hat dat de tsjerke west. De tsjerke dêr’t se nei preken hearre 

koenen yn har bekende taal. Dêr’t alles gemiensum is, dêr’t alles bekend oandocht. Dêr’t 

alles bliuwe koe en moast sa’t se altyd wend west hiene: de learstikken en útlizzings, de 

opfettings en gewoanten, de liturgy en de muzyk. Dêr’t se mei oare ymmigranten prate 

koene sûnder om wurden te sykjen. Dêr’t se wat te sizzen hienen. Dêr’t se meidwaan 

koenen. Dêr’t se har thúsfielden. Dêr’t se oanelkoar ferbûn wienen, dêr’t se by hearden. 

De tsjerke: in feilige haven yn in ûnbekende see dêr’t se bytiden wol yn ferdrinke 

koenen; in punt fan hâldfêst yn in frjemde wrâld dêr’t alles yn feroaring is. 
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Net alle ymmigranten wiene tsjerks, fansels. Dy hiene it faak noch slimmer mei de 

iensumheid. Se woenen fansels wol Fryske selskippen oprjochtsje, mar dat slagge har 

mar op in pear plakken, grutte stêden dêr’t in hiel soad ymmigranten wennen.   

 

Oare dingen oer the quest to belong 

Myn leitmotif yn dizze bydrage is “the quest to belong”, it longerjen om derby te hearren. 

De taal, sei ik, hie dêr hiel wat mei te dwaan, mar der wiene ek oare dingen. 

Om as bern sa hurd mooglik mei te dwaan yn it twadde lân, moast men fansels op 

skoalle. Ik wie eigenlik al fan de legere skoalle ôf, mar heit en mem, op rie fan oaren, 

stjoerden my nei de achtste klasse om de taal der goed yn te krijen (as se dat net dien 

hienen, no, dêr doar ik eins net iens oer nei te tinken want dan hie myn libben hiel oars 

beteare kind). 

Dus, ik soe op skoalle. Dan mar mei mem nei de winkel om wat skoalleklean te keapjen. 

Dat koe net folle lije fansels, want de âlders sieten earst ferskriklik krap oan jild. Mar 

mem woe har Hindrik, nei pake Hoekstra neamd, wol knap yn de klean ha. Dat kreaze 

broekje fan wol mei in moai kleurich triedsje dertroch koste wol wat mear as de gewoane 

katoenen broekjes, mar fuort dan mar, har soan moat dochs in goede yndruk meitsje. 

Mar dat gie ferkeard fansels. Alle jonges hiene katoenen broekjes, en dêr stie ik yn myn 

deftige broek dêr’t ik wol mei nei tsjerke koe. As in nij boekemantsje op in frjemde 

skoalle yn in frjemd lân woenen je leafst sa ûnopfallend mooglik wêze. Mar ik hie de 

ferkearde broek oan. Alles wie mis. It wie omtrint sa’n spultsje as mei Jozef en syn bûnte 

mantel. De kweajonges fan de sechsde klasse ha der my mar raar mei pleage. Doe moast 

ús earme mem wer nei de winkel om in nije katoenen broek te keapjen. 

Foar jongelju tusken de leeftyd fan tolve en achttjin is de “quest to belong” foaral 

geweldich sterk en wichtich. Dat wie faak in probleem foar bern fan ymmigranten. Foar 

my yn de earste jierren ek.   

 

Yn de achtste klasse wienen ek in pear oare jonges fan Fryske ymmigranten. En dat wie 

oan de iene kant wol moai, want dan hienen je wat selskip. Mar oan de oare kant joech 

dat ek ferlies, want wat mear as je meielkoar as ymmigranten omgongen, wat mear as je 

apart stienen fan de oare bern dêr je byhearre woenen.  

 

En dan de sport. As jonges woene je fansels hiel graach meidwaan oan sport. Mar de 

sport wie net fuotbal mar basketball en baseball, en dêr wisten je noch neat fan. Je stienen 

der wat helpleas nei te sjen, en de ûnderwizers hienen gjin tiid fansels om je der wat fan 

by te bringen. De “quest to belong” wie hjir ek wer frustrearre. 

En de famkes. Ik hie al in each op leave, knappe famkes. Mar de measten fan dy leave, 

knappe famkes woenen net folle te dwaan ha mei ymmigranten. Want dy famkes hienen 

har eigen “quest to belong” moatte je mar rekkenje, en omdat ymmigranten mar leech yn 

rang stienen, kearden de leafsten en de knapsten ús de reach ta. 
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De measte bern fan Fryske ymmigranten yn dy tiid kamen mei de achtste klasse fan 

skoalle ôf. Dat wie mei my ek sa. It wie in swiere tiid en wy moasten heit en mem helpe. 

Mar dat betsjutte ek fansels dat je eigenlik gjin omgong mear hienen mei de jongelju fan 

je eigen leeftyd dy’t allegeare nei skoalle gongen. Dy tiid fan it ymmigrante-aventoer 

stiet my noch hiel helder foar de geast. Somstiden as ik mei de trekker yn ’t fjild dwaande 

wie, gong ik yn myn gedachten werom nei ’t heitelân, nei de fjilden om ús pleats hinne 

dêr’t my elke richel en toarnbosk bekend wie, en nei de famylje en freonen dy’t wy net 

meinimme koenen. Ik wie der eigenlik sels oer fernuvere, mar dan koenen de triennen my 

samar ynienen yn de eagen sjitte en it djippe gefoel fan ûnwennigens koe dan eefkes 

swier op it hert lizze. Sadwaande miskien bin ik ek begûn oan famkes te skriuwen yn 

Fryslân en oare plakken yn Nederlân. Mar it giet net maklik in skarrel by in brief yn te 

stekken, dus dêr is op ’t lêst net folle fan kommen. 

 

“The quest to belong” yn it nije lân gie lykwols troch, foar de âlderen, mar ek foar de 

jongeren. En sa’t de tsjerke in hege rol spile yn it libben fan de âlders, sa wie ’t ek faak 

yn it libben fan de bern. Yn myn tsjerke – en ik gong letter nei in oare tsjerke as heit en 

mem – waard ik lieder fan de jongelingsferiening, in sjonger yn in manljuskwartet, krige 

ik freonen dy’t net ymmigrantebern wienen, en waard stadichoan hielendal yntegreard yn 

it geastlike en kulturele en sosjale libben fan myn twadde lân. De tsjerke hat foar my 

altyd in hiele positive ynfloed west. En dat is er noch. En dêr bin ik tankbar om. 

 

Der binne fansels in soad dingen dêr’t ik wol fierder op yngean koe. Oer de konsekwinsje 

foar de ymmigranten wannear’t de tsjerke ek begjint te feroarjen. Oer de swiere jierren 

fan skreppen en skuorren foardat de takomst in bytsje ljochter begûn te lykjen. Oer de 

ambysjes fan de bern fan ymmigranten en it opmerklik sukses dat safolle fan de earste en 

twadde generaasje berikt ha. Mar wy hawwe [Annemieke] Galema har boek en [Hylke] 

Speerstra syn boek en der komt aansens gelegenheid om fragen te stellen. 

  

Myn lêste wurd is dit, en ik woe graach dat heit en mem hjirby west hawwe koenen om it 

te hearren, foaral hjirre yn de haadstêd fan Fryslân, want it soe har hert goed dien hawwe. 

Ik wit net wêrom’t ús heit en mem emigrearden. Ik fyn it o sa spitich dat it foar har, yn 

mear as ien opsicht, in emigraesje wie nei “it wrede paradys”, foaral omdat heit sa jong 

ferstoar foardat er de kâns krige om wat te genietsjen fan syn swier arbeidzjen. Mar myn 

broer en susters en ik binne har ivich tankber dat hja dy reis makke ha, want dat hat ús 

libben ûnmjitlik ferrike. It iepene foar ús in nije wrâld fan ûnderfining en mooglikheden 

yn in lân dat wy no leafhawwe. Mar it hat de bân mei ús heitelân ek sterker makke, dit 

heitelân, dêr’t de dyk it lân omklammet, dit lân, sa moai en sûnder wjergea mei syn hiel 

eigen karakter. It lân dêr’t ús woartels lizze, dêr’t wy de omkes en muoikes en neven en 

nichten achterlieten; it lân dat ús noch altyd oanlûkt, want it foldocht ek no noch altyd 

oan ús eigen “quest to belong”, oan ús eigen longerjen om “derby the hearren”. 


