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1. De posysje fan it Frysk yn 2016  

It Frysk hat troch de iuwen hinne oerlibbe as sprektaal. Sûnt it begjinfan de 16e iuw 

waard it Frysk as lês- en skriuwtaal hast folslein ferkrongen troch it Hollânsk, mei 

tank oan de út Hollân ôfkomstige amtnerij dy’t oansteld waard troch Albrecht van 

Saksen. Yn de measte Fryske stêden ûntjoech him dêrnei it Stedsfrysk. Op it plattelân 

wist it Frysk him as sprektaal te hanthavenjen. Lêzen en skriuwen fan it Frysk wie mar 

foar in hiel beheind part fan de befolking weilein. Doch wist it Frysk yn libben gebrûk 

te bliuwen omdat it de earste taal wie yn de deistige kommunikaasje op de doarpen. 

Dat koe benammen omdat de befolking aardich stabyl wie. Dat tsjerke en skoalle it 

Hollânsk brûkten wie gjin beheining foar it Frysk. Ek de ynfloed fan Hollânsktalige 

notabelen feroare mar amper wat oan it taalgebrûk fan de befolking. It Frysk bleau 

foar de mearheid fan de Friezen de earste taal en waard fan generaasje op 

generaasje oerdroegen.  

 

Nei de 2e Wrâldoarloch feroaret der stadichoan wat. De meganisaasje yn de lânbou 

makket in ein oan in protte wurkgelegenheid. Friezen sykje yn en bûten de provinsje 

oar wurk. Tagelyk komt der nije wurkgelegenheid en lju út oare parten fan it lân sette 

har hjir nei wenjen. De migraasje feroaret linkendewei de âlde taalferhâldingen1. It 

plattelân wurdt mingdtalich. Dêr’t eartiids op it skoalplein hast allinne mar Frysk te 

hearren wie prate in protte bern no Hollânsk. Guon skoalpleinen binne yn amper 30 

jier tiid fan folslein Frysktalich Hollânsktalich wurden omdat ek de bern dy’t thús mei 

it Frysk grut brocht binne har linich oanpasse oan de bern dy’t Hollânsk prate. De 

sifers út it ûndersyk fan Geert Driessen sprekke foar harsels. Yn 1994 sei 44% fan de 

basisskoallebern dat se mei freonen Frysk praten. Tweintich jier letter die noch mar 

22% dat. Elk kin waarnimme dat as yn in groepke bern der ien Hollânsktalige tusken 

sit, alle bern oergeane op it Hollânsk. It is itselde taalgedrach as dat har âlden sjen 

litte. It Frysk is foar de measte bern net mear de omgongstaal mei de maten, mei 

oare wurden: it Frysk ferliest in belangryk part fan syn funksje. As dit sa trochgiet sil 

oer tsien jier Frysk hast net mear brûkt wurde yn de freonekring fan de bern op de 

basisskoalle. 

 

                                                           
1  Koen Zondag seit yn de LC fan 15 sept. 2016: “Aalwert wie oant 1960 ta ientalich Frysk. Benammen yn de 
santiger en tachtiger jierren setten in soad  Hollânsktalige húshâlding har dêr ta wenjen. Dat hie grutte 
gefolgen foar de taalkaart. My tinkt dat we in ferduld lyts bytsje witte fan de gefolgen fan de feroarings yn de 
doarpen en stêden. Ja, wy telle en mjitte, mar wy sille djipper dolle moatte”. 



 
 

Dizze situaasje wurdt fersterke troch it ôfnimmen it Frysk as thústaal, sjoch de tabel 

dy’t Driessen makke hat nei de ferliking tusken 1994 en 2014. In al langer besteand 

ferskynsel is dat Frysktalige âlden Hollânsk mei de bern prate. Yn de húshâldingen fan 

mingdtalige âlden wurdt de fiertaal al hiel gau Hollânsk2. Út earder ûndersyk (Van der 

Bij/Valk: Frysk yn it fuortset ûnderwiis, in Echternachse processie, 2005) wie de 

stadige efterútgong fan it Frysk as earste taal al fêststeld. De útkomsten nei de earste 

taal fan sa’n 10.000 bern tusken de 12 en 19 jier waarden ferlike mei de útkomsten 

fan eardere ûndersiken fan de Fryske Akademy (1980 en 1994) en Pietersen (1969). 

 
Dizze útkomsten stekke nochal ôf by de saneamde fluchhifkings fan de provinsje. Dêr 

soe út bliken dwaan dat der neat is om je ûngerêst oer te meitsjen, want der binne 

frijwol gjin ferskillen tusken de mjittingen fan 2007, 2011 en 2015. Der moat wol in 

belangrike kanttekening makke wurde by dizze hifkingen. De sifers binne basearre op 

mei de post ferstjoerde fragelisten dêr’t 35% fan werom kaam. Der is net bekend 

wa’t wol de list ynfolle hat en wa net. As dy 35% yn haadsaak Frysktaligen binne en 

de oarstaligen ha it sitte litten dan fertekenet dat it byld bot. De fragestellers 

ûnderkenne sels dat de “selsbeoardieling” ek net in al te suver byld jout. Elk moat syn 

eigen feardichheden ynskatte, mar dat beswier wurdt foar in part weinommen troch 

dat dit foar alle trije mjittingen jildt. Foar de ferliking makket dit minder út. Lykwols it 

earste beswier weaget tige swier. 

                                                           
2 “De bêste manier om bern twatalich te meitsjen is troch de swakste taal safolle mooglik te brûken”. Dat is it 
betinken fan de Welske partij Plaid Cymru, in susterpartij fan de Fryske FNP. Guon komme dêr ta de konklúzje 
dat twataligens in bedriging foar de minderheidstaal is. 



 

De swakke posysje fan it Frysk yn it publike domein (kranten, tsjerke, skoalle, 

rjochtspraak, ekonomyske ferkear ensafh.) hie oant de 2e WO amper ynfloed op de 

fitaliteit fan it Frysk as sprektaal. De langere learplicht op skoalle, de bettere 

ferfiersmooglikheden en in oerfloed oan (net- Fryske) kommunikaasjemiddels ha der 

foar soarge dat Friezen har makliker mei it Hollânsk rêde. Dêr komt by dat nije 

ynwenners fan Fryslân har net ynspanne hoege Frysk te learen om meidwaan te 

kinnen yn de Fryske mienskip.  

Oarsom rêde jo it net sûnder it Hollânsk. Der mei dan wol 

minder delsjoen wurde op it Frysk en it grutste part fan 

de Friezen mei dan wol wiis wêze mei it Frysk, it nimt net 

wei dat dy taal it net rêdt as er net oeral brûkt wurdt. Dat 

besef libbet net by in protte minsken. Alles wat 

slûpenderwize bart wurdt net opmurken. Wa’t him 

bewust is fan de kwantitative en kwalitative delgong fan 

it Frysk kin syn taalgedrach feroarje as hy wol dat it Frysk 

in takomst hawwe sil. Dat moat no barre. Mei de wurden fan Geert Driessen in syn 

rapportaazje oer de takomst fan it Frysk “it is fiif foar tolve”. De hiele Fryske 

befolking, wat syn komôf mar wêze mei, sil meiwurkje moatte as it de Friezen 

mienens is it Frysk te behâlden. It “bûthús” kin net mear lykas as eartiids de rêding 

fan it Frysk wêze om de ienfâldige reden dat dit net mear bestiet yn syn âlde foarm. 

Mei Bertus Mulder (yn: De miskende taaiheid fan it Frysk) kin konstatearre wurde dat 

it Frysk kultuertaal wurde moat of oars sil der foar dy taal gjin plak mear wêze. 

 

De situaasje is no yn 2016 sa dat Hollânsk de belangrykste taal is op de measte 

gearkomsten, yn de skriftlike  kommunikaasje tusken minsken ûnderling en fan de 

oerheidsynstânsjes mei de befolking. De measten kinne har net rêde mei it Frysk op 

papier. Sterker noch: in grut part fan de (Frysktalige) Friezen hat grutte muoite om 

Frysk te lêzen. Dat hoecht jin net te ferwûnderjen as jo betinke dat de measte Friezen 

it skreaune Frysk amper tsjinkomme. It ûnderwiis yn it Frysk is ûnfoldwaande om 

Friezen fan it analfabetisme yn it Frysk ôf te helpen. Dêrtroch reitsje jo yn in fisjeuze 

sirkel: Frysk lêzen en skriuwen ha jo net leard en jo komme it ek net tsjin, wêrtroch jo 

it ek net leare mei gefolgen dat it (yn kranten) net oanbean wurde kin. Sadwaande 

wurdt it Frysk allinne mar brûkt yn mûnlinge kommunikaasje, hiel faak beheind ta de 

kring fan minsken dy’t men ken. Boppedat skeakelje Frysktaligen sûnder euvelmoed 

en sûnder erch oer op it Hollânsk as der net-Frysktaligen yn de buert binne. It 

funksjeferlies fan it Frysk wurdt hieltyd grutter. 

Hoe’t sokke prosessen ferrinne wurdt hiel goed sketst troch Piter van der Plank ûnder 

de kop ‘Sociolinguïstiek’ op side 2470 e.f. fan de nije Fryske ensyklopedy. 
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2. Wêr wolle wy hinne/wat ha wy ôfpraat? 

Al sûnt 1985 mei de nota Fan Geunst nei Rjocht, 

dêr’t Jaap Mulder him wakker foar ynsetten hat, fiert 

de provinsje in aktyf taalbelied mei it each op in 

ferbettering fan de posysje fan it Frysk. Der binne 

meters rapporten makke om dat belied út te dragen. 

Der is fiks ynsetten om in juridysk ramt foar it Frysk 

yn de Nederlânske wetjouwing te krijen. As ôfrûning 

kin men de taalwet sjen dêr’t de folsleine 

lykberjochtiging fan it Frysk yn regele is. Dêr kin it 

him net oan lizze. Doch set de delgong troch en blykt 

alle ynset fan de taalpolityk oant no ta net safolle op 

te smiten dat der in ein komt oan it funksjeferlies fan 

it Frysk. Der sil in nije strategy betocht wurde moatte 

om de Friezen har taal sa breed mooglik brûke te 

litten want it binne de Friezen sels dy’t hannen en 

fuotten jaan moatte oan alle krewearjen oant no ta. Dat slagget allinne as dy taal 

mûnling en skriftlik in lykweardich plak kriget en rûnom brûkt wurdt. Dat is net in nij 

lûd. It is al lang it stribjen fan de Provinsjale Steaten, teminsten as se miene wat se 

sizze. Dat kin allinne mar as de Friezen (de ynwenners fan Fryslân) in taalbewuste 

hâlding ha en foarm jaan wolle oan de doelstelling troch as it mar efkes kin Frysk te 

brûken (mûnling en skriftlik). 

 

3. Hoe komme wy dêr? 

Lykas hjir foar sein is it taalbelied (miskien ûnbedoeld) fan 

boppen ôf oanpakt. Der is sa te min klam lein op de 

belangrykste komponint: de Fryske befolking. Dêrom moat 

it taalbelied begjinne by it wekker meitsjen fan alle 

ynwenners fan Fryslân. 

 

 De befolking 

Friezen sille har yn it foarste plak bewust wurde moatte fan de posysje fan it Frysk en 

fan har eigen taalgedrach. As hja net allinne sizze dat se wiis binne mei it Frysk, dan 

sille se dat sjen litte moatte yn har taalgedrach. Hjir is de siswize it is mei sizzen net te 

dwaan folslein fan tapassing. Yn har taalgedrach sille Friezen toane moatte dat it har 

tinken is. Frysktaligen sille har dan net ferbrekke as der net-Frysktaligen yn ‘e buert 

binne. Net-Frysktaligen sille har ynsette om op syn minst it Frysk passyf te 

behearskjen en fan de Fryskpraters te easkjen dat dy har net ferbrekke. Dy 

Frysktaligen sille der by oerheidsynstânsjes op oantrune dat se yn har eigen taal 

benadere wurde. In protte sille oer de drompel holpen wurde moatte om Frysk te 
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lêzen en te skriuwen. Fan it ûnderwiis sille se easkje dat dy har bern foldwaande 

bagaazje meijouwe om Frysk aktyf te brûken. 

 

 De gemeente 

Al desennia lang wurdt der troch de provinsje by de gemeenten op oantrune om 

wurk te meitsjen fan har taalbelied en dat net te litten by ôfspraken op papier, mar 

dy ek yn praktyk te bringen. Foarljochting oer de taalsituaasje yn har gemeenten oan 

nije ynwenners sil de gewoanste saak fan de wrâld wurde. It sil gewoan wurde dat 

ynwenners brieven yn it Frysk fan de gemeente krije. Der lizze noch ferskate 

brosjueren fan it eardere Berie fan it Frysk dêr’t gemeenten yn foarljochte wurde. De 

goede foarnimmens3 sille yn dieden omsetten wurde. 

 

 De provinsje 

De provinsje wol it goede foarbyld jaan. De oannommen 

moasje fan Geart Benedictus fan 2003 dy’t útsprekt om 

yn 2008 in kwart fan de stikken fan de provinsje yn it 

Frysk op te stellen is noch mar it begjin. De praktyk wiist 

út de moasje yn 2016 noch net har doel helle hat. Wa’t 

syn eigen ôfspraken net neikomt ferliest it rjocht fan 

sprekken. As de provinsje wol it goede foarbyld jout en 

de gemeenten skewielt mei deskundige help dan kriget it Frysk syn offisjele status 

dêr’t yn de Europeeske ferdragen sprake fan is. 

 

 It Ryk 

Wy sille it hjir yn Fryslân sels dwaan moatte, mar as part fan de Nederlânske 

rjochtssteat kin de provinsje net sûnder de stipe fan it Ryk. Dat jildt foar de 

wetjouwing mar ek foar de morele en finansjele kant. It Ryk sjocht der op ta dat der 

wat dien wurdt mei de oanbefellingen fan it Committee of Experts fan de Ried fan 

Europa. Oant no ta wurde dy foar kundskip oannommen. Dêr leit in wichtige 

ferantwurdlikens foar it Ryk. Ôfskowe en de oare kant útsjen hat te lang de opstelling 

fan it Ryk west. 

 

 De skoalle 

De skoalle is in produkt fan de mienskip. As dy mienskip ûnferskillich foar it Frysk oer 

stiet dan sil de skoalle der him ek net om bekroadzje, inkelde útsûnderingen bûten 

beskôging litten. Je kinne de skoalle oan de oare kant wol de skuld jaan dat mear as 

                                                           
3 Op 16 sept. 2016 sprekt Dingtiid yn in brief oan de minister en de provinsje har “grutte soargen” út oer de 
lakse hâlding fan Ryk en provinsje dêr’t it giet oer de ymplemintaasje fan de taalwet. De wet is yngien op 1 
jannewaris 2014 en de provinsje hat yn de plenning opnommen dat yn alle gemeenten yn 2020 har taalbelied 
fêststeld ha. 



80% fan de Friezen analfabeet is yn de memmetaal. Nei Kneppelfreed hat der in 

oplibbing west yn de foarm fan de twatalige skoallen4, hoewol’t it doe net iens  om in 

kwart fan de skoallen gie. Doch wie der in generaasje dy’t it lêzen en skriuwen yn it 

Frysk leard hat. Yn de tachtiger jierren 

waard it Fleksibel ûnderwiis betocht en 

sakje de twatalige skoalle stadichoan 

fuort. No binne der in tal trijetalige 

skoallen mei grut ferskaat yn de opset. Op 

it grutste part fan de skoallen foar 

basisûnderwiis wurdt neat of amper wat 

dien oan it Frysk. Dat is nei it ûntrêstende 

rapport fan de ynspeksje  fan 2006 net bot 

ferbettere. Yn it fuortset ûnderwiis is mei 

it iene oerke Frysk yn allinne it earste jier foar de leararen Frysk gjin eare te beheljen. 

It Frysk hinget der wat by en is stopwurk yn de oeretabellen fan it roaster. Der binne 

inkelde skoallen dy’t hjir posityf by ôfstekke. Âlden en provinsje kinne hjir feroaring 

yn bringe.  

As de Fryske mienskip wol dat oeral Frysk brûkt wurdt dan sil it ûnderwiis der foar 

soargje dat de nije generaasje dêrta de feardichheden oanrikt kriget. Yn Wales binne 

se ta de konklúzje kaam dat yn skoallen dêr’t it Ingelsk de fiertaal is en it Welsk 

allinne as fak jûn wurdt, dizze situaasje neat opsmyt foar it Welsk. It Welsk moat de 

earste taal yn de skoallen wurde wol it opbokse kinne tsjin it Ingelsk. Dat kin foar de 

ferhâlding Hollânsk – Frysk ek wolris jilde.  

Der leit in belangrike rol foar de learareopliedingen. Dy litte yn in optimale situaasje 

de nije generaasje leararen fiele en sjen/ûndergean wat meartaligens is, en risse  har 

derop ta dat se dy meartaligens  sels yn praktyk bringe kinne. 

 

 De soarch 

Yn de soarch is it al langer gewoante om minsken safolle mooglik yn har eigen taal 

oan te sprekken. Krekt yn situaasje dêr’t je help nedich ha is it fan belang dat der gjin 

taalbarriêre is tusken de helpferliener en de klant. Foar âlderen en demintearjenden 

is de memmetaal it iennichste middel om kontakt te krijen. Foar de helpferliener is it 

dêrom needsaaklik dat hy him sels ek yn it Frysk rêde kin. No’t der hieltyd mear 

bûtenlânske dokters yn Fryslân wurkje sil der ek foar har de funksje-eask jilde dat se 

op syn minst it Frysk fersteane. De soarchopliedings jouwe omtinken oan it belang 

fan taal yn de soarch; studinten dy’t yn Fryslân wurkje wolle krije at it goed is safolle 

Frysk mei yn de oplieding dat se mei de pasjinten yn it Frysk kommunisearje kinne. 

  

                                                           
4De motivearring wie doe in pedagogyske/didaktyske, hjoeddei is dat in kulturele. 



 

 De media 

Wat de radio en televyzje oanbelanget is der mei Omrop Fryslân in fikse stap setten. 

Ek al sil de tv yn de takomst miskien wol wat in beskiedener rol krije, noch altyd ha de 

net-Frysktalige stjoerders fier de oerhân. Foar bern is 

der mar in kromke filmkes yn ‘e Fryske taal. Dat stekt 

skerp ôf by de situaasje yn Wales dêr’t elke dei 9 oeren 

berneprogramma’s yn it Welsk oanbean wurde, hiel 

faak neisyngroanisearre. 

By de Lokale omroppen is it mei it Frysk hielendal 

suterich steld. Yn ‘e Súdwesthoeke wie der foar de gemeentlike weryndieling yn de 

súdlikste gemeenten folop Frysk te hearren. No is it Frysk hielendal ferballe. It liket 

wol as hat it konvenant Frysk yn SWF averjochts wurke. Hjir leit in taak foar de 

gemeenten as finansjele stipers. 

De regionale kranten brûke mar in bytsje Frysk. Dêr sitte se mei it probleem dat se 

skipperje moatte. Te folle Frysk jout argewaasje omdat in protte Friezen muoite ha 

mei it lêzen fan Frysk. De Ljouwerter sitearret wol in protte yn it Frysk. Dat kin der by 

de measten noch op troch. 

By de nije media dy’t gebrûk meitsje fan it ynternet kin troch de hieltyd better 

wurdende oersetprogramma’s makliker en faker Frysk brûkt wurde. At men de 

ûndersiken nei it brûken fan it Frysk leauwe mei dan wurdt der troch de jongerein in 

protte Frysk brûkt op appkes en de troch har brûkte sosjale media. Wol hiel faak mei 

in eigen stavering.  

 

 

 De bedriuwen  

Bedriuwen binne rjochte op omset. It Frysk past dêr neffens in protte ûndernimmers 

net yn. Mar der sit ek foar in grut part gewoantefoarming yn. Benammen yn de 

skriftlike kommunikaasje is it der by har (ûnbewust) ynslipe om Hollânsk te brûken. 

Dat bart sûnder erch. Wa’t der wat fierder oer neitinkt komt der achter dat klanten 

har mear wolkom fiele as se yn har eigen taal oansprutsen wurde. Opfallend is dat 

der lanlik operearjende bedriuwen binne dy’t dêr wol gebrûk fan meitsje.  

Yn it ekonomyske domein is noch in wrâld te winnen foar it Frysk. 
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 It toerisme  

Toeristen wolle njonken ûntspanning graach mei de 

streek dy’t se besykje yn ‘e kunde komme. Fryslân hat 

wat dat oanbelanget hiel wat te bieden. Noch altyd 

wurde net alle kânsen dy’t der binne op it mêd fan 

lânskip, natuer, arsjitektuer en benammen ek de eigen 

taal benutte. Wa’t as frjemd troch Fryslân doarmet 

fernimt amper wat fan it Frysk. Soks kin oars.  

Der kin folle mear Frysk brûkt wurde yn opskriften. Fryslân kin in foarbyld nimme oan 

Ierlân. Ek al praat hast net ien Iersk, oeral kom jo it Iersk tsjin. 

Lykas toeristen faak wat mear witte wolle oer de skiednis fan lân en folk binne se ek 

nijsgjirrich nei dy foar har ûnbekende taal. Sjinezen krije dan aanst nei Giethoorn 

miskien de rin nei Fryslân... 

 

4. Wat is der (wetlik) mooglik? 

Der is al op hiel wat plakken sein dat foar it Frysk eins gjin beheiningen binne. 

Juridysk ha wy de saken hjir wol op oarder mei tank oan Fedde Schurer en syn 

Kneppelfreed.  

 Yn de rjochtbank kin Frysk praten wurde, 

 Jo kinne jo yn it Frysk rjochtsje ta oerheidsynstellingen dy’t yn Fryslân fêstige 

binne, 

 Op skoallen foar basis- en fuortset ûnderwiis is Frysk in ferplichte fak, 

 De wet skriuwt allinne mar in minimaal tal Fryske lessen foar, der kin/mei 

mear dien wurde, 

 Frysk kin as ynstruksje/fiertaal brûkt wurde by alle fakken. 

 

5. Werom dan doch dy delgong en hoe soe it oars kinne? 

Jo soenen sizze dat de ikker foar it Frysk kreas eide is mar doch tsjirmet it Frysk 

stadichoan fuort.  

 

 Bewustwurding en gedrachsferoaring 

It is al faker sein: taal moat brûkt wurde. Taal slyt net troch it brûken mar stjert út 
omdat it net oeral brûkt wurdt (mûnling en skriftlik). De measte Friezen binne har dat 
ûnfoldwaande  bewust.  Ûndersiken jouwe oan dat minsken hechte binne oan de taal 
en him graach yn libben gebrûk hâlde wolle. Dat jildt ek foar de measte net-
Frysktaligen. Oan de hâlding  foar de taal oer leit it him net.  

Lykwols 1: mei sizzen is it net te dwaan. Taalgedrach is wat oars. Dêrom pleitsje wy 
foar in Brede Maatskiplike Diskusje oer de takomst fan it Frysk. Dy sil neffens ús liede 
ta mear bewustwurding: mei inoar kinne wy derfoar soargje dat it Frysk fitaal bliuwt 
troch de taal oeral te brûken. Bewustwurding is it begjin fan gedrachsferoaring, want 
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om dat lêste giet it. Dat is net maklik. Iuwenlang is der by de Friezen in 
gedrachspatroan ynslipe. Der binne gewoanten ûntstien dy’t no trochbrutsen wurde 
moatte. Dat kin net troch eefkes ien kear yn in doarp del te striken mei in moai Frysk 
programma om dêrnei wer oer te gean op de deistige gong fan saken. It is de stadige 
drip dy’t de stien úthollet. In feroaringsprogramma ferget jierren fan oanhâlden 
soarch. Wat oer lange tiid ynslipe is sil der mei grutte muoite ek stadichoan wer 
útslipe wurde moatte. Sa krijt it taalbelied fan de oerheid foldwaande basis en wurdt 
Frysktalich ûnderwiis normaal. 

Lykwols 2: Sa’n BMD sil der lykas hjirboppe beskreaun ta liede dat in hiel protte 
minsken har bewust wurde fan wat der nedich is, wat der fan harsels, fan de oerheid 
en bygelyks it ûnderwiis ferwachte wurdt. Foar guon kin dat ek liede ta de konklúzje: 
lit mar gewurde, lit it Frysk de wei mar gean fan de measte minderheidstalen en 
linkendewei ferdwine. Yn wêzen betsjut dat it fuortsetten fan de hjoeddeistige 
praktyk. Dat risiko nimme wy as BMD- bepleiters bewust. Ommers, in 
feroaringsprogramma lykas hjirboppe koart omskreaun, kin allinne mar suksesfol 
wêze mei foldwaande draachflak.   

 

 Draachflak? 

Yn Fryslân mei men der fan útgean dat elkenien Frysk ferstiet, sizze de ferskate 
ûndersiken fan de Fryske Akademy. Ferbrek jo dan net as jo yn it Hollânsk 
oansprutsen wurde. Dat sil foar de measten dreech wêze, want sa is it har net leard. 
It is faak tsjin de stream ynswimme, de kop der foar hâlde. Oer de drompel stappe 
fan net út ‘e toan falle wolle. Wa’t dat oandoart sil fernimme dat der samar in protte 
oaren binne dy’t dan meigeane. Hoe faak komt it net foar dat in gearkomste yn it 
Hollânsk begjint en fierder foar it grutste part yn it Frysk as der ien is dy’t it oandoart 
om Frysk te praten. 

In al lang ynslipe gewoante is om 
tsjin in Hollânsktalige Hollânsk te 
praten. Dat is psychologysk wol te 
ferklearjen mar it helpt it Frysk net 
fierder. Sterker noch, it ûntnimt de 

net-Fryskprater in kâns om Frysk te learen. Friezen sels soargje der foar dat ien syn 
libben lang yn Fryslân wenje kin sûnder it Frysk sels mar passyf te behearskjen. 

De fitaliteit fan it Frysk freget yn dizze tiid ek dat it Frysk skriftlik/digitaal brûkt wurdt. 
Hjir foar is al sein der in protte it dreech fine om Frysk te lêzen, lit stean te skriuwen. 
Dat is in feit dêr’t net te maklik oer praat wurde moat. Wa’t doch al net sa maklik yn 
it Hollânsk lêst en skriuwt slacht alles yn it Frysk oer. It Frysk yn it ûnderwiis blykt har 
learlingen ûnfoldwaande ta te rieden op it skriftlik brûken fan it Frysk. Der kin hjir net 
sprutsen wurde fan lykweardigens fan Hollânsk en Frysk. Oan it Hollânsk op skoalle 
wurde hege easken steld. Dat moat ek. Foar it Frysk skynt alles goed te wêzen: 
easken binne der net. De doelstellingen foar it Frysk jouwe romte om dizze taal links 
lizze te litten. Fan lykberjochtiging dêr’t yn hast alle rapporten, konvenanten en 
hânfêsten oer praten wurdt, komt yn de praktyk neat telâne. As it ús (oerheid en 



befolking) mienens is dan soe it tal oeren foar Frysk op de roasters like heech wêze 
moatte as dy foar “Nederlânsk”. Dan soe de fier-/ynstruksje taal by likefolle fakken 
Frysk as se no Hollânsk binne . Earst dan is der sprake fan lykweardigens. 

De gedrachsferoaring kin net allinne socht wurde by yndividuën en skoallen. 
Ynstellings fan oerheid en partikulieren, bedriuwen en organisaasjes kinne der foar 
soargje dat it Frysk de fuotten ûnder it gat kriget. Dêr’t ôfspraken makke binne oer it 
taalgebrûk yn de organisaasje om it Frysk in lykweardich plak te jaan sil de skriftlike 
kommunikaasje minimaal foar de helte yn it Frysk plakhawwe. In taalbeliedsplan yn 
‘e kast is net foldwaande. Der wurdt nei in foar it Frysk posityf ferrûne BMD op 
tasjoen dat it yn praktyk brocht wurdt. It sil de posysje fan it Frysk in stik foarút helpe.  

 

6. Wat kin de provinsje dêr oan dwaan? 

Sa stadichoan ha wy yn Fryslân in kastfol rapporten, beliedsnotysjes, ûndersiken, 

brosjueres en folle net genôch. Spitigernôch ha dy net folle opsmiten foar de fitaliteit 

fan it Frysk. Kwalitatyf en kwantitatyf giet it ommers by de berch del.  

 

 Deltaplan Frysk 

Ek al wurdt it net mei safolle wurden sein, ek by de provinsje wit men dat wat der 

oant no ta dien is te min seadden oan ’e dyk setten hat. Dy dyk stiet op trochbrekken 

en om de byldspraak fierder troch te lûken: de provinsje hat in Deltaplan betocht. It 

stiet no papier en beslacht in foech oardel A4. Google jout allinne in Hollânske fersy. 

Mei de sykbalke fan de thússide fan de provinsje komt der ek net in Fryske fersy foar 

it ljocht.  

Yn it Deltaplan wurdt fjouwer jier lang € 6,53 miljoen útlutsen foar it ferbetterjen fan 

de posysje fan it Frysk. In grouwe € 21 miljoen liket in hiele protte jild. Foar in 

Deltaplan is it doch mar in kromke. Allinne al om yn it ûnderwiis wat op gong te 

bringen kin it hiele bedrach wol brûkt wurde. Hoefolle  der krekt nedich is falt min te 

berekkenjen. De plannen ha noch in tige abstrakt karakter. It is yn fiif parten ferdield 

mar wat der krekt dien wurdt mei it jild kin men út de tekst net opmeitsje. Hokker 

stratezjy sit der bygelyks achter dit plan en wat binne de konkrete doelen dy’t berikt 

wurde moatte. Ek de wegen dêrhinne binne net útwurke en wa’t de rezjy fiert en hoe 

de resultaten fêststeld en beoardiele wurde stiet neat fan yn it stik. Benammen dat 



lêste is hiel wichtich: smyt it wat op of is de ynvestearring weismiten jild?  As der net 

in deeglik ynnovaasjeplan makke wurdt sil dat lêste wolris wier wurde kinne. Der 

binne faker  plannen de mist yngien. 

 

6.1 Wat der barre moat gearfette 

Der komt in grutte kampanje, in Brede Maatskiplike Diskusje om Friezen bewust te meitsjen 
fan de hjoeddeiske situaasje fan it Frysk en de posysje dy’t de taal anno 2016 hat. Rûnom yn 
de provinsje sil in saakkundich tiim mei de Friezen yn petear gean om te kedizen oer wat wy 
Friezen mei de taal wolle. It binne net allinne praatsesjes: ek video, toaniel, kabaret en 
muzyk litte Friezen yn ‘e taalspegel sjen. Mei de ynwenners fan Fryslân wurdt diskusjearre 
oft de situaasje fan no befrediget of dat dat der aksje komme moat en wat har eigen rol dêr 
dan yn is. Sjoch foar in professionele opset de beskriuwing fan BMD sa’t de Stichting BMD-
Frysk dy makke hat (dizze is yn in papieren ferzy en as PDF te krijen, fia in E-mail nei 
fierdermeifrysk@gmail.com). Fan de petearen en de útkomsten fan de BMD-Frysk wurdt 
soarchfâldich en objektyf ferslach makke. It mei gjin propaganda wurde. Op basis fan dat 
ferslach bûgje de Steaten har nochris oer it Deltaplan en de takomst fan it Frysk.  

By in, foar it fuortbestean fan it Frysk geunstige, útkomst fan de BMD wurdt nei sa’n 
Steatesessy, ta yllústraasje, mei faasje wurk makke fan ûnder oaren de folgjende saken: 

 Nije Friezen krije foarljochting oer it Frysk en har wurdt sein dat der fan har 

ferwachte wurdt dat se Frysk op syn minst passyf behearskje. 

 De provinsje giet mei de gemeenten oan’e slach om it Frysk in lykweardich plak 

te jaan yn de ynterne en eksterne (provinsjale) kommunikaasje. Lykweardich 

betsjut hjir 50/50. 

 Der komt in sjarme-offinsyf nei ynstellingen en organisaasjes mei it selde doel 

as it foarige punt.  

 Provinsje en Ryk stelle safolle middels beskikber dat der foar bern foldwaande 

audio/fisuele filmkes en programma’s fan ynternet te heljen binne. 

 De regionale en lokale media krije de finansjele middels om foar it brede 

publyk yn Fryslân folwoeksen programma’s te meitsjen. 

 Der komt in aksje om it Frysk oeral sichtber te meitsjen op strjitte en yn 

gebouwen. 

 Mei de skoallen wurde plannen makke om lear- en lestiid fan it Frysk en it 

Nederlânsk lyk te lûken. Beide likefolle les- en ynstruksje-oeren. 

 Der wurdt in reklamekampanje opsetten om mei help fan de âlde en nije 

media alle aksjes te stypjen. 

 Der sille lytsere aksjes plak hawwe om it brûken fan it Frysk te stimulearjen. In 

foarbyld dêrfan is: mei de minsken yn de rjochtbank de ôfspraak meitsje dat se 

begjinne mei te sizzen dat yn de rjochtseal bêst Frysk praten wurde kin en dat 

soks gjin skea docht oan jo saak. Soartgelikense aksjes wurde ûndernommen 

nei oare (semi-) oerheidsynstellingen. Ensafuorthinne! 
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7. Ta beslút 

Der stiet yn dit stik nijs, mar In protte hat ek alris earder op it aljemint west. Meastal 

yn de foarm fan winsklikheden. Nea yn de foarm fan konkrete plannen dy’t ta 

útfiering kamen. Dat kin heve op basis fan draachflak, mei in deeglik útwurke en 

útwreide deltaplan. Loftfytserij? Te ambisjeus? Risikofol? Wa’t der net oan begjint is 

der wis fan dat hy de wedstriid ferliest.  

 


