
 

 

 

Andere regio, andere identiteit 
Wat voor verschillen herkennen jongeren? 

De inwoners van een regio hebben een eigen identiteit. Ze hebben een eigen taal of dialect, eigen 

manieren en gewoontes. Wat voor verschillen zijn er eigenlijk tussen een Fries en een Brabander? 

Zo, ik heb deze effe uitgedaan, want ik heb hier mijn volgende afspraak. Lauren? Ja? Hoi, Ruben. Hoi, 

Lauren. Zo, lekker bezig al! Ja toch? Ik kan wel helpen denk ik of niet? Altijd. Lauren, jij bent 

oorspronkelijk uit Brabant, je bent in Friesland komen wonen, hoe lang woon je nu al in Friesland? Al 

bijna 10 jaar. Al bijna 10 jaar? Ja. Dus je bent eigenlijk al een beetje een echte Friezin? Nou… 

Sommige mensen zouden dat misschien zeggen, maar ik echt niet. Nee? Ik blijf gewoon een 

Brabander. Wat vond je ervan om naar Friesland te gaan? Ja, daar was ik niet zo enthousiast over. 

Wat voor idee had je dan over Friesland? Dat het heel koud was vooral en dat de mensen een rare 

taal spraken, dat ook, want ik ken natuurlijk wel een beetje dat Fries, maar ja, ik wist in feite niet 

wat het was. En dat er overal koeien zouden zijn en varkens, en paarden, en schapen, en overal 

gewoon beesten en weiland. En is dat ook zo? Ja, dat is eigenlijk wel zo. Maar niet zoveel varkens, 

toch wel vooral schapen en koeien, overal. Okay. Jullie zijn naar Friesland verhuisd, waarom 

eigenlijk? Omdat mijn ouders graag een groot huis met een grote tuin wilden en een open omgeving, 

en ja, dan moet je gewoon naar Friesland! Dat vindt je in Friesland, hier heb je de ruimte? Ja. Stond 

het je tegen om naar Friesland te gaan? Ja. Ja? Ik wilde eigenlijk wel lieven in Brabant blijven. Wat 

zijn nou de grootste verschillen daartussen? Ja, ik denk dat het allergrootste verschil toch wel de 

taal is. In Friesland heb je nu natuurlijk het Fries, dat is echt een taal, en in Brabant heb je 

natuurlijk het Brabantse accent of het Brabantse dialect, en dat is zo’n wereld van verschil. Ja, de 

mensen zijn ook anders. In Brabant zijn ze toch misschien iets meer op zichzelf en als je daar een 

vreemde op straat tegenkomt, dan zeg je niet zomaar “hoi”. Maar hier in Friesland zei iedereen in 

één keer gewoon “hoi” tegen mij en ja, iedereen groet je, ook echt mensen die je totaal niet kennen. 

Echt waar? Ja, dat vond ik best wel raar. Maar ik heb precies het omgekeerde idee: dat Brabanders 

zijn Bourgondiërs en hartelijk, en gezellig, en de Friezen zijn stugge mensen, maar jij zegt dat het 

precies andersom is? Ja, nou, ik had ook of ik, vooral mijn ouders dan, toen ze hierheen kwamen, 

hadden ze ook dat vooroordeel wat jij had. Maar eigenlijk is het, ja, in de praktijk toch wel meer 

andersom. Zijn er nog andere verschillen tussen Friesland en Brabant? Ja, ja, je hebt vooral de 

omgeving die toch wel anders is. Hier in Friesland is alles groen en hartstikke plat. Plat als een 

dubbeltje? Ja. En in Brabant heb je toch wel wat meer bossen. Bij Friesland denken we aan boeren 

en koeien, en alleen maar dat het er stinkt. Ja, ook Friesland en ja, en de boeren plattelanden, en dat 

is echt een sortiment apart land vind ik altijd. Hoe zijn de Friezen? Een beetje nors denk ik. Je kan ze 

soms amper verstaan, dat is wel wat jammer. Ze praten zo leuk. Ze hebben altijd zo’n eigen taaltje 

en alleen, je verstaat er niks van, maar ik vind ze wel leuk. Friesland, dan denk ik aan het schaatsen, 

de Elfstedentocht, ja, alles wat een beetje met schaatsen te maken heeft, een beetje aan Duitsers, 

die zitten ook in de buurt. Het is wel een mooie omgeving hoor, heel veel natuur. Met veel boerderijen 

en veel weilanden. Beetje veel sloten, want ze moeten toch schaatsen kennen, dus. Nee, ik zou niet 

in Friesland willen wonen. Nee, veel te koud. Nee, echt niet! Ik blijf heel mijn leven in het Westland! Ik 

ben hier zo trots op het Westland, dus daar blijf ik wonen ook. De Friezen zijn wel, die hebben wel 



 

 

 

echt een sterke cultuur toch? Ja. Ja, die hebben een beetje het gevoel van “nou, dit is ons eigen 

land”. Echt een eigen land? Ja, ja, ze zijn heel trots op Friesland. Want het heeft een eigen taal en 

echt een eigen omgeving, en toch wel een beetje een eigen manier van zijn. Ja, dat is wel heel sterk 

bij hun, ze zijn een hele duidelijke regio met een duidelijke identiteit, ik snap dat ze zich een eigen 

land voelen, maar het is natuurlijk gewoon Nederland? Ja, dat nog net wel. Denk je dat je in 

Friesland blijft wonen? Nee, ik denk het niet. Nee? Waar ga je dan naartoe? Eerst studeren in 

Amsterdam en daarna misschien toch wel terug naar Brabant. Waarom? Ja, het is toch eigenlijk wel 

mijn thuis! Daar zitten je roots? Ja. Daar hoor ik! Maar nu nog effe genieten van het mooie 

Friesland? Absoluut! 


