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“One language sets you in a corridor for life.  

Two languages open every door along the way.” 

Frank Smith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit ûndersyk is mooglik makke troch finansjele stipe fan de Provinsje Fryslân dêr’t wy tige 

tankber foar binne. 
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Haadstik 1 Ynlieding 

 

It ûnderwerp fan dizze, op de praktyk rjochte stúdzje is it ûnderwiis yn it Frysk en de ynfloed 

dêrfan op faktoaren as taalbehearsking en taalgedrach, wat op dit stuit in tige wichtich en 

aktueel tema is yn de provinsje Fryslân. De stúdzje hat twa doelen: om oan te toanen dat it 

ûnderwiis yn it Frysk in wichtige rol spylje kin yn it ûnderhâld fan de Fryske taal en om sjen te 

litten dat it faaks justjes oars oanpakt wurde kin, troch yn te spyljen op de rike taalfariaasje yn 

de Fryske taal en dêrmei op it taalgefoel fan de sprekkers, en sadwaande effisjinter makke 

wurde kin troch oan te sluten by it ûnderwiisprogramma foar it Nederlânsk. Op basis fan ús 

ûndersyk en ûnderfining mei it útfieren derfan sille wy sjen litte watfoar gefoel oft sprekkers 

fan it Frysk hawwe oer harren eigen taal, de taal fan fermiddens om har hinne en oer de Fryske 

standerttaal. Dêrneist sille wy foarbylden jaan fan hoe’t de Frysk-Nederlânske twataligens yn 

Fryslân wurket yn ’e holle fan de sprekkers en útlizze wat dat betsjutte kin foar it ûnderwiis en 

oarsom, dat wol sizze watfoar ynfloed oft it ûnderwiis yn it Frysk hawwe kin op 

taalbehearsking, taalgedrach en taalgebrûk fan twatalige sprekkers. 

It ûndersyk is basearre op de rike data dy’t sammele binne yn twa oaninoar keppele 

projekten: Taal yn Fryslân, de folgjende generaasje (de fjirde grutskalige sosjologyske 

taalsurvey yn Fryslân, Klinkenberg e.o. 2018; tenei TyF2015) en Taalbehâld en taalferlies yn it 

Frysk, in sosjolinguistysk profyl (in taalkundich promoasjeprojekt; Fryske Akademy/UvA). Yn in 

onlinefragelist binne likernôch 4.000 ynwenners fan Fryslân befrege oer harren taaleftergrûn, 

taalbehearsking, taalgedrach en taalhâlding. Ien fan de enkêtefragen wie oft de respondinten 

Frysk op ’e basisskoalle hân hawwe en as dat sa wie, hoefolle dan. De útkomsten suggerearje 

dat der in positive relaasje is tusken de (selsrapportearre) taalbehearsking en it Frysk op 

skoalle. Om dat te ferifiearjen, wurde yn dizze stúdzje wiidweidiger analyzen dien, dy’t, oars 

as yn TyF2015, folslein rjochte binne op it ûnderwiis yn it Frysk, om de rol derfan út te 

kristallisearjen en oare mooglike faktoaren sa folle as mooglik út te sluten of, op syn minst te 

beheinen. Dêrneist wurdt foar it earst nei de taalkundige data sjoen yn ferbân mei it Frysk op 

skoalle, om nei te gean oft it ûnderwiis it feitlik taalgebrûk beynfloedzje kin en mei watfoar 

faktoaren oangeande de meartalige kontekst oft der rekken holden wurde moat. 
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1.1. Undersyksfragen en doelstellingen 

Dit ûndersyk, dat basearre is op de data dy’t sammele binne yn twa foargeande projekten, 

springt yn op de fragen dy’t ûntstien binne oangeande it nut fan it Frysk yn it ûnderwiis. Op 

basis fan ferskate sosjologyske en taalkundige gegevens en faktoaren wurdt yn wiidweidige 

analyzen sjoen nei de relaasje tusken it Frysk op skoalle en ien syn taalbehearsking, taalgebrûk 

en taalpersepsje. Dêrneist wurdt, benammen op basis fan de taalkundige data, sjoen nei hoe’t 

de oerienkomsten tusken it Frysk en it Nederlânsk ferwurke wurde troch twatalige sprekkers 

en hoe’t dat brûkt wurde kin om de taalbehearsking fan beide talen te stimulearjen. De 

analyzen binne basearre op de onlinefragelisten (sosjologysk en taalkundich), ynfolle troch 

likernôch 4.000 ynwenners fan Fryslân, en op ynterviews mei likernôch 250 respondinten. Der 

wurdt sawol nei “hurde” data sjoen as nei it kommentaar en de mieningen fan de 

respondinten oer it Frysk, sawol oer de standert- as de sprektaal. 

 Op basis fan foargeande analyzen en teoryen is de earste ferwachting dat it fak Frysk 

taalbehearsking, taalgebrûk en selsfertrouwen oangeande (it brûken fan) de Fryske taal 

stimulearje kin. Hoe mear Frysk oft ien op skoalle krijt, hoe grutter it effekt. De fjouwer 

haadfragen fan dit ûndersyk wurde dêrmei sa formulearre: 

 

1. Hat it Frysk op basisskoallen yn Fryslân in posityf effekt op ’e taalbehearsking? 

2. Liedt it Frysk op skoalle ta mear taalgebrûk yn ferskate domeinen en mear 

selsfertrouwen om it Frysk te brûken? 

3. Kin Frysk op skoalle de taalpersepsje en taalhâlding beynfloedzje? 

4. Hoe wurde (ferlykbere) Fryske en Nederlânske wurden en grammatikale 

konstruksjes opslein en aktivearre yn in twatalich brein en hoe kin dat brûkt wurde om 

de taalbehearsking yn beide talen te beynfloedzjen?  

 

It ûndersyk hat as doel om de ynfloed fan it Frysk ûnderwiis op taalbehearsking, taalgebrûk, 

selsfertrouwen yn it brûken fan it Frysk en taalpersepsje foar it ljocht te heljen en om sjen te 

litten dat it Frysk ûnderwiis kombinearre wurde kin mei it Nederlânsk ûnderwiis.  
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1.2. Underwiis yn it Frysk 

As de twadde offisjele taal fan Nederlân hat it Frysk in plak yn it ûnderwiis yn de provinsje 

Fryslân, dêr’t it praat wurdt troch in mearderheid fan de ynwenners (Pietersen 1969; Gorter 

et al. 1984; Gorter & Jonkman 1995; Provinsje Fryslân 2007; 2011; 2015). Sa waard it brûken 

dêrfan, neist it Nederlânsk, tastien op Fryske skoallen yn 1955 en sûnt 1980 is it sels ferplichte 

om Frysk yn it primêr ûnderwiis te jaan en sûnt 1993 yn de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. 

Yn de tiid dêrnei krige it Frysk in soad omtinken, dat yn 2005 resultearre yn it op ’e nij 

fêststellen fan de kearndoelen foar it fak Frysk (Oosterloo & Paus 2005). Dy doelen waarden 

nammentlik lyksteld oan it Nederlânsk en dêrtroch waard de posysje fan it Frysk fierder 

fersterke. Nettsjinsteande dat is it oanpart Frysk dat skoalbern yn Fryslân feitlik krije, gauris 

tige beheind, omdat de skoallen dúdlik prioriteit jouwe oan it (ferbetterjen fan) it fak 

Nederlânsk (Klinkenberg e.o. 2015). Likernôch 30% fan de skoallen foldocht feitlik oan de 

kearndoelen (Varkevisser & Walsweer 2018) en it oanbod Frysk op skoalle fariearret sterk 

ûnder ynfloed fan faktoaren as taalgebiet, taaleftergrûn fan de skoalbern en learkrêften en de 

fyzje fan de skoalle op it fak Frysk en op meartalich ûnderwiis yn it algemien (Klinkenberg e.o. 

2015; Varkevisser & Walsweer 2018). Der wurdt faak net mear as ien oere wyks wat oan it 

Frysk dien en guon skoallen fine it sels net nedich om Fryske lessen oan te bieden (Ynspeksje 

fan it Underwiis 2006; 2010; 2019). Dat wurdt troch it Komitee fan Eksperts fan EHRMT 

(Europeesk Hânfêst foar regionale of minderheidstalen) as ûnfoldwaande achte (Benedictus-

van den Berg 2012: 172) en kin gefolgen hawwe foar de algemiene taalfeardigens yn it Frysk. 

Eardere stúdzjes wiisden op algemiene taalefterstannen yn it Fryske primêr ûnderwiis 

(Wijnstra 1976; Van Langen en Vierke 1992; De Jager, Klunder en Ytsma 2002a, 2002b, 2002c; 

Hartholt, De Jager en Ytsma 2003a, 2003b; Van Ruijven 2000, 2003, 2004, 2005, 2006). 

Boppedat kin it beheinde oanbod fan it Frysk yn it ûnderwiis ta ûnkunde en ûnwissens liede 

op it mêd fan de Fryske noarm (Breuker 1993: 112-116). Dat moat uterlik yn 2030 feroare 

wêze mei help fan in taalplan dat yn 2018 goedkard is troch de Provinsje (Varkevisser & 

Walsweer 2018). Op it momint fan it skriuwen fan dit rapport is de situaasje spitigernôch noch 

net ferbettere (Ynspeksje fan it Underwiis, 5-12-2019). Ynearsten kin it plak en de posysje fan 

it Frysk yn it ûnderwiis lykwols as dizenich en dûbeld sjoen wurde. Oan de iene kant krijt it 

Frysk in protte omtinken en ynstitúsjonele stipe, oan de oare kant wurdt it belang fan it Frysk 

yn it ûnderwiis gauris ûnderskat. Dêrtroch krijt de Fryske taal op skoalle net de romte dy’t er 
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hawwe moatte soe om de taalûntwikkeling by bern optimaal te stimulearjen en te 

befoarderjen.  

 

Yn it ramt fan de lêst holden, yntusken fjirde sosjologyske survey yn Fryslân (2013-2018; 

Klinkenberg e.o. 2018; sjoch ek Pietersen 1969; Gorter e.o. 1984; Gorter & Jonkman 1995) 

waard in tal fragen steld oangeande it Frysk yn it basisûnderwiis. Likernôch 4.000 

respondinten út ferskillende regio's fan de provinsje diene mei oan it ûndersyk. Yn in 

wiidweidige (online)fragelist waard harren frege oft en hoe faak der by harren op ’e 

basisskoalle wat dien waard oan it Frysk. De antwurden dêrop waarden útwurke neffens de 

faktoaren ‘Leeftyd’ en ‘Wenkrite’. De útkomsten litte sjen dat der yn ’e rin fan de tiid hieltyd 

mear oan it Frysk dien wurdt, of wol: jongere respondinten jouwe faker as âldere respondinten 

oan ‘regelmjittich’ oant ‘faak’ Frysk op skoalle hân te hawwen. It ferskil is it grutste foar 

respondinten boppe de 65 jier (mar 19%) en respondinten ûnder de 50 jier (likernôch 45%), 

dy’t ûngefear twa kear sa faak oanjouwe dat se ‘regelmjittich’ oant ‘faak’ Frysk op skoalle hân 

hawwe. It ynfieren fan it Frysk as ferplichte fak is dêryn werom te sjen. Dochs befêstiget dit 

ûndersyk ek dat in soad skoallen noch hieltyd net dwaande binne mei it Frysk en dat dat nei 

alle gedachten sterk fan elke skoalle apart ôf hinget. Der binne gjin grutte ferskillen tusken 

wenkriten te sjen, mar it liket der wol op dat de skoallen yn Frysktalige wenkriten faker mei it 

Frysk dwaande binne. It belang dêrfan wurdt, ek al nimt it Frysk yn it basisûnderwiis dúdlik ta, 

oars noch hieltyd wat ûnderskat yn alle parten fan Fryslân en foaral yn de net- en minder 

Frysktalige wenkriten. 

 Yn itselde ûndersyk waard ek sjoen oft der in relaasje is tusken hoefolle Frysk oft ien 

op ’e basisskoalle hân hat en de selsrapportearre taalbehearsking. Dy relaasje liket der wol te 

bestean en posityf te wêzen, of wol: respondinten dy’t op de basisskoalle mear Frysk hân 

hawwe binne positiver oer harren eigen taalfeardigens. Alle aspekten fan dy taalfeardigens 

lykje beynfloede te wêzen: ferstean (faak Frysk op skoalle: 99%, noait Frysk op skoalle: 91%), 

praten (faak: 94%, noait: 65%), lêzen (faak: 78%, noait 45%) en skriuwen (faak 33%, noait 15%). 

Hoewol’t der op basis fan dy sifers net definityf konkludearre wurde koe dat mear Frysk op ’e 

basisskoalle ta bettere taalbehearsking liedt, wize dy útkomsten yn alle gefallen op mear 

selsfertrouwen oangeande it brûken fan de Fryske taal. Yn dizze stúdzje wurdt wiidweidiger 

yngien op de rol dy’t it ûnderwiis spylje kin yn it oanlearen en brûken fan de Fryske taal yn it 

deistich libben. 
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1.3. Metodology 

It brede ûndersyk kombinearret twa ferskillende projekten - in sosjologysk en 

(sosjo)linguistysk projekt - en is dêrtroch ynnovatyf en eksperiminteel fan aard. Yn in online-

enkête waard data sammele oangeande taaleftergrûn, taalbehearsking, taalgedrach en 

taalhâlding fan de Friezen, oanfolle mei taalkundige data oer it brûken fan ferskate wurden en 

grammatikale konstruksjes yn it Frysk (bgl. dialektyske ferskillen, geef-Fryske wurden en 

Nederlânske ynterferinsjes). Deselde ûnderwerpen waarden dêrnei mear detaillearre hifke 

troch in ynterview mei in oantal fan ’ e respondinten dy’t de online-enkête ynfolle hienen. 

Beide ûndersyksstappen waarden brûkt foar ferskate analyzen, basearre op in tal sosjologyske 

en (sosjo)linguistyske faktoaren. 

De totale stekproef bestiet út 3837 respondinten dy’t reagearre hawwe op in skriftlike 

oprop om de ynternetfragelist yn te foljen. Foar it linguistyske part is dy stekproef lytser, 

omdat dêr allinnich respondinten yn meinommen binne dy’t it Frysk machtich binne (op syn 

minst “mei muoite” prate kinne) en befettet likernôch 3000 respondinten. Sy wenje yn 

ferskate dielen fan Fryslân. De ferhâlding man/frou is likernôch gelyk mei 49% froulju en 51% 

manlju. Likernôch 250 respondinten dy’t de online-enkête ynfolle hawwe en ree wiene om 

mei te dwaan oan in ferfolchûndersyk, waarden dêrnei útnûge foar in ynterview by harren 

thús. 

Foar it sammeljen fan de data waarden neifolgjende ynstruminten brûkt: 

• Online fragelist 

o Sosjologysk 

Yn de sosjologyske fragelist steane fragen oer fjouwer taalaspekten: 

taaleftergrûn, taalbehearsking, taalgedrach en taalhâlding. Sy komme 

foar in grut part oerien mei de fragen dy’t steld binne yn eardere surveys 

yn Fryslân. Wol waard der in mannich nije fragen oan tafoege dy’t te 

krijen hawwe mei sosjale en technyske ûntwikkelingen yn de 

maatskippij (lykas it brûken fan it Frysk op sosjale media). De measte 

fragen binne multiplechoicefragen, mar der sitte ek in tal iepen fragen 

tusken. 
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o Linguistysk 

It twadde part fan de enkête, de taalkundige fragelist, waard allinnich 

ynfolle troch respondinten dy’t yn it sosjologysk part oanjoegen dat sy 

it Frysk (op syn minst “mei muoite”) prate kinne. Dat waard mooglik 

makke troch routing ynboud yn it pakket Sokratos, dat brûkt waard foar 

it ôfnimmen fan de fragelisten. De fragelist befettet fragen oangeande 

taalfariaasje yn it Frysk, benammen dialektfariaasje en fariaasje dy’t te 

krijen hat mei taalkontakt (Nederlânske ynterferinsjes yn it Frysk). Troch 

it grutte tal items, binne de fragen ferdield oer 4 ferskillende ferzjes mei 

likernôch 30 multiplechoicefragen. Elke fan de 4 ferzjes bestiet út 

farianten A en B. Wylst de fragen foar beide farianten identyk binne, 

ferskilt de fraachstelling foar in pear taalkundige items (wurden en 

konstruksjes) yn it gefal fan de saneamde oardielsfragen. Dat 

ûnderskied is krúsjaal foar it part fan de stúdzje beskreaun yn haadstik 

6. 

 

• Ynterview 

o Sosjologysk 

Yn it sosjologysk part fan it ynterview steane deselde taalaspekten 

sintraal as yn it sosjologysk diel fan de fragelist. De fokus is lykwols mear 

rjochte op it brûken fan it Frysk en it belibjen derfan. Op dy wize koenen 

de respondinten harren persoanlike ûnderfiningen en mieningen diele 

mei de ûndersikers as oanfolling op de mear algemiene ynformaasje yn 

’e fragelist. 

o Linguistysk 

Krekt lykas de taalkundige enkête is it linguistyske part fan it ynterview 

ek rjochte op taalfariaasje yn it Frysk, mar de fokus leit ditkear sterk op 

taalkontakt en mieningen dêroer. It ynterview bestiet út fjouwer dielen: 

in koarte ferteltaak basearre op in tal plaatsjes, in oersettaak (it 

oersetten fan in tal Nederlânske sinnen yn it Frysk), it beneamen fan 

plaatsjes en it beoardieljen fan tekstfragminten. Foar it lêstneamde 

binne twa koarte teksten opsteld: ien yn it “geef-Frysk” en ien yn 
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“Ynterferinsjefrysk”. De respondinten waard frege om ien fan de twa 

teksten te lêzen en harren miening te jaan oer it Frysk dat dêryn brûkt 

waard (sjoch haadstik 5).  

 

Op basis fan de data dy’t sammele binne yn it ramt fan TyF2015, binne foar dizze stúdzje sawol 

ferdjipjende analyzen − rekkenjend mei ferskate faktoaren − as ek folslein nije analyzen dien. 

De útkomsten dêrfan wurde presintearre yn de haadstikken 2 oant en mei 6. Yn haadstik 2 

wurdt wiidweidich yngien op de ynfloed fan it ûnderwiis yn it Frysk op taalbehearsking en yn 

haadstik 3 op it taalgedrach yn de provinsje Fryslân. Omdat ús data benammen op 

selsrapportaazje basearre binne, wat gauris erchtinken opropt, geane wy yn haadstik 4 neier 

op dat ûnderwerp yn, om sjen te litten dat it gjin grut probleem hoecht te foarmjen as der mar  

bewust en foarsichtich mei it design en de útkomsten fan it ûndersyk omgien wurdt. Dêrneist 

litte wy yn haadstik 4 konkrete foarbylden sjen fan de relaasje tusken de frekwinsje fan it 

ûnderwiis yn it Frysk op skoalle en it brûken fan ferskate Fryske wurden en konstruksjes. Yn 

haadstik 5, basearre op taalgefoel en mieningen fan ús respondinten, jouwe wy ynformaasje 

oer it sprutsen Frysk yn relaasje ta de Fryske standert en ta it Nederlânsk en yn haadstik 6 litte 

wy sjen hoe’t de Frysk-Nederlânske twataligens wurket yn ’e holle fan ynwenners fan Fryslân 

en wat dat foar it ûnderwiis betsjutte kin. Ta beslút wurde yn haadstik 7 algemiene konklúzjes 

en konkrete oanbefellingen formulearre. Wy sille de wichtichste befiningen gearfetsje, yn it 

koart útlizze wat se betsjutte kinne foar it ûnderwiis en de ûnderwiispraktyk, en advisearje oer 

mooglike ferfolchstappen. 
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Haadstik 2 Frysk op skoalle en taalfeardigens 

 

Yn dit haadstik sille wy sjen nei de mooglike ynfloed fan it ûnderwiis yn it Frysk op legere 

skoallen op (selsrapportearre) taalbehearsking. Wy wolle witte oft ynwenners fan Fryslân dy’t 

Frysk op skoalle hân hawwe, dy taal ek better behearskje. Alle fjouwer haadaspekten fan 

taalbehearsking, nammentelik ferstean, praten, lêzen en skriuwen, sille oan bar komme. Wy 

sille earst globale sifers presintearje foar alle fan hûs út Frysktalige respondinten, of wol L1- 

sprekkers, dy’t yn Fryslân op ’e legere skoalle sitten hawwe. Dêrnei sille wy de seleksje beheine 

ta fan hûs út Frysktaligen dy’t jonger as 42 jier binne en op it Frysktalige plattelân op skoalle 

sitten hawwe. De leeftyd fan 42 is keazen omdat  foar âldere respondinten it Frysk op skoalle 

noch net ferplichte wie; sûnt 1980 is it Frysk in ferplichte fak yn it primêr ûnderwiis (sjoch ek 

TyF: 44-46). De reden foar dy beheining is om aspekten as leeftyd en regio (mear of minder 

Frysktalich; TyF: 14-15), dy’t, neist Frysk op skoalle, ynfloed hawwe kinne op taalbehearsking, 

út te filterjen, dat wy ús sadanich mear fokusje kinne op Frysk ûnderwiis. Hjir moat sein wurde 

dat it net de bedoeling is om te bewizen dat it ferplichtsjen fan it Frysk op legere skoallen in 

effekt hân hat. Dat is net oan te toanen (sjoch ek TyF: 60-62). Wy rjochtsje ús op de mooglike 

positive effekten fan it ûnderwiis op skoallen yn it algemien, ferplichte as net, en sille dêrom 

fansels ek spesifyk sjen nei (bredere) leeftydsgroepen en regionale ferskillen. Ta beslút sille 

wy ek sjen nei fan hûs út net-Frysktaligen - L2-sprekkers - om nei te gean oft Frysk op skoalle 

har taalbehearsking ek befoarderje kin. 

Wy hawwe ek sjoen nei de mooglike ferskillen foar geslacht (man of frou) en oplieding 

fan de sprekkers, mar wy hawwe hast gjin ferskillen konstatearre. Wol hawwe respondinten 

mei in legere oplieding (gjin oplieding/leger beropsûnderwiis) wat faker oanjûn it Frysk net 

goed lêze en skriuwe te kinnen, mar dat hat net perfoarst te krijen mei it Frysk op skoalle. Wy 

sille dy twa faktoaren dan ek benefter hâlde. 

 

2.1. Globale sifers 

Yn Taal yn Fryslân: de folgjende generaasje (s. 60 - 62) waard al foarsichtich suggerearre dat 

der mooglik in positive relaasje bestiet tusken de frekwinsje fan ûnderwiis yn it Frysk op de 

legere skoalle en de (selsrapportearre) taalbehearsking fan de respondinten. Dat koe lykwols 

net wier makke wurde troch de mooglike ynfloed fan oare faktoaren, lykas de taalgroepen. 
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Der waarden trije taalgroepen neamd, basearre op eigen gefoel fan de respondinten: 

Frysktaligen, Frysktaligen en Nederlânsktaligen, en Nederlânsktaligen. Yn dit ûndersyk sille wy 

nei twa taalgroepen sjen: de respondinten dy’t it Frysk thús as earste taal leard hawwe (L1) en 

fan hûs út net-Frysktaligen (L2). It is hjir nammentlik allinnich fan belang om te witten oft de 

respondinten it Frysk as earste taal leard hawwe of net. It taallearproses is lykwols yn beide 

groepen ferlykber, mar it feitlike nivo en de mjitte yn hoefier’t de bleatstelling oan it Frysk op 

skoalle de taalbehearsking beynfloedet, kin foar dy groepen nammentlik fûneminteel oars 

wêze. De globale sifers foar L1-sprekkers wurde werjûn yn tabellen 1-4. De sifers wurde yn dit 

ûndersyk ek mear detaillearre werjûn as yn TyF troch de nivo’s ‘hiel maklik’ en ‘goed’ net 

byinoar op te tellen en troch de trije legere nivo’s sjen te litten. Dat kin soms wichtich wêze 

om subtile ferskillen waar te nimmen, lykas yn it gefal fan ferstean (tabel 2.1) of skriuwen 

(tabel 2.4, sjoch ‘hielendal net’). 

 

Tabel 2.1 L1: Frysk op skoalle en taalbehearsking - Frysk ferstean. 

 

 

Tabel 2.2 L1: Frysk op skoalle en taalbehearsking - Frysk praten. 

 

 

 

hiel maklik goed

noait 92% 8%

sa no en dan 95% 5%

regelmjittich 96% 4%

faak 99% 1%

95,6% 4,4%

Frysk op skoalle

Ferstean

hiel maklik goed frij aardich met muoite

noait 82% 11% 6% 1%

sa no en dan 87% 10% 2% 1%

regelmjittich 91% 8% 1% 0%

faak 96% 3% 1% 0%

88% 9% 2% 1%

Frysk op skoalle

Praten
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Tabel 2.3 L1: Frysk op skoalle en taalbehearsking - Frysk lêzen. 

 

 

Tabel 2.4 L1: Frysk op skoalle en taalbehearsking - Frysk skriuwen. 

 

 

De relaasje tusken bleatstelling oan it Frysk yn it primêr ûnderwiis en de selsrapportearre 

taalbehearsking liket posityf te wêzen, lykas ek earder suggerearre yn TyF. Wy sille no de 

seleksje beheine ta L1-sprekkers ûnder 42 jier dy’t op it Frysktalige plattelân op skoalle sitten 

hawwe, mei as doel om oare faktoaren dy’t neat mei it ûnderwiis yn it Frysk te krijen hawwe 

te beheinen en te sjen oft wy dan noch in posityf effekt sjen kinne (tabellen 2.5-2.8). Der moat 

nochris sein wurde dat wy dêrtroch net mei alle wissichheid oantoane kinne dat it ûnderwiis 

yn it Frysk de taalbehearsking befoarderje kin. Wol makket de beheining fan faktoaren it wat 

oannimliker, omdat der minder oare faktoaren binne dy’t meispylje kinne. Der  moat hjir oars 

wol rekken mei hâlde wurde dat der altyd noch oare faktoaren binne dy’t taalbehearsking 

beynfloedzje kinne. Feroaringen yn de maatskippij (bgl. mear klam op twatalichheid hjoed-de-

dei, sjoch ek TyF) en leeftydsferskillen dy’t dêr mank mei geane en bleatstelling oan it Frysk yn 

it algemien yn mear of minder Frysktalige regio’s, binne wol faktoaren dy’t o sa yn ’e reden 

lizze. Yn dizze analyze besykje wy om dy te beheinen. 

 

 

 

hiel maklik goed frij aardich met muoite

noait 30% 24% 35% 11%

sa no en dan 28% 37% 27% 8%

regelmjittich 30% 38% 27% 5%

faak 45% 33% 20% 2%

31% 34% 28% 7%

Frysk op skoalle

Lêzen

hiel maklik goed frij aardich met muoite hielendal net

noait 9% 12% 23% 33% 24%

sa no en dan 6% 13% 31% 41% 10%

regelmjittich 8% 16% 39% 33% 4%

faak 12% 22% 42% 21% 3%

8% 15% 34% 34% 10%

Frysk op skoalle

Skriuwen
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Tabel 2.5 L1-sprekkers ≤ 41 dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op 

skoalle en taalbehearsking - Frysk ferstean. 

 

 

Ut tabel 2.5 falt op te meitsjen dat it Frysk op skoalle dochs gjin effekt hat op de feardigens 

‘ferstean’, benammen op it Frysktalich plattelân, dêr’t de bleatstelling oan it Frysk oer it 

algemien heech is. Wy sjogge hjir fansels nei de memmetaalsprekkers fan it Frysk, dus it leit 

yn ’e reden dat se it Frysk perfekt ferstean kinne. Op it praten fan it Frysk liket de frekwinsje 

fan it ûnderwiis yn it Frysk oars wol in effekt te hawwen, al kinne fierhinne de measte 

memmetaalsprekkers sûnder muoite Frysk prate (sjoch tabel 2.6). 

 

Tabel 2.6 L1-sprekkers ≤ 41 dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op 

skoalle en taalbehearsking - Frysk praten. 

 

 

It ûnderwiis yn it Frysk liket ek in posityf effekt te hawwen op it lêzen en skriuwen fan it Frysk, 

al binne dy feardichheden wol wat beheind ferlike mei de twa oaren. It is dúdlik te sjen dat it 

Frysk yn earste ynstânsje in sprektaal is. Wol kin bleatstelling oan it Frysk op skoallen in ferskil 

meitsje, lykas te sjen yn tabellen 2.7 en 2.8. Benammen de skriuwfeardigens yn it Frysk is oan 

’e lege kant. De kâns dat ien noait wat yn it Frysk skriuwt liket oars folle heger te wêzen as 

hy/sy hielendal gjin Frysk op skoalle kriget (sjoch ‘hielendal net’ yn tabel 2.8). 

 

hiel maklik goed

noait 100% 0%

sa no en dan 96% 4%

regelmjittich 96% 4%

faak 100% 0%

97% 3%

Frysk op skoalle

Ferstean

hiel maklik goed frij aardich met muoite

noait 74% 19% 0% 6%

sa no en dan 89% 9% 2% 0%

regelmjittich 90% 10% 0% 0%

faak 99% 1% 0% 0%

91% 8% 1% 0%

Frysk op skoalle

Praten
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Tabel 2.7 L1-sprekkers ≤ 41 dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op 

skoalle en taalbehearsking - Frysk lêzen. 

 

 

Tabel 2.8 L1-sprekkers ≤ 41 dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op 

skoalle en taalbehearsking - Frysk skriuwen. 

 

Foar in dúdliker byld, foegje wy de nivo’s ‘hiel maklik’ en ‘goed’ foar de feardichheden ‘lêzen’ 

en ‘skriuwen’ gear yn tabel 2.9: 

 

Tabel 2.9 Frysk op skoalle en it hiel maklik/goed lêzen en skriuwen fan it Frysk (foar L1-

sprekkers ≤ 41 dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe). 

 

 

 

2.2. Leeftyd 

Ut in eardere analyze (sjoch TyF: 60) die bliken dat der net in soad ferskil yn taalbehearsking 

is foar ferskate leeftydsgroepen. Dêrmei waard de ferwachte achterútgong net befêstige. Mar 

hoe sit dat mei ynfloed fan it ûnderwiis yn it Frysk op taalbehearsking fan ferskillende 

generaasjes? Is dy hjoed-de-dei as earder like of minder wichtich, of just wichtiger? Wy sille 

hiel maklik goed frij aardich met muoite

noait 6% 35% 52% 6%

sa no en dan 24% 42% 23% 11%

regelmjittich 23% 39% 33% 5%

faak 37% 40% 21% 2%

26% 40% 28% 6%

Frysk op skoalle

Lêzen

hiel maklik goed frij aardich met muoite hielendal net

noait 0% 7% 30% 27% 37%

sa no en dan 3% 15% 38% 41% 3%

regelmjittich 7% 16% 42% 31% 4%

faak 10% 23% 47% 20% 1%

6% 17% 41% 31% 4%

Skriuwen

Frysk op skoalle

Frysk op skoalle Lêzen Skriuwen

noait 42% 7%

sa no en dan 66% 19%

regelmjittich 62% 23%

faak 77% 33%

66% 23%
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besykje om dêr antwurd op te jaan troch nei fjouwer leeftydsgroepen te sjen yn ferbân mei 

de bleatstelling oan it Frysk yn it primêr ûnderwiis: ≤29, 30-49, 50-64, ≥65. Dy gearstalling 

komt oerien mei de yndieling yn TyF. Om deselde redenen as hjirboppe, wurde allinnich L1-

sprekkers dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe, yn de analyze meinommen. 

Lykas ferwachte en befêstige yn de eardere analyze (sjoch tabel 2.1 en tabel 2.5), hat it 

ûnderwiis yn it Frysk eins gjin ynfloed op de feardichheid ‘ferstean’ by L1-sprekkers. It seit 

himsels dat dy hiel goed is. Dêrom sille wy allinnich nei de trije oare feardichheden sjen: 

praten, lêzen en skriuwen. Fansels kinne suver alle L1-sprekkers ek maklik Frysk prate. Mar 1% 

fan ús groep respondinten jout oan Frysk minder goed as ‘hiel maklik’ of ‘goed’ prate te 

kinnen. Der binne lykwols wol ferskillen tusken ‘hiel maklik’ en ‘goed’. Om in dúdlik byld te 

jaan, sille wy yn tabel 2.10 de persintaazjes foar it heechste nivo (‘hiel maklik’) yn ferskillende 

leeftydsgroepen sjen litte. 

 

Tabel 2.10 L1 (legere skoalle op it Frysktalich plattelân): Frysk op skoalle en taalbehearsking 

foar ferskillende leeftydsgroepen – Frysk praten, nivo ‘hiel maklik’. 

 

 

It earste dat opfalt as wy nei tabel 2.10 sjogge, is dat it ûnderwiis yn it Frysk wichtiger liket te 

wêzen foar de jongste generaasje. Wylst it foar de âldste respondinten neat útmakket oft se 

Frysk op skoalle hân hawwe of net – sy prate it Frysk like goed –, jouwe benammen de jongste 

respondinten dy’t net bleatsteld waarden oan it Frysk op skoalle, wat faker oan dat  se de taal 

net op it heechste nivo behearskje. Ek foar de respondinten tusken 29 en 65 jier liket Frysk op 

skoalle in posityf effekt te hawwen op de taalbehearsking. Mar it liket der dus op dat it hieltyd 

wichtiger wurdt! 

Praten: hiel maklik

≤29 30-49 50-64 ≥65

noait 70% 82% 83% 90%

sa no en dan 89% 89% 89% 91%

regelmjittich 90% 93% 93% 86%

faak 100% 96% 93% 95%

90% 92% 89% 90%

Frysk op skoalle

Leeftyd
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Om de ferliking tusken ferskate leeftydsgroepen dúdliker en oersichtliker te meitsjen 

foar de feardichheden ‘lêzen’ en ‘skriuwen’, sille wy de twa heechste nivo, dat wol sizze ‘hiel 

maklik’ en ‘goed’ byinoar optelle yn tabel 2.11 en tabel 2.12. 

 

Tabel 2.11 L1 (legere skoalle op it Frysktalich plattelân): Frysk op skoalle en taalbehearsking 

foar ferskillende leeftydsgroepen – Frysk lêzen, nivo ‘hiel maklik’ - ‘goed’. 

 

  

Ut tabel 2.11 falt op te meitsjen dat alle leeftydsgroepen baat hawwe by it ûnderwiis yn it 

Frysk wat de lêsfeardigens yn it Frysk oanbelanget. De âldste respondinten (≥65) kinne oer it 

algemien wat better Frysk lêze, mar wy kinne sjen dat de jongere Friezen likernôch itselde nivo 

berikke kinne as dat stimulearre wurdt. Respondinten dy’t faak oan it Frysk bleatsteld waarden 

op harren legere skoalle, hawwe dêr it measte profyt fan. 

 

Tabel 2.12 L1 (legere skoalle op it Frysktalich plattelân): Frysk op skoalle en taalbehearsking 

foar ferskillende leeftydsgroepen – Frysk skriuwen, nivo ‘hiel maklik’ - ‘goed’. 

 

 

Lêzen: hiel maklik - goed

≤29 30-49 50-64 ≥65

noait 52% 32% 53% 73%

sa no en dan 66% 64% 64% 80%

regelmjittich 65% 62% 75% 82%

faak 80% 74% 83% 95%

68% 64% 68% 79%

Frysk op skoalle

Leeftyd

Skriuwen: hiel maklik - goed

≤29 30-49 50-64 ≥65

noait 9% 0% 24% 30%

sa no en dan 18% 18% 23% 24%

regelmjittich 27% 19% 30% 27%

faak 30% 35% 38% 40%

23% 21% 27% 28%

Frysk op skoalle

Leeftyd
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Lykas earder sein, bliuwt de skriuwfeardigens yn it Frysk frij beheind, mar dy kin wol 

stimulearre wurde troch it ûnderwiis. Foaral foar de twa jongste groepen liket dat belangryk 

te wêzen. Respondinten ûnder de 50 dy’t hielendal gjin Frysk op skoalle hân hawwe jouwe 

hast noait oan it Frysk hiel maklik of goed skriuwe te kinnen (<10%). Foar in soad respondinten 

dy’t wol ûnderwiis yn it Frysk krigen hawwe, leit dat oars, al jout Frysk op skoalle fansels gjin 

garânsje om (hiel) goed Frysk skriuwen te learen. Wy wolle oars noch wol sjen litte dat der yn 

alle leeftydsgroepen de bleatstelling oan it Frysk op skoalle suver foarkomme kin dat ien 

hielendal gjin Frysk skriuwe kin (sjoch tabel 2.13), al bliuwt dy feardichheid foar de measten 

tige beheind. 

 

Tabel 2.13 L1 (legere skoalle op it Frysktalich plattelân): respondinten dy’t oanjûn hawwe gjin 

Frysk skriuwe te kinnen. 

 

 

2.3. Regionale ferskillen 

Om regionale ferskillen op de ynfloed fan de frekwinsje fan it ûnderwiis yn it Frysk op ien 

syn/har taalfeardigens yn it Frysk te ûndersykjen, hawwe wy nei it plak sjoen dêr’t ús 

respondinten op de legere skoalle sitten hawwe. Dy plakken binne yndield yn 5 kategoryen. It 

giet dêrby net sa sear om in bepaalde regio yn Fryslân, mar de algemiene oanwêzichheid fan 

de Fryske taal. Sa binne yn Fryslân mear en minder Frysktalige regio’s. De 5 kategoryen komme 

oerien mei de yndieling dy’t yn TyF makke is. Gebieten binne groepearre neffens it gebrûk fan 

de Fryske taal tsjinoer it Nederlânsk of dialekten dy’t as Nederlânske dialekten beskôge binne: 

Frysktalich plattelân (Greidhoeke, Bouhoeke, Wâlden), nije stêden (Drachten, It Hearrenfean), 

âlde stêden (Boalsert, Dokkum, Frjentsjer, Harns, Snits), Ljouwert en net-Frysktalich plattelân 

(It Bilt, it net-Frysktalige part fan de Stellingwerven, eastlik part fan Kollumerlân c.a.; sjoch 

Skriuwen: hielendal net

≤29 30-49 50-64 ≥65

noait 30% 33% 24% 21%

sa no en dan 0% 6% 11% 10%

regelmjittich 1% 4% 4% 5%

faak 0% 3% 3% 5%

3% 6% 10% 12%

Frysk op skoalle

Leeftyd
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TyF: 15). Dy gebieten hawwe dus in ferlykber karakter. Net allinnich kin de frekwinsje fan it 

ûnderwiis yn it Frysk fariearje yn ferskate gebieten, mar ek it belang dêrfan foar de 

taalfeardigens. Bygelyks kin foar it praten fan it Frysk it Frysk op skoalle noch in grutter 

resultaat hawwe yn minder Frysktalige regio’s, omdat dat de foarnaamste foarm fan 

bleatstelling oan it Frysk wêze kin, oars as op it Frysktalich plattelân, dêr’t men yn suver alle 

deistige situaasjes mei de Fryske taal konfrontearre wurdt. Yn mear Frysktalige regio’s wurdt 

fansels mear ûnderwiis yn it Frysk jûn. Foar ús (fan hûs út Frysktalige) respondinten sjocht it 

der sa út: 

 

Tabel 2.14 Frekwinsje fan it ûnderwiis yn it Frysk per ‘gebiet’ ûnder memmetaalsprekkers fan 

it Frysk. 

 

 

Hjir moat wol de kanttekening makke wurde dat de sifers foar de oare ‘regio’s’ fansels folle 

leger binne as it Frysktalich plattelâ,n dat folle mear gebieten omfettet en dat der allinnich, 

krekt as yn de foargeande analyzen, allinnich memmetaalsprekkers meinommen binne. Foar 

Ljouwert en foar it net-Frysktalich plattelân is it tal respondinten eins wat te leech. Dizze sifers 

moatte dan ek net sjoen wurde as feitlike frekwinsje fan it ûnderwiis yn it Frysk.  

 

Yn dizze analyze wurde alle fan hûs út Frysktalige respondinten meinommen, ek dy fan 42 en 

âlder. De reden om net, lykas yn de eardere analyze (par. 2.1.), allinnich respondinten ûnder 

42 mei te nimmen, is dat wy dan net genôch respondinten hawwe soene om in regionale 

ferliking meitsje te kinnen. Wy hawwe wol yn paragraaf 2.1. sjoen dat de útkomsten ferlykber 

binne en op ynfloed fan it ûnderwiis yn it Frysk wize, útsein yn it gefal fan de feardichheid 

‘ferstean’. Wy sille hjir dêrom it ‘ferstean’ bûten beskôging litte. Omdat der allinnich nei 

memmetaalsprekkers sjoen wurdt, sille wy foar it Frysk ‘praten’ allinnich it heechste nivo sjen 

noait sa no en dan regelmjittich faak

Frysktalich plattelân 13% 37% 34% 16% n=1773

Nije stêden 22% 57% 14% 7% n=197

Alde stêden 29% 52% 14% 4% n=141

Ljouwert 41% 54% 5% 0% n=56

Net-Frysktalich plattelân 42% 43% 14% 1% n=84

Frysk op skoalle
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litte (hiel maklik; sjoch ek par. 2.2. en tabel 2.10). Foar de feardichheden ‘lêzen’ en ‘skriuwen’ 

wurde de twa heechste nivo’s byinoar opteld, lykas yn paragraaf 2.2. 

 

Tabel 2.15 Plak skoalle en ynfloed fan it ûnderwiis yn it Frysk op de sprekfeardigens fan 

memmetaalsprekkers.  

 

 

Op it Frysktalich plattelân, yn de âlde stêden en op it net-Frysktalich plattelân liket de 

bleatstelling oan it Frysk op skoalle in ferlykbere ynfloed te hawwen, al behearskje 

respondinten út it Frysktalich plattelân it Frysk justjes better as yn oare ‘regio’s’ (91% fan 

harren jouwe oan hiel maklik Frysk te praten). Dat komt nei alle gedachten trochdat minsken 

dy’t op plattelân wenje, oar it algemien mear Fryske input krije. Dy kin foar oare gebieten 

(folle) leger wêze, mar wy kinne sjen dat it ûnderwiis dat foar in grut part wol kompensearje 

kin, sels op it net-Frysktalige plattelân. Dat hâldt yn dat it ûnderwiis yn it Frysk in hiele 

wichtige faktor wêze kin dy’t derfoar soarget dat der mear Frysk praat wurdt yn minder 

Frysk- en mear Nederlânsktalige gebieten. Yn de nije stêden en yn Ljouwert koenen wy gjin 

effekt fan it ûnderwiis yn it Frysk fine. Foar de nije stêden binne de sifers wat arbitrêr en der 

is dus gjin fêst patroan te sjen. Foar Ljouwert liket it effekt sels negatyf te wêzen, mar dat is 

earder in tafal. It falt wol op dat net ien respondint oanjûn hat faak ûnderwiis yn it Frysk hân 

te hawwen yn Ljouwert. De haadstêd fan Fryslân liket mear rjochte te wêzen op de rykstaal. 

Nochris: der binne net in soad fan hûs út Frysktalige respondinten dy’t yn Ljouwert op skoalle 

sitten hawwe en dat kin de resultaten beynfloedzje. 

Op basis fan de útkomsten foar de feardichheden ‘lêzen’ en (benammen) ‘skriuwen’, dy’t 

minder fansels sprekke, kinne wy dúdlik sjen dat it tal respondinten foar de ferskate ‘regio’s’ 

te leech is (sjoch n yn tabel 2.14) om hjir dúdlik wat oer sizze te kinnen. It liket der wol op dat 

Praten: hiel maklik

Frysktalich 

plattelân Nije stêden Alde stêden Ljouwert

Net-Frysktalich 

plattelân

noait 85% 67% 83% 78% 81%

sa no en dan 89% 90% 79% 72% 81%

regelmjittich 91% 75% 90% 50% 92%

faak 97% 71% 100% - 100%

91% 81% 83% 73% 82%

Frysk op skoalle

'Regio'
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deselden dy’t op it net-Frysktalich plattelân en yn de nije stêden op skoalle sitten hawwe 

minder goed Frysk lêze en skriuwe kinne as yn oare regio’s. Oars as yn it gefal fan praten, lykje 

‘Ljouwerters’ hjir wat better yn te wêzen, mooglik troch wat mear klam op de taal yn it 

algemien op de skoallen yn Ljouwert, wat him fertaalt yn bettere lês- en skriuwfeardigens, net 

allinnich yn it Frysk, mar nei alle gedachten ek yn it Nederlânsk. Foar it Frysktalich plattelân is 

fansels wol in dúdlik effekt te sjen, lykas wy earder sjen lieten. 

 

Tabel 2.16 Plak skoalle en ynfloed fan it ûnderwiis yn it Frysk op de lêsfeardigens fan 

memmetaalsprekkers.  

 

 

Tabel 2.17 Plak skoalle en ynfloed fan it ûnderwiis yn it Frysk op de skriuwfeardigens fan 

memmetaalsprekkers.  

 

 

2.4. Frysk as twadde taal 

De útkomsten fan de analyzen yn de foargeande subparagrafen suggerearje dat it ûnderwiis 

yn it Frysk in posityf effekt hat op de taalfeardigens fan de memmetaalsprekkers. Likernôch 

1/3 fan de sprekkers fan it Frysk binne lykwols twaddetaallearders (L2-sprekkers), gewoanwei 

Lêzen: hiel maklik - goed

Frysktalich 

plattelân Nije stêden Alde stêden Ljouwert

Net-Frysktalich 

plattelân

noait 61% 36% 53% 45% 34%
sa no en dan 68% 46% 68% 76% 42%
regelmjittich 68% 57% 80% 50% 58%
faak 79% 42% 83% - 100%

69% 45% 66% 62% 42%

Frysk op skoalle

'Regio'

Skriuwen: hiel maklik - goed

Frysktalich 

plattelân Nije stêden Alde stêden Ljouwert

Net-Frysktalich 

plattelân

noait 24% 16% 23% 18% 9%
sa no en dan 21% 7% 18% 23% 14%
regelmjittich 24% 7% 35% 0% 27%
faak 35% 8% 14% - 0%

25% 9% 21% 20% 13%

Frysk op skoalle

'Regio'
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mei it Nederlânsk as de taal dy’t se thús as earste leard hawwe. Dat wurdt ek wer befêstige 

troch ús fragelist. Ungefear 30% fan de respondinten dy’t Frysk prate kinne (op ferskate nivo’s) 

binne fan hûs út Nederlânsktaligen.1 Dat is fansels in soad en dêrom is it ek wichtich om te 

witten oft en hoe’t it ûnderwiis yn it Frysk de taalfeardigens fan L2-sprekkers beynfloedzje kin, 

neist it (mear of minder Frysktalich) gebiet. Bern dy’t yn Fryslân opgroeie, wurde oer it 

algemien folle mear konfrontearre mei it Frysk, wylst de bleatstelling oan de Fryske taal bûten 

Fryslân tige beheind is. Op it Frysktalich plattelân is dy bleatstelling, oan ’e oare kant, it sterkst 

(sjoch ek TyF: 14-15). Wy sille dêrom nochris allinnich dy respondinten yn ús analyze 

meinimme dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe, om te sjen oft it ûnderwiis 

yn it Frysk dan noch in effekt hat (sjoch ek par. 2.1.). Omdat wy dan, ferlike mei L1-sprekkers, 

net in soad respondinten hawwe (likernôch 200 tsjinoer mear as 1500), sille wy yn dit gefal 

alle leeftydskategoryen meinimme (yn par 2.1. hawwe wy sjoen dat de útkomsten foar alle 

respondinten en de beheinde seleksje [regio + leeftyd] net sa bot ferskille). Wy sjogge op ’e 

nij nei fjouwer taalfeardichheden: ferstean, praten, lêzen en skriuwen (tabellen 2.18-2.22).  

Krekt as yn it gefal fan L1-sprekkers dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe, 

hat it ûnderwiis yn it Frysk gjin ynfloed op de feardichheid om dy taal te ferstean (tabel 2.18). 

Fierhinne de measte L2-learders dy’t op it Frysktalich plattelân opgroeiden kinne it Frysk hiel 

maklik oant goed ferstean. De Frysktalige omjouwing liket hjir beskiedend te wêzen. Ek op de 

sprekfeardigens fan de L2-sprekkers hat it ûnderwiis net in soad ynfloed (tabel 2.19/20). Dat 

hat nei alle gedachten mei oare saken te krijen, lykas it feit dat der gjin needsaak is om Frysk 

te praten. Wol hawwe fan hûs út Nederlânsktalige respondinten dy’t faak Frysk op skoalle hân 

hawwe, in lichte foarsprong, wat benammen opfalt as wy de heechste (en leechste) nivo’s 

byinoar optelle (tabel 2.20). Mar ek yn dit gefal skynt de folsleine bleatstelling oan it Frysk yn 

de omjouwing dus de wichtichste ynfloed te hawwen. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Allinnich respondinten mei Nederlânsk as earste taal (fierhinne de measten) wurde yn de analyze meinommen 
om fierdere ynfloed fan de taalachtergrûn út te sluten (of sa folle as mooglik te beheinen).  
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Tabel 2.18 L2-sprekkers dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op 

skoalle en taalbehearsking - Frysk ferstean. 

 

 

Tabel 2.19/20 L2-sprekkers dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op 

skoalle en taalbehearsking - Frysk praten. 

 

 

 

Foar it befoarderjen fan de feardichheden ‘lêzen’ en ‘skriuwen’ is ek in hege frekwinsje fan it 

ûnderwiis yn it Frysk nedich. Dat betsjut dat it fan grut belang is om faak Frysk op skoalle te 

jaan. Fan hûs út Nederlânsktalige respondinten dy’t faak bleatsteld waarden oan it Frysk op 

skoalle, lykje dat better te kinnen (tabel 2.21 en 2.22). Foar respondinten dy’t regelmjittich 

Frysk hân hawwe is al in licht effekt te sjen (se jouwe justjes minder faak oan it Frysk mei 

hiel maklik goed frij aardich met muoite

noait 92% 8% 0% 0%

sa no en dan 72% 16% 9% 3%

regelmjittich 77% 23% 0% 0%

faak 91% 5% 5% 0%

78% 15% 6% 2%

Frysk op skoalle

Ferstean

hiel maklik goed frij aardich met muoite hielandal net

noait 58% 15% 15% 8% 4%

sa no en dan 32% 17% 14% 17% 20%

regelmjittich 48% 20% 25% 8% 0%

faak 61% 22% 9% 4% 4%

42% 18% 16% 12% 12%

Frysk op skoalle

Praten

hiel maklik - 

goed frij aardich

met muoite - 

hielendal net

noait 73% 15% 12%

sa no en dan 50% 14% 37%

regelmjittich 68% 25% 8%

faak 83% 9% 9%

60% 16% 24%

Frysk op skoalle

Praten



24 
 

muoite oant hielendal net lêze/skriuwe te kinnen), mar dat is dúdlik net genôch om fertuten 

te dwaan. 

 

Tabel 2.21 L2-sprekkers dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op 

skoalle en taalbehearsking – Frysk lêzen. 

 

 

Tabel 2.22 L2-sprekkers dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op 

skoalle en taalbehearsking - Frysk skriuwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiel maklik - 

goed frij aardich

met muoite - 

hielendal net

noait 50% 31% 19%

sa no en dan 46% 29% 25%

regelmjittich 49% 44% 8%

faak 73% 18% 9%

51% 31% 18%

Frysk op skoalle

Lêzen

hiel maklik - 

goed frij aardich

met muoite - 

hielendal net

noait 12% 15% 73%

sa no en dan 14% 17% 69%

regelmjittich 20% 20% 60%

faak 33% 43% 24%

20%

Frysk op skoalle

Skriuwen
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Haadstik 3 Frysk op skoalle en taalgedrach 

 

Yn haadstik 2 hawwe wy sjoen dat Frysk op skoalle in posityf effekt hawwe kin op 

taalfeardigens yn it Frysk, benammen by fan hûs út Frysktalige sprekkers (by 

Nederlânsktaligen skynt de [Frysktalige] omjouwing de belangrykste rol te spyljen). Kin Frysk 

op skoalle like goed de taaloerdracht, of wol de taal dy’t tsjin bern praat wurdt, en taalgedrach 

befoarderje? Dat is net allinnich wichtich om te witten yn ferbân mei taalbehearsking, mar ek 

omdat it taalgedrach oer it algemien gauris wat mear rjochte is op de rykstaal (sjoch TyF2015: 

85-102; 111). Sa rint bygelyks it tal respondinten dy’t Frysk prate tsjin bern tebek (TyF2015: 

86-88). Op sosjale media wurdt wol in soad Frysk brûkt (sjoch Jongbloed-Faber 2014), mar it 

Nederlânsk slacht wat dat oangiet ek foar master op (TyF2015: 96-99). It is dan ek belangryk 

om te witten oft it ûnderwiis yn it Frysk dêr wat foar betsjutte kin.  

Yn dit part fan it ûndersyk wurdt sjoen nei de taaloerdracht (par. 3.1.) en taalgebrûk 

yn ferskate soarten berjochten op sosjale media (par. 3.2.): fan ynformele oant (mear) formele 

berjochten.  

 

3.1. Taaloerdracht 

De sifers litte sjen dat it Frysk op skoalle in licht posityf effekt op taaloerdracht hawwe kin 

(sjoch par. 2). Respondinten dy’t Frysk op skoalle hân hawwe, prate mei har bern justjes faker 

Frysk, as respondinten dy’t gjin Frysk ûnderwiis hân hawwe. Hoe mear Frysk op skoalle, hoe 

faker oft der Frysk praat wurdt tsjin bern (op it Frysktalich plattelân2, sjoch Tabel 3.1). Fan de 

minsken dy’t noait Frysk op skoalle hân hawwe, praat 78% Frysk mei de bern. Dat persintaazje 

rint op ta 86% foar de respondinten dy’t faak Frysk op skoalle hân hawwe. De ferskillen binne 

dus net sa grut, mar wy kinne wol in oprinnende tendins konstatearje. 

 

 

 

 

                                                           
2 Data-beheining; sjoch haadstik 2. Yn haadstik 2 hienen wy de data beheind ta sprekkers ≤41 jier. Wy hawwe 
besocht om dat hjir ek te dwaan, mar der wie yn dit gefal eins gjin ferskil tusken jongere en âldere sprekkers. 
Dêrom wurde alle respondinten dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe, opnommen yn ’e 
analyze (Tabel 3.1; n=1191).  
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Tabel 3.1 L1-sprekkers dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op 

skoalle en taaloerdracht. 

 

 

3.2. Sosjale media 

De sosjale media binne in betreklik nij fenomeen en net mear wei te tinken út ús deistich 

libben. Se binne sterk yn opkomst sûnt it begjin fan dizze iuw en hawwe it 

kommunikaasjelânskip radikaal feroare. Sa binne minsken mobiler en kommunikaasje giet 

folle makliker ferlike mei it tiidrek fan brieven en de âlderwetske telefoan. Binnen in pear 

sekonden kinne wy sawol minsken berikke dy’t by ús yn de strjitte wenje, as earne oars yn 

itselde wenplak, deselde provinsje, itselde lân, op it selde kontinint, of sels dêrbûten. De hiele 

wrâld stiet samar iepen. Neist it ferstjoeren fan persoanlike berjochten, meitsje sosjale media 

it mooglik om mei groepen minsken te kommunisearjen, wat tige handich wêze kin. Wy kinne 

sizze dat de sosjale media de kommunikaasje folle makliker makke hawwe, benammen as wy 

mei (gruttere) ôfstannen te krijen hawwe. Omdat it faak om ynformele berjochten giet, is de 

drompel om it Frysk te brûken wat leger (sjoch ek TyF2015: 96-99). It hoecht net altyd perfekt 

te wêzen of neffens de offisjele staveringsregels. Minsken skriuwe faak sa’t se prate. Dat soe 

faaks justjes oars (lês better/korrekter) kinne, mar it is wol sa dat de Fryske taal folop libbet 

en boppedat in net ûnbelangrike markearder fan de identiteit liket te wêzen (Jongbloed-Faber 

2014, 2015, 2016, 2018). 

 Omdat dit ûndersyk op de TyF2015-data basearre is, wurde hjir deselde media yn 

meinommen: WhatsApp/SMS (par. 3.2.1.); Facebook, (par. 3.2.2.) en e-mail (par. 3.2.3.). 

Twitter wurdt bûten beskôging litten, omdat it net folle brûkt wurdt (de sifers binne folle leger 

ferlike mei oare media). Oars as yn TyF2015, nimme wy allinnich Frysktalige berjochten ûnder 

de loep, soks yn ferbân mei it Frysk dat de respondinten op skoalle krigen hawwe. 

 

Frysk Nederlânsk Oars

noait 78% 19% 3%

sa no en dan 80% 17% 3%

regelmjittich 82% 14% 3%

faak 86% 10% 4%

81% 16% 3%

Frysk op skoalle

Taal tsjin bern
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 3.2.1. WhatsApp/SMS 

WhatsApp- en sms-berjochtsjes binne meastal koart en meast ynformeel. Se hawwe dan ek in 

soad oerienkomsten mei deistige, ynformele petearen. Dat slút goed oan by it feit dat it Frysk 

benammen as sprektaal fungearret.  WhatsApp is in online ‘messenger’ dy’t foar in grut part 

de âldere tekstberjochten (sms) ferfongen hat omdat it  fergees is (teminsten as men tagong 

ta ynternet hat) en mear funksjonaliteit biedt. WhatsApp hat fierder de mooglikheid foar 

groepschats. Krekt dy koarte, ynformele berjochtsjes - bedoeld foar ien of mear persoanen, of 

sels in grutte(re) groep minsken - wurde geregeld yn it Frysk typt (Jongbloed-Faber 2015, 2016; 

TyF2015: 96-99). 

 Krekt as yn par 2.1., sjogge wy hjir nei de respondinten ûnder 42 jier, mar litte ek fuort 

de útkomsten foar âldere respondinten sjen (tabel 3.2)3 en foar alle fan hûs út Frysktalige 

respondinten dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Foar in mear detaillearre oersjoch fan it gebrûk fan talen op sosjale media yn leeftydskategoryen, sjoch 
TyF2015: 97). 
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Tabel 3.2 L1-sprekkers dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op 

skoalle en it gebrûk fan it Frysk yn WhatsApp- en sms-berjochten. 

 

 

Ut tabel 3.2 falt op te meitsjen dat Frysk op skoalle in posityf effekt liket te hawwen op it 

brûken fan it Frysk yn ynformele berjochten. Foar jongere respondinten liket it noch wichtiger 

te wêzen, wat oerienkomt mei ús befiningen foar de taalfeardigens (sjoch par. 2.1.). De 

frekwinsje fan it ûnderwiis liket yn dit gefal in minder grutte rol te spyljen. Dat positive effekt 

hat nei alle gedachten te krijen mei it feit dat it Frysk as gewoaner en natuerliker sjoen wurdt 

wannear’t it op skoalle oanbean wurdt. As je it op skoalle krije, komt it earder yn jo op om ek 

Frysk te skriuwen, sels al wurdt it Frysk net sa faak jûn. Om oan ’e oare kant de feitlike 

taalfeardigens beynfloedzje te kinnen, is in hegere frekwinsje fan Fryske lessen fereaske. 

 

 

noait

sa no en 

dan faak-altyd

≤ 41 noait 13% 63% 23%

sa no en dan 10% 38% 51%

regelmjittich 5% 42% 53%

faak 9% 37% 54%

8% 41% 52%

≥ 42 noait 20% 41% 38%

sa no en dan 14% 50% 36%

regelmjittich 9% 52% 39%

faak 9% 44% 47%

13% 48% 39%

Alle noait 19% 46% 35%

sa no en dan 13% 45% 42%

regelmjittich 7% 46% 47%

faak 9% 40% 51%

11% 45% 45%

Leeftyd Frysk op skoalle

Frysk yn WhatsApp/SMS
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Tabel 3.3 L2-sprekkers dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op 

skoalle en it gebrûk fan it Frysk yn WhatsApp- en sms-berjochten.4 

 

 

Frysk op skoalle liket ek it gebrûk fan it Frysk yn WhatsApp/SMS fan L2-sprekkers te 

stimulearjen, al brûke fan hûs út net Frysktaligen fansels minder Frysk yn harren berjochten 

as memmetaal-sprekkers. Hjir spilet de frekwinsje krekt in gruttere rol: L2-sprekkers moatte 

op syn minst geregeld bleatsteld wurde oan it Frysk op skoalle om dêr baat by te hawwen. 

Omdat se fan hûs út net wend binne om Frysk te praten, hawwe se ek mear stimulâns nedich 

om dy taal te brûken. Frekwinsje fan it ûnderwiis yn it Frysk spilet oars ek in grutte rol by it 

stimulearjen fan taallearen ûnder L2-sprekkers (sjoch par. 2.4.). Dus hoe faker oft der Frysk 

op skoalle jûn wurdt, hoe better! 

 

3.2.2. Facebook 

Facebook is in populêre sosjaalnetwurksite, dêr’t minsken in akkount oanmeitsje kinne om 

harsels te presintearjen en harren ynteressen en aktiviteiten te dielen mei “freonen”. Neist in 

algemiene profylsite dêr’t minsken berjochten achterlitte kinne op de saneamde “tiidline”, 

biedt Facebook de mooglikheid om persoanlike berjochten te stjoeren en om lid te wurden 

fan groepen. Facebook kin ek, krekt as de ynternetbrowser Mozilla Firefox, yn it Frysk werjûn 

wurde. 

 

 

 

                                                           
4 Fanwegen in lytser tal respondinten, meitsje wy gjin ûnderskied tusken leeftydsgroepen (sjoch ek par. 2.4.). 
Dit jildt ek foar Tabel 3.5 en 3.7. 

noait

sa no en 

dan faak-altyd

noait 47% 35% 18%

sa no en dan 49% 39% 12%

regelmjittich 9% 82% 9%

faak 24% 52% 24%

38% 49% 13%

Frysk op skoalle

Frysk yn WhatsApp/SMS



30 
 

Tabel 3.4 L1-sprekkers dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op 

skoalle en it gebrûk fan it Frysk op Facebook. 

 
 

Op basis fan de getallen yn Tabel 3.4 kinne wy konstatearje dat it Frysk oer it algemien minder 

faak op Facebook brûkt wurdt as yn sms-/WhatsApp-berjochtsjes (sjoch Tabel 3.2). Dat is ek 

net sa nuver: it publyk op Facebook is folle breder en dat hâldt yn dat de measte minsken 

sawol Frysk- as net-Frysktalige ‘freonen’ hawwe. It is dan ek faak de bedoeling dat elkenien 

begripe kin wat der sein wurdt. Dêrby jildt dat Friezen oer it algemien gjinien bûtenslute wolle. 

Dêrtroch is it Nederlânsk, of sels it Ingelsk (as ien ynternasjonale ‘freonen’ hat), gauris de 

earste kar. De sifers yn Tabel 3.4 binne oars hiel nijsgjirrich as wy nei de ynfloed fan it 

ûnderwiis sjogge. Wy kinne sjen dat it Frysk op Facebook likernôch like faak troch jongere as 

âldere respondinten brûkt wurdt (sjoch ek TyF2015: 97). It ûnderwiis hat dêr foar âldere 

respondinten gjin ynfloed op mar it liket al in grutte rol te spyljen foar respondinten ûnder de 

42. Dysylden dy’t hielendal gjin Frysk op skoalle krije, brûke nammentlik minder faak Frysk op 

Facebook. Dat lit dus wer sjen dat it ûnderwiis yn it Frysk op skoalle hjoed-de-dei wichtiger is 

as yn it ferline. 

noait

sa no en 

dan faak-altyd

≤ 41 noait 38% 52% 10%

sa no en dan 28% 42% 31%

regelmjittich 20% 50% 29%

faak 16% 47% 36%

22% 47% 30%

≥ 42 noait 27% 37% 36%

sa no en dan 21% 56% 23%

regelmjittich 17% 56% 27%

faak 21% 38% 41%

21% 51% 29%

Alle noait 31% 42% 27%

sa no en dan 24% 49% 27%

regelmjittich 19% 52% 28%

faak 18% 44% 38%

22% 49% 30%

Frysk op Facebook

Leeftyd Frysk op skoalle
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Foar L2-sprekkers (Tabel 3.5) binne de útkomsten ferlykber mei de resultaten foar it gebrûk 

fan it Frysk yn sms-/WhatsApp-berjochten (par. 3.2.1.): sy brûke minder Frysk op Facebook as 

memmetaalsprekkers, mar it ûnderwiis yn it Frysk kin dêr wol in positive ynfloed op hawwe. 

De frekwinsje spilet dêr in rol by. Fan hûs út net-Frysktalige respondinten dy’t faak bleatsteld 

waarden oan it Frysk op harren legere skoalle, brûke it Frysk op Facebook nammentlik it meast 

faak.  

 

Tabel 3.5 L2-sprekkers dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op skoalle 
en it gebrûk fan it Frysk op Facebook. 

 

 

3.2.3. E-mail 

E-mail (electronic mail) is in service om digitaal brieven opstelle en ferstjoere te kinnen. E-mail 

wurdt sjoen as minder formeel as in tradisjonele brief, mar formeler as sms-/WhatsApp-

berjochten. Sa wurdt it faak brûkt yn saaklike kommunikaasje, al binne minder saaklike, 

persoanlike berjochten ek net ûngewoan. De rol fan e-mail as in middel foar persoanlike 

kommunikaasje is lykwols foar in grut part oernommen troch digitale messengers as 

WhatsApp.  

Mei fanwegen harren saaklik(er) karakter, wurde e-mails minder faak yn it Frysk 

ferstjoerd as oare berjochten. Aldere respondinten stjoere wat faker Frysktalige e-mail-

berjochten as jongere (sjoch TyF2015: 97, en Tabel 3.6), wat fansels ek wol gearhinget mei it 

feit dat e-mail oer it algemien minder troch jongere minsken brûkt wurdt. Krekt as yn it gefal 

fan oare digitale berjochten (par.3.2.1. en 3.2.2.), kinne jongere respondinten wat dat 

oanbelanget wat beynfloede wurde troch it ûnderwiis yn it Frysk, al bliuwt it gebrûk fan de 

Fryske taal yn e-mail-berjochten tige beheind.  

noait

sa no en 

dan faak-altyd

noait 67% 25% 8%

sa no en dan 50% 40% 10%

regelmjittich 29% 52% 19%

faak 25% 50% 25%

44% 42% 14%

Frysk op skoalle

Frysk op Facebook
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Tabel 3.6 L1-sprekkers dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op 

skoalle en it gebrûk fan it Frysk yn e-mail-berjochten. 

 

 

 

It gebrûk fan it Frysk yn e-mail-berjochten fan L2-sprekkers leit fansels noch leger. It ûnderwiis 

yn it Frysk kin dêr wol wat oan feroarje, mar in hege frekwinsje fan ûnderwiis is dan wol nedich 

(Tabel 3.7), en dat is net oars as by oare digitale berjochten dêr’t wy nei sjoen hawwe. 

 

Tabel 3.7 L2-sprekkers dy’t op it Frysktalich plattelân op skoalle sitten hawwe: Frysk op skoalle 
en it gebrûk fan it Frysk yn e-mail-berjochten. 

 

noait

sa no en 

dan faak-altyd

≤ 41 noait 39% 61% 0%

sa no en dan 31% 58% 11%

regelmjittich 31% 54% 15%

faak 27% 60% 13%

30% 57% 13%

≥ 42 noait 26% 49% 25%

sa no en dan 25% 56% 19%

regelmjittich 20% 56% 24%

faak 19% 51% 30%

23% 54% 23%

Alle noait 28% 51% 21%

sa no en dan 27% 57% 16%

regelmjittich 26% 55% 19%

faak 23% 56% 21%

26% 55% 19%

Leeftyd

Frysk yn e-mail-berjochten

Frysk op skoalle

noait

sa no en 

dan faak-altyd

noait 56% 33% 11%

sa no en dan 68% 22% 10%

regelmjittich 56% 38% 6%

faak 39% 35% 26%

61% 28% 11%

Frysk op skoalle

Frysk yn e-mail-berjochten
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Haadstik 4 Selsrapportaazje 

 

Yn foargeande haadstikken hawwe wy sjoen dat Frysk ûnderwiis op skoalle in positive ynfloed 

liket te hawwen op sawol taalbehearsking as taalgedrach. De analyzen binne lykwols basearre 

op selsrapportaazje fan de respondinten. En dat wurdt gauris erchtinkend tsjinoan sjoen, ek 

yn it Fryske fermidden (sjoch bgl. De Haan 2010). Sa soene minsken net gau sizze wat se no 

ECHT kinne of dogge. Dêrtroch soe in ûndersyk basearre op selsrapportaazjes mar in skyn fan 

de wierheid wêze en dus eins neat sizze sûnder feitlike toetsing. Der wurdt faak sein dat 

minsken de oanstriid hawwe om harren better foar te dwaan as dat se feitlik binne. Se jouwe 

ommers net graach ta dat se wat net machtich binne. Sokke útspraken binne meastal basearre 

op mieningen en net op feiten. Fansels is net alles wat wy fertelle wier, mar wy kinne sa’n 

bewearing ek omdraaie troch te stellen dat it oars ek gerêstens jaan kin om gewoan josels te 

wêzen, foaral as dêr gjin konsekwinsje oan ferbûn binne en as in ûndersyk anonym is, lykas in 

taalenkête. De respondinten waarden fia in brief persoanlik oanskreaun, dat is sa, mar de 

ynstruksjes joegen mei klam oan dat alle antwurden anonym analysearre wurde soene. It hat 

dus yn prinsipe gjin konsekwinsjes as ien it Frysk net (goed) machtich is. Sa’n bewearing 

oertsjûget fansels ek net. Wat wy hjirmei sizze wolle, is dat beide bewearingen op mieningen 

en spekulaasjes basearre binne. Yn de wittenskiplike stúdzjes, oan ’e oare kant, is in soad 

bewiis te finen dat selsrapportaazjes krekt aardich oerienkomt mei de realiteit. Aardich, mar 

dus net hielendal. Dêrmei kin steld wurde dat yn beide bewearingen in kearn fan wierheid yn 

skûlet.  

It ôfnimmen fan fragelisten en it ynterviewen fan respondinten binne gjin simpele taken en 

fereaskje dan ek in soad tarieding en oerwagingen om ynfloed fan ferskate faktoaren op de 

útkomsten fan it ûndersyk safolle mooglik te beheinen. Der binne oer it algemien oan 

fragelisten en ynterviews dus in soad gefaren en útdagingen ferbûn (Nunnally & Bernstein 

1994: 357-360, 376-385; Dörnyei & Taguchi 2010: 6-9; Edwards & Holland 2013: 91-94). Sa 

moat der moat ûnder oaren tocht wurde oan de feardichheid fan de ynterviewers of oan de 

seleksje fan respondinten (bgl. Sudman & Bradburn 1983; Briggs 1986; Kvale 1996; Hammer 

et al. 2009; Dörnyei & Taguchi 2010; Rubin & Rubin 2011). Dêrby is de ûnderstelling dat 

minsken net altyd like graach de wierheid fertelle ek in feit. Foaral by gefoelige fragen kin dat 

sa wêze (Medhi 1992: 10; Tourangeau & Yan 2007). In oare komplisearjende faktor is dat 



34 
 

minsken net altyd maklik har feardichheden ynskatte kinne of net altyd witte wat se yn it 

deistige libben dwaan of sizze soene. Der is bygelyks oantoand dat minsken de oanstriid 

hawwe om harren taalfeardigens te oerskatten (Janssen-van Dieten 1992, 1993). Dêrtroch soe 

in selsrapportaazje net de goede metoade wêze om persoanlike feardichheden te ‘mjitten’. 

Lykwols, as de resultaten globaal besjoen wurde, kinne se in goede yndruk jaan fan de realiteit. 

Der binne wittenskiplike stúdzjes dy’t oantoand hawwe dat selsrapportearre en feitlik hifke 

taalbehearsking aardich oerienkomme (û.o. Bachman and Palmer 1985; Ross 1998; Shameem 

1998; Marian, Blumenfeld and Kaushanskaya 2007; Mistar 2011). De útkomsten fan it 

taalkundich promoasjeprojekt, yntegrearre yn TyF2015, wize der ek op dat selsrapportaazje 

in aardige yndruk fan de realiteit jaan kin. Yn it ramt dêrfan hawwe wy in soad taalfragen steld, 

oangeande it gebrûk fan alderhanne wurden en grammatikale konstruksjes (Stefan e.o. 2015) 

mei as doel om mear ynformaasje te garjen oer de Fryske sprektaal. It giet dus net om in 

taaltoets, mar in taalhifking, dêr’t minsken mei klam by frege wurdt om oan te jaan wat se sels 

sizze soene yn it deistich libben. Troch in taaltoets te brûken soene wy nammentlik net sasear 

ien syn of har taalfeardigens yn it Frysk mjitte, mar kennis fan de Fryske standerttaal, dy’t net 

de algemiene noarm binnen de Fryske mienskip is. Dit is in wichtich ûnderwerp, dêr’t wy letter 

op weromkomme. De fragen yn ús taalenkête hawwe oars wol faak te krijen mei de 

konkurrinsje tusken geef-Fryske wurden en Nederlânske ynterferinsjes yn it Frysk (sjoch 

Foarbyld 1 en 2). 

 

Foarbyld 1 Taalhifking: wurdskat. 
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Foarbyld 2 Taalhifking: grammatika. 

 

 

De antwurden op de taalfragen rinne dúdlik útinoar foar respondinten dy’t, op basis fan in 

selsrapportaazje (Frysk prate: hiel maklik, goed, frij aardich, mei muoite5), ta ferskillende 

taalnivo’s hearre. Sa brûke respondinten dy’t it Frysk minder goed behearskje, foaral dyselden 

dy’t it frij aardich oant mei muoite prate, oer it algemien mear ûntlieningen út it Nederlânsk 

(Stefan e.o. [ynstjoerd]), al meitsje lienwurden wol in ûnderdiel út fan de Fryske sprektaal. 

Twaddetaalsprekkers binne faak fan betinken dat alles wat Nederlânsk klinkt net goed is en 

brûke dan ek minder Nederlânske wurden yn harren Frysk as fan hûs út Frysktaligen. Ien fan 

de belangrykste útkomsten is lykwols it feit dat selsrapportearre taalbehearsking dúdlik 

gearhinget mei it taalgebrûk. It taalgebrûk is yn dit gefal lykwols ek op selsrapportaazje 

basearre en kin dêrom likegoed yn ’e kiif set wurde. Dêrom hawwe wy yn it twadde diel fan 

TyF2015 it ûndersyk útwreide. Sa waarden guon fragen út de fragelist op ’e nij steld yn de 

ynterviews. De fragen waarden lykwols oars formulearre troch ynbêding yn oersettaken of 

plaatsjes (Stefan e.o. [yn tarieding a]). Dêrby komt dat de ynterviews mear as in jier nei de 

online fragelist ôfnommen binne. It is dus net te ferwachtsjen dat de respondinten de fragen 

werom kenne soene (guon dielnimmers wisten net iens mear dat se in online fragelist ynfolle 

hienen). De resultaten fan dat ûndersyk befêstigje ek dat in selsrapportaazje in goede yndruk 

fan de realiteit jout, mar gjin gaadlik mjitynstrumint is foar persoanlike taalfeardigens: wylst 

de respondinten yn ’e regel deselde wurden en konstruksjes yn de fragelist en ek yn it 

ynterview brûkten, rûnen guon útkomsten wol útinoar (sjoch it foarbyld yn tabel 4.1). Dat 

                                                           
5 Respondinten dy’t hielendal gjin Frysk prate kinne, binne net meinommen yn it ûndersyk nei sprutsen Frysk. 
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barde lykwols beide kanten út, dus bygelyks geef-Frysk yn ’e fragelist en ynterferinsje ûnder it 

ynterview of oarsom. De totale sifers wiene dêrtroch foar it ynterview en foar de fragelist 

(tabel 4.2) suver gelyk, mei útsûndering fan in pear fragen dy’t nei alle gedachten mear 

fariaasje kenne yn ’e mienskip, wat ek ta mear yndividuele fariaasje liede kin (minsken brûke 

net altyd deselde wurden/konstruksjes; sjoch ek Versloot 2008: 60-66). Dêrmei befêstiget ús 

ûndersyk eardere befiningen.  

 

Tabel 4.1 Fragelist en ynterview: yndividuele sifers. 

 

 

Tabel 4.2 Fragelist en ynterview: totale sifers. 

 FRAGELIST YNTERVIEW   

DAKEN Tal % Tal % 

dakken 29 59% 28 57% 

daken 20 41% 21 43% 

Totaal 49 100,0 49 100% 

 

 

 4.1. Frysk op skoalle en taalgebrûk  

Yn ús eardere analyzen hawwe wy sjoen dat in hegere frekwinsje fan it ûnderwiis yn it Frysk 

op skoalle in posityf effekt op selsrapportearre taalfeardigens hawwe kin en dat de 

selsrapportearre taalbehearsking aardich oerienkomt mei de realiteit. Dat suggerearret 

fansels dat der ek feitlik in relaasje bestiet tusken bleatstelling oan it Frysk op skoallen en de 

wize hoe’t ien de Fryske taal brûkt (taalkennis en taalgebrûk hoege net perfoarst oerien te 

kommen; sjoch haadstik 5). Om dat noch hurder te meitsjen, hawwe wy it eardere ûndersyk 

nei it gebrûk fan Fryske wurden en grammatikale konstruksjes nochris dien, mar dan justjes 

oars. Wy hawwe diskear de gearhing tusken it taalgebrûk en de selsrapportearre 

taalbehearsking net ûndersocht, mar wy hawwe nei it (mooglike) ferbân tusken it taalgebrûk 

en de frekwinsje fan it ûnderwiis yn it Frysk op skoalle sjoen. Dêrby rûnen wy lykwols tsjin in 

tal swierrichheden oan. Om te begjinnen, it taalkundige part fan de fragelist. Dat bestie út 

fjouwer ferskillende ferzjes (sjoch ek par. 1.3.) dy’t, troch it online surveysysteem, tawiisd 

FRAGELIST YNTERVIEW

dakken 29 -> 21 (72%)

daken 20 -> 13 (65%)
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waarden oan de respondinten, sadat elke ferzje troch likernôch ien fjirde fan de dielnimmers 

ynfolle waard. Sa koenen wy folle mear wurden en konstruksjes teste, mar it resultearre 

fansels yn in lytser tal respondinten foar elke fraach apart. Foar ús ûndersyk nei sprutsen Frysk 

yn it algemien, ferskillen tusken L1- en L2-sprekkers fan it Frysk en fersillen tusken taalnivo’s, 

makke dat neat út. Dat wurdt lykwols oars as wy nei it ûnderwiis yn it Frysk sjogge. Net 

allinnich wurde respondinten dy’t bûten Fryslân op skoalle sitten hawwe útsletten, mar in 

fierdere beheining fan de data is nedich om sa’n analyze út te fieren (sjoch ek haadstik 2). Wy 

kinne alle respondinten meinimme en net allinnich dyjingen dy’t op it Frysktalich plattelân op 

skoalle sitten hawwe, mar der binne noch leeftydsferskillen tusken de respondinten. Net 

allinnich jouwe âldere respondinten faker oan gjin Frysk op skoalle hân te hawwen, mar harren 

taalgebrûk ferskilt ek fan dat fan jongere sprekkers. Wy soene dus allinnich respondinten 

jonger as 42 jier meinimme kinne yn de analyze om tefoaren te kommen dat wy feitlik nei 

leeftydsferskillen sjogge en net nei de ynfloed fan it ûnderwiis yn it Frysk. Dat makket it tal 

respondinten per fraach wat leech om de útkomsten te generalisearjen nei in gruttere 

populaasje (mar wol grut genôch om in ferbân oan te toanen tusken it ûnderwiis yn it Frysk 

en taalgebrûk6). Dêr komt by dat de measte memmetaalsprekkers it Frysk (hiel) goed prate 

kinne (dus ek in soad respondinten dy’t [hast] gjin Frysk op skoalle hân hawwe; sjoch haadstik 

2) en dêrtroch kinne de ferskillen foaral opfalle as wy spesifyk nei taalbehearsking sjogge. Foar 

it ûnderwiis yn it Frysk is dêr dan ek meastal gjin effekt te sjen, wat net sizze wol dat der 

hielendal gjin effekt is. Dochs hawwe wy in pear ferskillen fûn troch de legere frekwinsjes 

(noait – sa no en dan) en hegere frekwinsjes fan it ûnderwiis yn it Frysk (regelmjittich - faak) 

byinoar op te tellen en dêrmei de oantallen te fergrutsjen. Soms wie der allinnich foar de 

heechste of foar de leechste frekwinsje in effekt te sjen. Dy resultaten hawwe wy lykwols net 

meinommen, omdat wy konsekwint ‘strang’ wêze woene. Mei dat yn acht te nimmen, kinne 

wy sizze dat wy in soad positive effekten waarnimme kinnen hawwe, nammentlik yn likernôch 

30% fan de fragen oangeande konkurrinsje tusken geef-Fryske wurden/konstruksjes en 

ûntlieningen út de rykstaal! Dy útkomsten binne presintearre yn tabellen 4.3 - 4.11, dêr’t wy 

yn sjen kinne dat de respondinten dy’t faker Fryske op skoalle hân hawwe, minder leksikale 

(4.3 - 4.7) en grammatikale ynterferinsjes (4.8 - 4.11) út it Nederlânsk brûke. 

 

                                                           
6 It giet hjir om wurden en konstruksjes (kwalitatyf ûndersyk) en net om minsken. 
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Tabel 4.3 Allemaal (NL) yn it Frysk. 

 

 

Tabel 4.4 Ik herinner me (NL) yn it Frysk. 

 

 

Tabel 4.5 Namens (NL) yn it Frysk. 

 

 

Tabel 4.6 Tijdens (NL) yn it Frysk. 

 

 

 

 

 

 

 

allemaal allegear(re)

noait - sa no en dan 15% 85%

regelmjittich - faak 0% 100%

7% 93%

Frysk op skoalle

ALLEMAAL

ik herinner(je) my ik kin my heuge/oars

noait - sa no en dan 85% 15%

regelmjittich - faak 74% 26%

79% 21%

Frysk op skoalle

IK HERINNER ME

út namme fan nam(m)ens

noait - sa no en dan 34% 66%

regelmjittich - faak 49% 51%

42% 58%

Frysk op skoalle

NAMENS

tidens *tijdens ûnder

noait - sa no en dan 84% 8% 8%

regelmjittich - faak 80% 2% 18%

82% 4% 14%

Frysk op skoalle

                    TIJDENS
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Tabel 4.7 Wereld (NL) yn it Frysk. 

 

 

Tabel 4.8 Bleek (fan ‘blijken’, NL) yn it Frysk. 

 

 

Tabel 4.9 Tiidwurdkloften: had gezet (NL) yn it Frysk. 

 

 

Tabel 4.10 Tiidwurdkloften: moeten doen (NL) yn it Frysk. 

 

 

 

 

 

 

 

weareld wrâld

noait - sa no en dan 54% 46%

regelmjittich - faak 42% 58%

48% 52%

Frysk op skoalle

WERELD

bliek blykte bleek

noait - sa no en dan 10% 63% 27%

regelmjittich - faak 20% 63% 17%

16% 63% 21%

Frysk op skoalle

                    BLEEK

hie set(ten) set(ten) hie

noait - sa no en dan 26% 74%

regelmjittich - faak 15% 85%

20% 80%

Frysk op skoalle

HAD GEZET

moatte dwaan dwaan moatten

noait - sa no en dan 21% 79%

regelmjittich - faak 10% 90%

15% 85%

Frysk op skoalle

MOETEN DOEN
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Tabel 4.11 Tiidwurdkloften: had kunnen oplossen (NL) yn it Frysk. 

 

 

Wy sjogge dat de persintaazjes foar ferskate Nederlânske wurden en konstruksjes sterk 

fariearje kinne. Net alle geef-Fryske en Nederlânske wurden/konstruksjes binne nammentlik 

like populêr. Dat wol sizze dat der, neist taalkennis, ek oare faktoaren in rol spylje yn it wol as 

net brûken fan guon wurden en konstruksjes, bygelyks taalgefoel en persoanlike foarkar. 

Omdat dit in wichtich punt wêze kin foar it ûnderwiis yn it Frysk, geane wy hjir yn haadstik 5 

neier op yn. 

 Fansels is taalkennis, benammen yn it gefal fan grammatika, ek wichtich. Sa kinne wy 

bygelyks op basis fan de resultaten presintearre yn Tabel 4.9 stelle dat Frysk-sprekkers muoite 

hawwe kinne mei tiidwurdkloften dy’t mear as twa tiidwurden befetsje. Likernôch 25% fan de 

respondinten hawwe net de Fryske of de Nederlânske folchoarder tapast, mar wat der 

tuskenyn, as oplosse hie kinnen/kind. Dêr soe yn it ûnderwiis (noch wat) mear omtinken oan 

jûn wurde moatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hie kinne 

oplosse

oplosse 

kinnen/kind hie oars

noait - sa no en dan 16% 57% 27%

regelmjittich - faak 6% 72% 22%

11% 65% 24%

Frysk op skoalle

        HAD KUNNEN OPLOSSEN
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Haadstik 5 Us Fryske taal 

 

Foar dit haadstik waard in folslein nije analyze útfierd, basearre op it twadde part fan TyF2015, 

it ynterview (it earste part wie de online-fragelist, sjoch ek par. 1.3.). Neist in soad sosjologyske 

fragen oer taalachtergrûn, taalbehearsking, taalhâlding en taalattitude waarden yn dat semi-

strukturearre ynterview ferskate fragen steld oangeande de taal (sjoch ek haadstik 1). Dêrneist 

hawwe de respondinten in pear (taal)opdrachten krigen. Ien dêrfan wie it lêzen fan in koart 

stikje tekst yn it Frysk. Oan meidoggers waard ek frege om dêr kommentaar op te jaan. It gong 

dêrby net om de ynhâld fan de tekst, mar om de taal dy’t dêryn brûkt waard. Wy woene graach 

witte oft de respondinten it taalgebrûk yn de tekst wurdearje koenen, oft se it Frysk ek op sa’n 

manier brûkten en/of minsken koenen dy’t it sa brûke yn harren sprektaal. Dêrnei fregen wy 

noch efkes troch op guon wurden/konstruksjes dy’t de respondinten wol as net brûke soene 

en wat se dêr yn it algemien fan fûnen. Koartsein: wat fyn ik fan it Frysk dat yn de tekst brûkt 

wurdt (fyn ik it [net] goed/[net] moai)? Komt dit oerien mei wat ik sels praat en as dat net sa 

is, wat soe ik dan bgl. oars sizze? Hear ik dit wol om my hinne?  

Wy sille earst in pear wurden sizze oer de tekstseleksje en wurdkar (par. 5.1.). Dêrnei 

sille wy de útkomsten presintearje en útlizze wat se oer de Fryske sprektaal sizze en wat dat 

foar it ûnderwiis yn it Frysk betsjutte kin (par. 5.2.). 

 

 5.1. Ien tekst, “twa talen” 

Foar dizze taalopdracht hawwe wy in fragmint tekstfragmint brûkt mei in rykdom oan 

wurdskat en grammatikale struktueren om der sa in grutte taalfariaasje yn ferwurkje te 

kinnen. Wy hawwe dêrfoar ferskate teksten besjoen en yn ús omgean litten. By eintsjebeslút 

hawwe wy, om yn talige sfear te bliuwen, in fragmint tekst oer taal selektearre dat oan ús 

easken foldie. De tekst komt út it boek Een nieuwe tong, Omgaan met meertaligheid skreaun 

troch Amira Armenta. Wy hawwe de oarspronklik Nederlânsktalige tekst (Armenta 2001: 7-8) 

oerset yn it Frysk. Wol hawwe wy dêr ús eigen draai oan jûn troch fragminten oer God en 

godstsjinst te feroarjen om it neutraal te hâlden. Der binne twa tekstferzjes fan makke, dy’t 

om bar oan ús respondinten foarlein waarden. De ynhâld fan de beide tekstfragminten is 

folslein gelyk, mar de wurdkar is folslein oars. Ferzje A bestiet út suver Fryske wurden en 

konstruksjes. Wy hawwe dêr ek de saneamde distansjearring by tapast (foarkar foar wurden 
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en konstruksjes dy’t ôfwike fan it Nederlânsk; sjoch bgl. Breuker 1993: 129-133) om de tekst 

sa ‘geef’ as mooglik foarkomme te litten: 

 

 

Ferzje A  

Frjemde talen: hast eltsenien fynt se moai. Mar der sitte ek neidielen oan. Dat 

minsken ferskate talen prate, kin nammentlik ek as in lêst sjoen wurde. Ik soe gjin 

bettere (of mindere) straf betinke kinne as de tige grutte taalbetizing dy’t der 

bestiet! Ik bin fan betinken dat minsken sa net maklik mei-inoar kommunisearje 

kinne, mei alle swierrichheden dy’t dêrby hearre. Se wurde twongen om útinoar te 

gean, harren by dyjingen te jaan dêr’t se wol mei prate kinne. Mar dy skieding is 

noch net it slimste. Op dy wize wurde we suver twongen om inoars talen te learen, 

wat in tige grutte ynspanning en de nedige frustraasje mei him bringe kin. 

 

Ferzje B fan de tekst is krekt oarsom as Ferzje A. Yn dy tekst hawwe wy besocht om de measte 

geef-Fryske wurden en konstruksjes te ferfangen mei alle mooglike ynterferinsjes út ’e 

sprektaal. Wy hawwe dêrfoar de ekspertize fan frisisten fan de Fryske Akademy brûkt en advys 

frege fan sprekkers dy’t fan hûs út net hiel geef prate. Dêrby hawwe wy frege wat sy, harren 

freonen en kunde mooglik sizze soene yn it deistich libben. Trochdat der oeral dêr’t it mar koe 

ynterferinsjes yn ‘e tekst ferwurke binne, kinne wy sûnder beswier stelle dat dit in goed 

foarbyld is fan wat men as ‘min Frysk’ beskôgje kin.  

 

 

Ferzje B  

Frjemde talen: bijna iederien fynt se moai. Mar der sitte ek nadielen oan. Dat 

minsken ferskeidene talen prate, kin namelik ek as in last sjoen wurde. Ik soe gjin 

betere (of slechtere) straf kinne betinke as de enorme taalferwarring dy der bestiet! 

Ik bin fan miening dat minsken sa net gemaklik meielkoar kinne kommuniseare, 

mei alle moeilikheden fandyn. Se wurde dwongen sich fan elkoar te skeiden, sich 

allinnich te ferenigen mei degenen mei wa se sich wol kinne ferstean. Mar dy 
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skeiding is noch net it erchste. Op dizze manier wurde we haast dwongen elkoars 

talen te learen, wat in hiel grutte inspanning en de noadige frustratie mei sich mei 

bringe kin. 

 

  

Foardat wy de resultaten presintearje, wolle wy hjir noch neame dat eins alle respondinten it 

Frysk lêze koenen. Fansels wie it net foar elkenien like maklik en guon dielnimmers hienen dêr 

wat mear tiid foar nedich as de oaren. Mar oer it algemien foel dat ta, benammen as wy 

betinke dat de tekst net hiel maklik wie. Yn de geef-Fryske ferzje steane wurden dy’t yn ’e 

sprektaal (hast) net (mear) brûkt wurde. Dochs koenen de respondinten har der goed mei 

rêde. Se giene faak ek op de ynhâld yn, al hienen wy dúdlik oanjûn dat it om it Frysk gong. Dat 

kin lykwols allinnich mar as posityf sjoen wurde. It betsjut ommers dat sy it net allinnich lêze 

koenen, mar ek begriepen wat der stie.  

 

5.2. Is dit sa’t ik praat: resultaten 

Wy sille earst de útkomsten oangeande de geef-Fryske ferzje fan de tekst (Ferzje A) beprate. 

Oer it algemien moatte wy sizze dat dy ferzje net bot yn ’e smaak foel. Mar 14% fan de 

respondinten wie echt posityf oer de tekst en sei dat it Frysk dat dêryn brûkt wurdt frijwat 

oerienkaam mei wat sy sels praten. In lytse 30% fûn de tekst wol goed, mar se soene justjes 

oars prate. Lykwols, mear as de helte fan de respondinten wie (folle) minder entûsjast. Sy 

fûnen de tekst dreech, net (sa) moai of gewoanwei net oerienkommend mei harren eigen 

Frysk (sjoch Tabel 5.1). 

 

Tabel 5.1 Geef-Frysk (n=81) 

 

 

Ferzje A

Myn taal 14%

Net 100% myn taal 28%

Net myn taal 10%

Net (sa) moai 19%

Dreech 30%
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Fierhinne de measte respondinten jouwe oan dat der oer it algemien net sa praat wurdt. Guon 

respondinten dy’t wol ‘geef’ besykje te praten, passe har wolris oan, omdat oare minsken har 

oars net begripe soene. Neist wurden as “skriuwtaal” en gjin “praat-Frysk”, foelen wurden as 

“frjemd”, “ûnnatuerlik”, “deftich”, “houterich”, “omslachtich”, “Skoalboekfrysk”, 

“Toanielfrysk”, “âlderwetsk”, of “net fan dizze tiid”. Wat oars wol opfalt, is dat de 

respondinten in soad wurden wol kenne, mar net brûke. Sa soe ‘dejingen’ faak ‘degenen’ 

wurde, ‘swierrichheden’ - ‘moeilikheden’, ‘betizing’ - ‘ferwarring’, ‘twongen’ - ‘dwongen’, 

‘nammentlik’ - ‘namelik’, ‘fan betinken’ - ‘fan miening’ en ‘ferskate’ - ‘ferskillende’. Dat hâld 

yn dat it brûken fan ynterferinsjes net perfoarst, of yn alle gefallen net folslein, it resultaat is 

fan de beheinde kennis fan de Fryske standert! Soms is it brûken fan ynterferinsjes in bewuste 

kar, omdat in soad wurden ûnnatuerlik oanfiele en dus net de foarkar hawwe. De lêste twa 

foarbylden, nammentlik ‘fan miening’ yn stee fan ‘fan betinken’ en ‘ferskillende’ yn stee fan 

‘ferskate’ binne oars gjin ynterferinsjes7, mar wurden dy’t, wat de foarm oanbelanget, 

oerienkomme mei it Nederlânsk (‘van mening’, ‘verschillende’). It liket der lykwols op dat ús 

respondinten har dat net bewust binne. Wurden dy’t fierder fan it Nederlânsk ôf steane, 

wurde net allinnich as better (distansjearring) beskôge troch de brûkers fan de standerttaal 

(lykas taalûndersikers en taaldosinten), mar ek troch oare sprekkers fan it Frysk, al soene sy 

dy wurden net perfoarst brûke yn it deistich libben. Friezen binne twa- of sels meartalich en 

yn in twa-/meartalich brein wurde automatysk ferbannen lein mei oare talen dy’t ien 

behearsket. Dêrby wurdt sjoen nei oerienkomsten en ferskillen en dat kin gefolgen hawwe 

foar it taallearproses, dus ek foar it ûnderwiis. Foaral de oerienkomsten tusken it Frysk en it 

Nederlânsk kinne in foardiel opleverje fanwegen in dûbelde taalynput dêr’t beide talen fan 

profitearje kinne. Yn haadstik 6 sille wy fierder yngean op dy twataligens en hoe’t dy foar 

Friezen no krekt wurket. 

De geef-Fryske ferzje fan de tekst komt dúdlik net oerien mei de algemiene sprektaal. Hoe is 

it mei de oare ferzje, dy’t folle minder geef is? Neffens ús respondinten komt dy wat mear 

oerien mei sprutsen Frysk, mar ek net hielendal. Ferzje B wurdt nammentlik ek net heech 

wurdearre (Tabel 5.2). Der falle wurden as “ferskriklik”, “freeslik”, “ferkeard”, “net goed”, “net 

geef”, “gjin Frysk”, “flaters”, “fouten”, “Nederlânske wurden”, “Stedfrysk”. 

                                                           
7 En oars binne dat saneamde histoaryske ynterferinsjes dy’t al lang akseptearre binne yn it Frysk (yn 
wurdboeken wurde se net oantsjut as “hollanisme”). 
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Tabel 5.2 Min-Frysk (n=85) 

 

 

Der moat hjir wol sein wurde dat fierhinne de measte respondinten dy’t ferzje B as (frij) 

gewoan beskôgje, it ek net perfoarst moai fine. It ferskil tusken ‘gewoan’ en ‘net 100% myn 

taal’ is ek nochal lyts. In soad respondinten, dy’t neutraal (net hiel negatyf: ‘gewoan’/’net 

100% myn taal’) oer dizze ferzje fan de tekst binne, jouwe wol oan dat se net alles sa sizze 

soene, mar soms justjes gever. Sy jouwe dêr ek faak foarbylden fan. De oaren, mei in inkelde 

útsûndering, sjogge ek wol dat it net geef is, mar tinke dat se (foar in grut part) wol sa prate 

soene. Krekt as yn it gefal fan ferzje A, jouwe guon respondinten oan dat se wurden dy’t net 

geef binne, yn it deistich libben wol brûke. Mar se witte dus gauris wol hoe’t it offisjeel moat. 

Dat wurdt ek befêstige troch ferskate foarbylden dy’t neamd wurde. De minder geve wurden 

dy’t brûkt wurde yn de Fryske sprektaal kinne soms sterk ferskille. Der is bygelyks mear 

wurdearring foar ‘iderien’ (dat yn ’e sprektaal in frij gewoan wurd is)  ̶  al witte de measten dat 

it eins ‘elkenien/eltsenien’ is  ̶  as foar ‘bijna’. It is dan ek net ûngebrûklik om ‘hast iderien’ te 

sizzen, al jouwe guon minsken ek oan dat se nei alle gedachten ‘bijna’ ek wol sizze kinne soene. 

Oare wurden wurden dy’t (guon) respondinten sels brûke soene binne bygelyks ‘ferskeidene’ 

of ‘namelik’, al witte se faak dat se eins net geef binne. It komt oars net faak foar dat ien alle 

ynterferinsjes dy’t wy byinoar swile hawwe, brûke soe: dit is in befêstiging dat sprutsen Frysk 

net standerdisearre is, mar lit sjen dat it oars ek net sa gau as ‘min Frysk’ bestimpele wurde 

kin. Der is in soad fariaasje yn de Fryske taal, sa’t dy yn it deistich libben brûkt wurdt en 

taalgefoel liket dêr in belangrike rol by te spyljen. Dêr soe it ûnderwiis op ynspringe kinne, 

troch Fryske bern mear fertrouwen te jaan oer harren (eigen) taal en dêrmei mear te 

motivearjen om dy te brûken (se moatte ek net it gefoel krije dat se op skoalle ynienen twa 

frjemde talen leare moatte: it Nederlânsk en it Standertfrysk).  

De wurdearring foar ferskate ‘ynterferinsjes’, krekt as foar geef-Fryske wurden, kin 

foar elk wurd en elke konstruksje oars wêze en is dêrmei bepalend foar hoe faak oft dy feitlik 

brûkt wurde. It omdraaien fan ’e tiidwurdfolchoarder (sjoch ek tabel 4.9-4.11) steure minsken 

har oer it algemien it measte oan, omdat it faak opfalt. Suver alle respondinten dy’t de minder 

Ferzje B

Gewoan 20%

Net 100% myn taal 16%

Net goed 64%
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geve ferzje fan de tekst foarlein krigen, foelen dêroer. Dat wol oars net sizze dat sy dat noait 

dwaan soene (benammen yn wat dregere konstruksjes kin dat soms lestich wêze, sjoch par. 

4.1), mar de Nederlânske folchoarder wurdt, oars as bygelyks it wurd ‘iderien’, noch hieltyd 

net algemien akseptearre.  

De Fryske standert wurdt dus net faak brûkt yn de sprektaal, mar dat betsjut net dat alle 

mooglike ynterferinsjes út it Nederlânsk samar akseptearre en brûkt wurde. It is folle 

komplekser as dat der faak tocht wurdt. Dochs wurde Friezen faak ûnwis oer harren 

taalgebrûk, omdat se witte dat se net ‘geef’ prate (in hiele soad respondinten seinen dat se 

dêr bewust fan wiene). Dat kin soms in drompel wêze om Frysk te brûken, dy’t mooglik wat 

ferlege wurde kin troch der yn it ûnderwiis mei klam oan te jaan dat taalfariaasje net 

perfoarst negatyf is en it feit dat, oars as der faak útholden wurdt, net alles yn it Frysk maklik 

fernederlânskje kin, mar dat der komplekse prosessen achter sitte. It soe moai wêze as der 

mear ûndersyk nei sprutsen taal dien wurde soe, om mear ynsjoch yn dy prosessen en 

fariaasje fierder krije te kinnen. It is yn alle gefallen net sa dat wy yn Fryslân allinnich mar ‘geef’ 

en ‘min’ Frysk hawwe. De Fryske sprektaal sit der sawat tuskenyn en dat litte ús respondinten 

ek dúdlik sjen.  

Beide ferzjes fan de tekst wurde net sa heech wurdearre. Se komme net oerien mei 

wat der oer it algemien praat wurdt, mei alle rykdom oan taal dy’t dêrby heart. Dochs hawwe 

de measte sprekkers fan it Frysk in ynboud taalkompas, of taalgefoel, dat oanjout wat Frysker 

of minder Frysk is of oanfielt. Dêr soe eins folle mear mei dien wurde moatte, yn stee fan 

allinnich mar út te gean fan de Fryske standert as it bêste fariant fan it Frysk. Dat, yn 

kombinaasje mei de ferskillen en oerienkomsten mei it Nederlânsk, dat elke Fries ek wol 

machtich is, kin nammentlik in soad mooglikheden biede, ek, of sels foaral, foar it ûnderwiis. 

Mooglikheden dêr’t oan no ta neat mei dien wurdt. Op skoallen wurdt it Frysk faak net as 

perfoarst nedich sjoen, al is it (teoretysk) wol ferplichte om der ûnderwiis yn te jaan. 

Dêrfoaroer wurdt it Nederlânsk oer it algemien as in grutte bedriging foar it Frysk sjoen en 

dêrom soe dat sa folle mooglik skaat wurde moatte fan de Fryske taal. Sa wurket it yn de 

realiteit lykwols net, want yn ’e holle fan in twatalige sprekker, binne beide talen mei-inoar 

ferbûn (bgl. Matras 2009: 2-6).  
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Haadstik 6 Twataligens 

 
Frysktaligen binne net ien-, mar twatalich (sjoch ek Dijkstra 2013), sa’t wy ek yn it foarige 

haadstik neamd hawwe. Yn dit haadstik geane wy dêr fierder op yn, omdat dêr yn it ûnderwiis 

in foardiel fan makke wurde kin. Wy sille oan ’e hân fan in tal foarbylden yllustrearje hoe’t dy 

twataligens no krekt wurkje kin en wat foar gefolgen oft it hawwe kin op ien dy’t it Frysk en 

Nederlânsk behearsket (dus foar suver alle Frysktaligen): twa talen dy’t sterk opinoar lykje 

(sjoch bgl. Sjölin 1976; Dijkstra 2013; Bosma e.o. 2016). Minsken hawwe oer it algemien de 

oanstriid om op oerienkomsten tusken talen te fertrouwen (Ringbom 2006, 2007; Otwinowska 

2015; Bosma e.o. 2016). Dat is foar it Nederlânsk en Frysk fansels net oars, sa’t wy ek yn it 

foarige haadstik suggerearre hawwe. Fryske wurden dy’t op it Nederlânsk lykje, ynterferinsjes 

of net, roppe automatysk assosjaasjes op mei it Nederlânsk. Der wurdt bygelyks gauris twivele 

oft se no echt Frysk of Nederlânsk binne. Oan ’e iene kant bringe dy oerienkomsten dus in 

soad ûnwissichheid mei him mei. Oan ’e oare kant soe it feit dat beide talen opinoar lykje, it 

oanlearen fan dy talen yn it basisûnderwiis stimulearje kinne, mei as betingst dat dêr wol op 

ynspile wurde moat en dat der dus bewust op ynset wurdt  dat it stimulearre wurdt dat Frysk 

en Nederlânsk tagelyk ûnderwiisd wurde. De oerienkomsten dy’t de talen hawwe, kinne dan 

ek as in boanus sjoen wurde dy’t it foar in skoalbern makliker makket. Omdat Frysk en 

Nederlânsk meastal as twa aparte fakken sjoen wurde en it Nederlânsk hjir dúdlik foar master 

opslacht, wurdt dêr lykwols gjin gebrûk fan makke. Yn alle gefallen net optimaal. 

Yn it taalkundich part fan de fragelist fan TyF2015, hawwe wy, neist fragen oer it brûken fan 

alderhanne wurden en konstruksjes te stellen, ús respondinten ek frege om harren oardiel te 

jaan oer ferskate Fryske wurden. It gie dêrby dus net om wurden dy’t se sels brûke soene, mar 

om wurden dy’t se as korrekt beöardielen. Fragen nei mieningen wurde yn it ûndersyk faak 

brûkt, foaral yn ’e sosjale wittenskippen. Se wurde ek op ferskate manieren formulearre en 

dat kin krúsjaal wêze foar de útkomsten. Sa kin in fraach bygelyks op in positive en in negative 

wize steld wurde. It meast bekende foarbyld dêrfan datearret fan 1941 (Rugg): 

1. Do you think the United States should forbid public speeches against democracy? 

2. Do you think the Unites States should allow public speeches against democracy? 
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De earste fraach is negatyf (forbid) en de twadde posityf (allow) formulearre. Yn ideaal gefal 

soene de fragen deselde útkomsten opsmite, likefolle de formulearring. Sa wurket it yn de 

praktyk lykwols net. Dat in persoan it net iens is mei de stelling dat wat ferbean wurde moat, 

betsjut nammentlik net perfoarst dat hy/sy it (fuort) tastean soe (tink hjir oan 

nuânseferskillen, it grize gebied of ‘gedoogbeleid’). Wy sizze dat positive en negative fragen 

net komplemintêr binne. En dat is krekt wat Rugg sjen liet mei syn ûndersyk. Yn it gefal fan de 

earste fraach (negatyf), hat 54% oanjûn dat iepenbiere taspraken tsjin demokrasy ferbean 

wurde moatte. As de fragen komplemintêr wiene, soe sawat de helte fan de respondinten 

oanjûn hawwe dat sokke taspraken tastien wurde moatte soene yn it gefal fan de posityf 

formulearre fraach. Yn Rugg’s ûndersyk wie dat lykwols mar 25%. De algemiene tendins is dus 

dat minsken earder de oanstriid hawwe om net iens te wêzen mei stellingen/fragen dy’t op in 

negative wize formulearre binne as iens mei posityf formulearre stellingen/fragen (sjoch ek 

bgl. Holleman 1999 of Kamoen, Holleman en Van den Bergh 2013).  

It boppeneamde ferskynsel is goed bekend en wurdt tapast yn sosjale wittenskippen, 

mar wat minder faak yn oare dissiplinen. Yn ús eigen ûndersyk yn it ramt fan it 

promoasjeprojekt keppele oan TyF2015 (it taalkundich part fan de survey), litte wy sjen dat it 

ek goed yn sosjolinguistyk en algemiene taalkunde tapast wurde kin, benammen by 

minderheidstalen en taalkontakt, yn dit gefal by Frysk en Nederlânsk. Foar it ûnderwiis yn it 

Frysk is lykwols net de ûndersyksmetoade fan belang (it kombinearjen fan positive en negative 

fragen yn ien ûndersyk), mar de resultaten dy’t it ûndersyk opsmyt. Se befêstigje nammentlik 

net allinnich dat positive en negative fragen net komplemintêr binne, ek yn in taalkundich 

ûndersyk, mar litte ek oare, foar it Frysk relevante dingen sjen. 

Yn it taalkundich part fan de online-fragelist foar TyF2015 hawwe wy frege om oan te jaan 

watfoar wurden oft minsken goed (posityf) of ferkeard/nuver/net goed fûnen (negatyf). Elke 

ferzje fan de fragelist befette in pear posityf en in pear negatyf formulearre fragen (sjoch ek 

Haadstik 1). De positive en negative ferzje fan de fraach waard foarlein oan likernôch itselde 

tal respondinten.8 It wiene allegear multiplechoicefragen, soms mei twa farianten (ien opsje), 

soms mei mear farianten om út te kiezen (mear as ien opsje).9 Se giene allegearre oer de 

                                                           
8 De fraach sels waard yn it Frysk of yn it Nederlânsk steld, ôfhinklik fan de respondint syn/har foarkar (oanjûn 
oan it begjin fan de fragelist). 
9 Om it dúdliker en oersichtliker te meitsjen, jouwe wy yn dit rapport allinnich foarbylden basearre op de fragen 
mei twa opsjes. De útkomsten fan de oare fragen binne oars ferlykber en litte deselde patroanen sjen (Stefan 
e.o. [yn tarieding b]). 
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Fryske wurdskat of grammatika (sjoch foarbylden 6.1 - 6.4). In soad farianten liken op it 

Nederlânsk en guon wurden wiene sels Nederlânske ynterferinsjes. In pear farianten wiene 

gewoan ferkeard: wol besteande Fryske wurden, mar mei in hiele oare betsjutting (bgl. 

‘oantrúnje’10, foarbyld 6.2). 

 

Foarbyld 6.1 Ien opsje: posityf formulearre fraach. 

Watfoar sin fine jo goed?    

  

      Sy is folle âlder as/dan HIM.   

      Sy is folle âlder as/dan HY.   

      Beide sinnen binne goed.   

 

Foarbyld 6.2 Ien opsje: negatyf formulearre fraach. 

Watfoar sin fine jo ferkeard/nuver?   

  

      Sy is folle âlder as/dan HIM.   

      Sy is folle âlder as/dan HY.  

      Beide sinnen binne goed.  

  

 Foarbyld 6.3 Mear opsjes: posityf formulearre fraach. 

Wat fine jo it goede Fryske wurd foar it Nederlânske “beginnen”?  

   begjinne      

   úteinsette 

   oangean    

   oantrúnje     

mear as ien antwurd mooglik 

 

Foarbyld 6.4 Mear opsjes: negatyf formulearre fraach. 

Wat fine jo NET it goede Fryske wurd foar it Nederlânske “beginnen”?  

   begjinne      

   úteinsette 

   oangean    

   oantrúnje     

                                                           
10 Mei klam fersykje, oanhâldend twinge; Duijff e.o. 2008. 
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   Alle wurden binne goed. 

mear as ien antwurd mooglik 

Sa’t wy al ferwachtsje koenen, binne Friezen oer it algemien posityf oer ferskate farianten yn 

it gefal fan de negative fraach.11 Dat wol sizze: se jouwe minder gau oan dat de wurden 

ferkeard binne. Omdat it yn ús gefal om eigen taal giet, kinne wy derfan útgean dat sprekkers 

fan it Frysk dy’t farianten as goed oantsjutte, dy farianten sels ek brûke en/of faak hearre yn 

it fermidden om har hinne. Yn it gefal fan de negatyf formulearre fraach sille se, oan ’e oare 

kant, allinnich wurden as ferkeard oanwize dy’t se net kenne (of dêr’t se fan witte dat se in 

oare betsjutting hawwe en dêrmei feitlik ferkeard binne). Wurden dy’t se wol kenne, mar sels 

net brûke en ek net sa faak hearre, wurde dus net as ferkeard sjoen, al soene se yn in positive 

fraach mooglik net as goed markearre wurde. Dy wurden hawwe no ienkear net de foarkar yn 

it sprutsen Frysk. Wol wurde se hielendal akseptearre troch de sprekkers, wat te sjen is op 

basis fan de negative fraach. Tabel 6.1 lit sjen dat ien fan de farianten de foarkar hat yn it gefal 

fan de posityf formulearre fraach, mar net yn de negative fraach. Dêr binne se nammentlik 

suver gelyk. 

 

Tabel 6.1 Posityf en negatyf formulearre fragen. 

A: ik ha(w) it net oan tiid  
B: ik ha(w) gjin tiid  
  

 A = goed beide goed B = goed 

positive formulearring 36% 51% 13% 

negative formulearring 19% 70% 11% 

 
 

C: ik ha(w) der 50  
D: ik ha(w) (-) 50  

 C = goed beide goed D = goed 

positive formulearring 48% 32% 20% 

negative formulearring 28% 43% 29% 

 

In diskrepânsje tusken de positive en negative ferzje fan de fraach wie dus wol te ferwachtsjen. 

Mar dy sjocht der soms wat oars út as ferwachte en dêrom wurdt it foar ús nijsgjirrich. Wylst 

                                                           
11 Yn dit ûndersyk binne allinnich fan hûs út Frysktalige respondinten meinommen dy’t oanjûn hawwe it Frysk 
hiel maklik te praten (om de groep sa homogeen as mooglik te hâlden en foar te kommen dat de diskrepânsje 
tusken de posityf en de negatyf formulearre fraach troch oare faktoaren beynfloede wurdt). 
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der hast altyd in diskrepânsje te sjen is tusken de positive en de negative ferzje fan de fraach, 

binne de persintaazjes respondinten dy’t de foarkarsfariant (dus de fariant dy’t heger skoart 

yn de positive fraach) ôfwize yn de negative ferzje fan de fraach soms oan ’e hege kant. As 

resultaat skoart de mindere populêre fariant dúdlik heger as de fraach negatyf formulearre is 

(sjoch Tabel 6.2). En dat is wol opmerklik. 

 

Tabel 6.2 Posityf en negatyf formulearre fragen. 

A: (…) is der net, dus jo matte wachtsje  
B: (…) is der net, dat jo matte wachtsje   
 

 A = goed beide goed B = goed 

positive formulearring 49% 24% 27% 

negative formulearring 32% 29% 39% 

 

C: it liket my in goed idee (ta) om ôf te praten  
D: it liket my in goed idee (ta) en praat wat ôf  
 

 C = goed beide goed D = goed 

positive formulearring 65% 26% 9% 

negative formulearring 34% 38% 28% 

 

Alle farianten yn Tabel 6.2 binne goed Frysk. Lykwols, fariant A en fariant C komme oerien mei 

it Nederlânsk, wylst de oare twa farianten dêrfan ôfwike en dêrom as typysk Frysk beskôge 

wurde kinne. As wy it distansjearringsprinsipe tapasse wolle soene, krekt as yn ferzje A fan de 

tekst út haadstik 5, dan soene fariant B en D ús foarkar hawwe. Dat wol fansels net sizze dat 

se ek de foarkar hawwe yn it sprutsen Frysk. Op basis fan de positive fraach, dêr’t minsken nei 

alle gedachten fan harren eigen taalgebrûk útgeane en/of fan it taalgebrûk yn it fermidden 

om har hinne, kinne wy konstatearje dat it krekt oarsom is. Sa soene bygelyks fierhinne de 

measte respondinten earder it liket my in goed idee (ta) om ôf te praten sizze (tabel 6.2: C) as 

de saneamde IPI-konstruksje12 brûke dy’t typearjend is foar it Frysk (it liket my in goed idee 

(ta) en praat wat ôf; (tabel 6.2: D). Yn ús negative fraach wurde dy wat op it Nederlânsk 

lykjende foarkarsfoarmen lykwols frij faak as net goed beskôge. It persintaazje respondinten 

dy’t se net goed fynt yn de negative fraach is nammentlik heger as it persintaazje respondinten 

                                                           
12 Imperativus-pro-infinitivo: in syntaktyske konstruksje mei in tiidwurd yn de hjittende foarm (ymperatyf 
[befel]) yn stee fan de ferwachte nammefoarm (ynfinityf [de net-bûgde foarm fan in tiidwurd]). 
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dy’t de foarkar oan de oare farianten jouwe yn de positive fraach. En dat soe eins net moatte, 

omdat der yn de negatyf formulearre fragen krekt in positive(re) hâlding ferwachte wurdt 

(basearre op wittenskiplik ûndersyk). Dêr is eins mar ien ynterpretaasje foar mooglik. It feit 

dat de meast gongbere farianten yn dit gefal oerienkomme mei it Nederlânsk, ropt in 

automatyske gedachte op: wat op it Nederlânsk liket, is minder goed/net geef. Dat komt 

oerien mei wat wy yn haadstik 5 seagen en ek mei ús algemiene ûnderfining mei de 

ynterviews. Us respondinten wiene gauris yn ’e ferûnderstelling dat wurden dy’t se brûkten 

net geef binne en dat it grif oars kin. De oerienkomsten tusken it Frysk en it Nederlânsk 

wurde dus faak as in lêst ûnderfûn, wylst dy foar it oanlearen fan de twa talen just geunstich 

wurde kinne. Us ûndersyk lit yn alle gefallen wer sjen dat it Frysk en Nederlânsk, oars as yn it 

ûnderwiis op skoalle, net (folslein) skaat binne yn ’e holle fan in twatalige sprekker. It is wol 

spitich dat de sprekkers fan it Frysk sa faak ûnwis binne oer harren eigen taal. Dat soe troch it 

ûnderwiis foar in part weinommen wurde kinne, ûnder oaren troch klam te lizzen op de 

besteande fariaasje yn it Frysk, dy’t net negatyf hoecht te wêzen, en troch bewust yn te 

springen op de ferskillen en oerienkomsten tusken beide talen. Foaral foar it oanlearen fan de 

Fryske grammatika soe dat hiel posityf útpakke kinne. De twivels oer korrekte Fryske foarmen 

binne nammentlik soms hiel grut. Yn sa’n gefal binne beide foarmen suver like heech 

wurdearre yn de negatyf formulearre sin (hast 50/50, sjoch Tabel 6.3), wylst yn de positive sin 

in dúdlike foarkar te sjen is.  

 

Tabel 6.3 Posityf en negatyf formulearre fragen. 

A: sy is folle âlder as/dan him  
B: sy is folle âlder as/dan hy  
  

 A = goed beide goed B = goed 

positive formulearring 68% 10% 21% 

negative formulearring 51% 6% 43% 

 

C: myn broer hie wurk yn de hoareka socht  
D: myn broer hie wurk yn de hoareka *sike  
 

 C = goed beide goed D = goed 

positive formulearring 88% 5% 6% 

negative formulearring 53% 7% 40% 
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Opmerklik genôch giet it hjir soms om grammatikale ferskynsels dy’t ek yn it Nederlânsk as 

lestich ûnderfûn wurde kinne en dy’t oanleard wurde moatte! Sa is it bygelyks net echt 

ûngebrûklik om ‘ouder als’ yn it Nederlânsk te sizzen. Dat wurdt lykwols net as korrekt sjoen, 

omdat it neffens it de Nederlânske standerttaal ‘ouder dan’ wêze moat. Yn it Frysk moat it, 

oan ’e oare kant, just ‘âlder as’ wêze. Mar is dat no wol goed, soe in trochsneed sprekker him 

ôffreegje kinne. Yn it Nederlânsk is dat dochs ferkeard? Wol wat betiizjend. Ek de bûging fan 

sterke tiidwurden moat yn it Nederlânsk oanleard wurde, omdat it eins útsûnderingen binne 

dy’t har net oan de algemiene regels hâlde. It ôfslutend mulwurd (Ndl.  ‘voltooid deelwoord’) 

fan zoeken soe troch in bern as gezoekt realisearre wurde. Dat dogge bern folle faker: 

ûnregelmjittige tiidwurden op in regelmjittige wize bûge. Dat it om ûnregelmjittige tiidwurden 

giet moatte se nammentlik leare. Dat is foar it Frysk net oars. Fansels binne der wol ferskillen 

tusken it Nederlânsk en it Frysk (in tiidwurd kin yn ’e iene taal ûnregelmjittich yn de iene, 

regelmjittich wêze), mar der binne ek in soad oerienkomsten. Krekt as zoeken is it Fryske wurd 

sykje ûnregelmjittich en it ôfslutend mulwurd komt sawat oerien mei it Nederlânsk: socht – 

gezocht13. Wy wiene sels fernuvere troch de útkomsten fan de negative fraach, dêr’t 40% fan 

de respondinten by oanjoech dat socht ferkeard is, wylst hast gjin ien yn Fryslân sike seit! Dit 

jout oan hoe ûnwis oft sprekkers fan it Frysk binne oer harren eigen taal, benammen as it 

oankomt op de oerienkomsten mei it Nederlânsk: in taal dy’t se ek leare moatte en dy’t foar 

Fryske bern minder eigen oanfielt op it stuit dat se foar it earst op skoalle komme (al komme 

se ek foar dy tiid in soad yn oanrekking mei it Nederlânsk, bgl. troch Nederlânsktalige minsken 

om har hinne, telefyzje, pjutteboartersplakken, berne-opfang ensfh.). Sy hawwe dan ferlike 

mei Nederlânsktalige bern, wat it Nederlânsk oangiet, ek in lytse taalachterstân. Dy helje sy 

letter wol yn, mar hy wurdt eins suver omset yn de achterstân yn harren memmetaal – it Frysk. 

Troch it ûnderwizen fan beide talen tagelyk, soe dat foar in part weinommen wurde kinne. 

Konkreet moat hjir tocht wurde oan it tagelyk oanlearen fan grammatikale ferskynsels, lykas 

bygelyks it bûgen fan tiidwurden. Dêrtroch soe der fan in dûbele input profitearre wurde 

kinne, dy’t it oanlearen fan beide talen stimulearje kin. O sa praktysk en ek noflik foar 

Frysktalige bern. 

 

                                                           
13 It Nederlânsk hat prefiks ge- om it mulwurd te foarmjen, wylst dat foar it Frysk net dien wurdt.  
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Haadstik 7 Konklúzjes en oanbefellingen 

 

Yn ús stúdzje nei de rol en it belang fan it ûnderwiis yn Fryslân hawwe wy in soad effekten 

oantoane kinnen en ferskate ûnderwerpen oansnien dy’t allegearre mei it Frysk as in skoalfak 

te krijen hawwe. De útkomsten litte dúdlik sjen dat it ûnderwiis in wichtige oantrún is foar it 

yn-stân-hâlden fan de taal, omdat it sawol taalbehearsking as taalgedrach stimulearje kin. En 

it wurdt mei de tanimmende twa- en sels meartaligens yn de provinsje allinnich mar wichtiger, 

wat ynhâldt dat it in soad omtinken en ynstitúsjonele stipe fertsjinnet om derfoar te soargjen 

dat it Frysk op skoallen yn Fryslân frekwinter en faker oanbean wurdt. Tagelyk wurde lang net 

alle mooglikheden om it ûnderwiis yn it Frysk hinne optimaal en effektyf brûkt, wat om in 

fernijende fyzje, in oare oanpak, en in goed trochtocht ûntwikkelingsperspektyf freget. Yn dit 

ôfslutende haadstik sille wy earst ús befiningen gearfetsje en fan konklúzjes foarsjen. Dêrnei 

sille wy konkrete oanbefellingen dwaan. 

 

7.1. Gearfetting en konklúzjes  

 Posityf effekt op taalfeardigens 

Ut ús wiidweidige analyze docht bliken dat it ûnderwiis yn it Frysk in posityf effekt op 

taalbehearsking hawwe kin, sawol by memmetaalsprekkers (L1) as twadde taallearders (L2). 

Fansels jouwe alle fan hûs út Frysktalige respondinten oan dat se it Frysk hiel maklik (it 

heechste nivo) ferstean kinne, oft se no Frysk op skoalle hân hawwe of net. Sy kinne harren 

memmetaal ek suver allegearre goed oant hiel maklik prate. Lykwols, dyselden dy’t Frysk op 

skoalle hân hawwe, jouwe faker oan dat se it Frysk op it heechste nivo behearskje as 

respondinten dy’t yn harren skoaltiid net mei it Frysk yn oanrekking kamen ûnder de les. Foar 

respondinten dy’t faak Fryske les op skoalle hân hawwe, is dat hast 100%! Wy kinne sizze dat 

de frekwinsje dus ek fan belang is: hoe faker, hoe better. Ut ús earder ûndersyk die bliken dat 

de ferskillen tusken de nivo’s ‘hiel maklik’ en ‘goed’ gauris frij lyts binne (al binne se der wol), 

mar sels al soe it feitlike ferskil yn taalfeardigens foar deselden dy’t it Frysk wol as net op 

skoalle hân hawwe net spektakulêr grut wêze, dan noch biedt it ûnderwiis in positive 

stimulâns oan troch Friezen mear fertrouwen te jaan oangeande har eigen kompetinsje en 

dêrtroch in sterker gefoel dat se de Fryske taal alhiel sûnder muoite prate kinne. Foar jongere 

respondinten is hjir it effekt fan it ûnderwiis yn it Frysk noch grutter by as foar âldere 
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respondinten. Us konklúzje is dan ek dat it belang fan it Frysk op skoalle hjoed-de-dei 

allinnich mar grutter wurdt en dêrmei net bagatellisearre wurde kin! Tagelyk kin it ûnderwiis 

yn it Frysk troch de taalfeardigens te ferheegjen, der mooglik foar soargje dat der wat mear 

Frysk praat wurdt, sels yn minder Frysk- en mear Nederlânsktalige gebieten, lykas it net-

Frysktalich plattelân.  

Foar L2-sprekkers liket de folsleine bleatstelling oan it Frysk, dus de Frysktalige 

omjouwing, yn earste ynstânsje in grutter effekt te hawwen as it ûnderwiis yn dy taal. Wol 

lykje fan hûs út net-Frysktalige respondinten dy’t wol Frysk op skoalle hân hawwe, in lichte 

foarsprong te hawwen. 

 It Frysk wurdt foaral as sprektaal brûkt, wat ek wer bliken docht út de wat lege sifers 

foar de feardichheden ‘lêzen’ en ‘skriuwen’ ferlike mei ‘ferstean’ en praten’. Dochs kin it 

ûnderwiis yn it Frysk dêr ek wat oan feroarje! Sawol fan hûs út Frysk- as net-Frysktalige 

respondinten dy’t Frysk op skoalle hân hawwe, jouwe faker oan dy taal (better) lêze en 

skriuwe te kinnen as dyselden dy’t gjin Fryske les krigen.  

 

 Posityf effekt op taalgedrach 

Net allinnich kin it ûnderwiis yn it Frysk ynfloed hawwe op taalbehearsking, mar ek op 

taalgedrach yn in brede sin. Hoe heger oft minsken harren taalbehearsking oangeande in 

beskate taal ynskatte, hoe makliker en natuerliker oft sy dy taal brûke sille. En dat fertaalt him 

wer nei ferskate situaasjes en oertsjûgingen yn it deistich libben. Fan hûs út Frysktalige 

respondinten dy’t mear Frysk op skoalle hân hawwe, jouwe de taal wat faker troch oan har 

bern. De ferskillen binne faaks net hiel grut, mar der is wol in opgeande tendins te sjen dy’t 

lykop giet mei de tanimmende frekwinsje fan it Frysk op skoalle. Kombinearre mei oare 

effekten op taalgedrach, foarmet Frysk op skoalle in net ûnwichtige stimulâns dy’t it gebrûk 

fan it Frysk befoarderje kin. Sa brûke respondinten dy’t wol bleatsteld waarden oan de Fryske 

taal yn it legere ûnderwiis, mear Frysk yn ’e sosjale media. Krekt as by taalfeardigens, lykje 

jonge Friezen dêr noch mear baat by te hawwen, omdat it ûnderwiis yn it Frysk harren 

taalgebrûk mear beynfloedet as by âldere respondinten. Dat is te sjen benammen yn 

ynformele kommunikaasje fia sms- en WhatsApp-berjochten en op Facebook. E-mail 

berjochten, dy’t gauris as in wat mear offisjele foarm fan kommunikaasje sjoen wurde yn de 

moderne maatskippij, wurde oer it algemien minder faak yn it Frysk ferstjoerd en âldere 
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respondinten kieze dêr just wat faker foar as jongere respondinten. Ek wat dat oanbelanget 

kinne jongere minsken wol beynfloede wurde troch it ûnderwiis yn it Frysk, al bliuwe 

Frysktalige e-mail-berjochten oer it algemien tige beheind (dat jout ek oan dat de ambysje net 

te heech steld wurde moat). 

 Ek foar it gebrûk fan it Frysk troch fan hûs út net-Frysktaligen is it ûnderwiis fan belang. 

Twaddetaallearders brûke it Frysk op sosjale media fansels minder faak as 

memmetaalsprekkers, mar se dogge dat wol wat faker as se geregeld Frysk op skoalle krije. 

Geregeld, want in hegere lesfrekwinsje liket hjir fan grut belang by te wêzen. Dêrom sizze wy 

nochris mei klam: hoe faker, hoe better! 

 

 Posityf effekt op taalgebrûk 

De online fragelist dy’t yn it ramt fan TyF2015 ôfnommen is, en dan sawol it sosjologyske as 

taalkundige part dêrfan, is basearre op SELSRAPPORTAAZJE. Omdat by dy metoade gauris de 

wynbrauwen oplutsen wurde, binne wy der wiidweidich op yngien en hawwe wy oantoand 

dat selsrapportaazje aardich oerienkomt mei de werklikheid. Wy hawwe dat dien ûnder oaren 

troch sjen te litten dat selsrapportearre taalbehearsking korrelearret mei de kar foar ferskate 

Fryske wurden en konstruksjes. Dêrneist hawwe wy, ek al hawwe ús data beheiningen, in 

ferlykber effekt fûn foar de frekwinsje fan it Frysk op skoalle en antwurden op taalkundige 

fragen. Sa draaie guon respondinten dy’t mear Frysk op skoalle hân hawwe minder faak 

tiidwurden om en bûge dy minder faak op de Nederlânske wize. Sy brûke ek minder 

ynterferinsjes. Dat befêstiget dat it ûnderwiis yn it Frysk sprekkers bewuster makket, troch 

taalkennis en taalgebrûk te fergrutsjen, al rinne taalkennis en -gebrûk net altyd lykop. It lêste 

wurdt nammentlik net allinnich oanstjoerd troch kennis fan de taal, mar ek troch taalgefoel 

en dêrmei troch bewuste taalkarren. Omdat dat mei it each op ûnderwiis yn it Frysk wichtich 

is om jin te realisearjen, binne wy djipper op dat ûnderwerp yngien.  

 

 Fryske “tuskentaal” 

De Fryske standert wurdt ornaris as de bêste, suverste, geefste fariant fan it Frysk beskôge. 

Oare foarmen fan Frysk binne net geef, dus ek net goed. In soad minsken hawwe der erch yn 

hoe’t der hjoed-de-dei praat wurdt: in protte Nederlânsk, Fryske wurden ferdwine, de 

tiidwurden wurde omdraaid... Folle net genôch. Hâldt dat yn dat wy, út de wittenskip en it 

ûnderwiis wei redenearjend,  besykje moatte om suver Fryske wurden te brûken en leafst ek 
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wurden dy’t fier fan it Nederlânsk ôf steane?  Yn ús ûndersyk hawwe wy, oan ’e hân fan twa 

stikken tekst, in lytse 200 respondinten befrege oer harren miening oer geef- en min-Frysk. 

De útkomsten litte sjen dat beide farianten fan it Frysk net heech wurdearre wurde. De geef-

Fryske ferzje fan de tekst eaget âlderwetsk en stiet fier fan de Fryske sprektaal ôf. Dêrtroch is 

dy ûnnatuerlik en de measte respondinten kinne har mei sa’n soarte Frysk net identifisearje. 

De min-Fryske tekst, oan ’e oare kant, is fierste Nederlânsk en befettet te folle flaters. 

Nederlânske wurden en konstruksjes wurde wol brûkt yn de sprektaal en fierhinne de measte 

respondinten jouwe oan dat sy dat sels ek dogge, mar der binne wol grinzen. Guon 

ynterferinsjes wurde ek folle faker brûkt as oaren en binne soms in bewuste kar, omdat de 

Fryske wjergader âlderwetsk of nuver fûn wurdt. It brûken fan ynterferinsjes komt dus net 

allinnich troch de beheinde kennis fan de Fryske standert, mar ek troch it feit dat lang net alle 

geef-Fryske wurden as natuerlik en modern oanfiele. Mar dochs binne in hiele soad Friezen 

ûnwis oer harren taal en tinke se dat harren Frysk net sa goed of yn alle gefallen net ‘geef’ 

genôch is. Los fan mear en minder Fryske wurden, dy’t dus faak mei it bewust kiezen fan de 

sprekker te krijen hawwe, soene minsken baat hawwe by wat mear grammatikale kennis. Net 

allinnich konstruksjes dy’t oars binne as yn it Nederlânsk (lykas tiidwurdfolchoarder en bûging 

fan tiidwurden), mar ek konstruksjes dy’t krekt wol oerienkomme mei it Nederlânsk roppe in 

soad twivels op. Want soene se dan wol Frysk wêze of gewoan Nederlânsk? It jildt ommers ek 

foar Fryske wurden dy’t oerienkomme mei it Nederlânsk. Dat wiist dan wer op it feit dat yn ’e 

holle fan in twatalige sprekker it Frysk en it Nederlânsk net as twa aparte talen opslein binne, 

mar dat se mei-inoar ferbûn binne.   

 

 Frysk-Nederlânske twataligens 

Sa’t faker troch wittenskippers suggerearre is, wurde talen yn it minsklik brein net as los 

faninoar steande systemen opslein, mar der is in konstante ynteraksje tusken dy systemen, 

omdat sprekkers dêr allegeduerigen tagong ta hawwe. By talen dy’t opinoar lykje, lykas Frysk 

en Nederlânsk, wurdt dy ynteraksje fersterke. Minsken hawwe fan natuere al de oanstriid om 

op (ûnder oaren) taalkundige assosjaasjes te letten en derop te fertrouwen. Sprekkers fan it 

Frysk, dy’t twatalich binne,  hawwe neist tagong ta it Frysk, ek tagong ta it Nederlânsk yn 

harren brein. Dat uteret him net allinnich troch it gebrûk fan Nederlânske ynterferinsjes dat 

faak as tige negatyf beskôge wurdt. Yn ús ûndersyk litte wy sjen dat de Fryske wurdskat en 

grammatika troch sprekkers fan it Frysk automatysk relatearre wurdt oan it Nederlânsk, foaral 
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as guon wurden en konstruksjes yn beide talen ferlykber binne. Oan ’e iene kant jout dat faak 

twivel en ûnwissens, omdat Friezen mear ûnderwiis yn it Nederlânsk as yn it Frysk krije. 

Dêrtroch witte se gauris hiel goed wat ‘korrekt’ is yn de Nederlânske standerttaal, mar net 

perfoarst hoe’t it no krekt yn it Frysk moat. Oan ’e oare kant kin dat, as it op de goede wize 

oanpakt wurdt, in soad foardielen biede foar it oanlearen fan it Frysk likegoed as it Nederlânsk. 

Troch it opinoar ôfstimmen fan de ûnderwiispakketten fan beide talen, is it mooglik om it 

learproses simultaan te stimulearjen en in foardiel te meitsjen fan it feit dat de twa talen in 

soad oerienkomsten hawwe. Wy prate yn sa’n gefal fan in dûbele input, dy’t it oanlearen fan 

wurdskat en grammatikale regels makliker en effektiver meitsje kin. 

 

7.2. Oanbefellingen 

 Frysk op skoalle wichtiger as ea! 

Yn ús ûndersyk litte wy oan ’e hân fan sifers en foarbylden sjen dat it ûnderwiis yn it Frysk in 

posityf effekt hawwe kin op taalbehearsking, taalgedrach, taalkennis en taalgebrûk. Dat jildt 

foar memmetaalsprekkers fan it Frysk likegoed as foar twadde-taallearders. Mei it each op it 

behâlden fan de Fryske taal is it dan ek fan grut belang om it Frysk op safolle as mooglik (leafst 

alle) skoallen yn Fryslân oan te bieden. It belang fan it Frysk op skoalle wurdt dêrby hieltyd 

sterker en kin net bagatellisearre wurde. It posityf effekt dêrfan is nammentlik sterker foar 

jongere minsken. Om in optimaal effekt te berikken is it fan belang om de Fryske les geregeld 

oan te bieden, leafst sa faak mooglik. Ut ús data falt nammentlik op te meitsjen dat de 

frekwinsje fan Fryske les in grutte rol spylje kin. Yn it algemien soene wy dus sizze: hoe 

mear/faker, hoe better!  

It is winsklik om it belang fan it ûnderwiis yn it Frysk ûnder de oandacht te bringen op 

Fryske skoallen. Dat kin bygelyks oan ’e hân fan in brosjuere. It liket der nammentlik op dat it 

Frysk as skoalfak sterk ûnderskat wurdt en dat der, mei dêrtroch, folle mear omtinken oan 

oare fakken jûn wurdt. It Frysk bliuwt benefter en dat soe oars moatte.  

 

 Profitearje fan in meartalige kontekst 

Yn ús ûndersyk ferwize wy faak nei it taalgefoel dat sterk libbet ûnder de sprekkers fan it Frysk 

en har, as in soarte fan kompas, oanstjoert. Om dêr optimaal gebrûk fan te meitsjen, soe it 

winsklik wêze om mear ûndersyk nei dat gefoel te dwaan. Wy tinke dêrby oan it natuerlike 
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taalgebrûk en it kiezen fan talen yn de meartalige kontekst, dêr’t it Frysk sterk yn ynbêde is: 

yn deistige gesprekssituaasjes en op sosjale media, dy’t gauris in alternatyf foar direkte 

petearen binne. Dat kiezen fan in taal kin fansels wat stjoerd wurde troch it ûnderwiis, mar it 

moat net forsearre wurde troch út te gean fan it Standertfrysk as de bêste en eins iennichste 

fariant fan it Frysk en troch jin mei opset ôf te setten tsjin it Nederlânsk (distansjearring; Fryske 

bern moatte net it gefoel hawwe dat se eins twa “frjemde” talen op skoalle leare moatte: it 

Nederlânsk en it Standertfrysk). Dat wurket nammentlik kontraproduktyf en fersterket it 

gefoel dat immens Frysk net goed is en, yn guon situaasjes, sels dat it feiliger is om jin yn it 

Nederlânsk te uterjen om taalflaters tefoaren te kommen. Der moat dúdlik makke wurde dat 

it net slim is om flaters te meitsjen en dat sprekkers fan it Frysk yn ’e regel fertrouwe kinne op 

harren eigen taalgefoel. Op skoallen soe wat mear mei it Frysk dien wurde moatte, sadat bern 

der mear fertroud mei reitsje en net fuort it gefoel krije dat it Nederlânsk folle wichtiger is. 

Wy realisearje ús fansels hiel goed dat dat om in soad kreativiteit, enerzjy en in ynnovative 

oanpak freget. Dêrom is it yn earste ynstânsje fan belang om skoallen dêr waarm foar te 

meitsjen troch sjen te litten watfoar positive effekten oft it Frysk - yn in brede sin - hawwe kin. 

Op dit stuit wurdt it Frysk gauris suver as in ferplichting sjoen, as in fak dat feitlik oerstallich 

is, mei omdat skoallen deselde doelen berikke moatte as skoallen yn oare provinsjes fan 

Nederlân. De romte foar de Fryske taal is dan ek hiel beheind. It ûnderwiis om it Frysk hinne 

soe lykwols oars organisearre wurde kinne, bygelyks troch in oansluting op it learprogramma 

foar it Nederlânsk. Alle bern, dus ek in soad bern mei it Frysk as earste taal, moatte 

nammentlik de Nederlânske wurdskat en grammatikale regels leare. Dat is fansels al in 

útdaging. Troch de oerienkomsten tusken it Frysk en it Nederlânsk, dêr’t sprekkers 

automatysk op fertrouwe (wat wy ek sjen litte yn ús ûndersyk), soe it mooglik wêze om it 

oanlearen fan beide talen simultaan te stimulearjen. Dat kin, troch de dûbele taalinput dy’t 

skoalbern dan krije, tige geunstich wêze foar de ûntwikkeling fan beide talen. Sadwaande is 

de meartalige kontekst yn de provinsje Fryslân in foardiel, in kontekst dêr’t it ûnderwiis fan 

profitearje kin.  
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Wy advisearje dus om: 

 troch te gean mei klam te jaan dat it Frysk yn it ûnderwiis fan grut belang is, bgl. troch 

foarljochting op skoallen te jaan; 

 derop ta te sjen dat it Frysk op safolle mooglik skoallen yn de provinsje oanbean wurdt; 

 derop ta te sjen dat it Frysk geregeld oanbean wurdt (yn alle gefallen mear as 1 oere 

wyks as in apart fak of folle faker as it yntegrearre wurde kin yn it fak Nederlânsk); 

 it ûnderwiisprogramma foar de Fryske taal oan te sluten by it programma foar it 

Nederlânsk om it oanlearen fan beide talen simultaan te stimulearjen. Dêrneist kinne 

wat ‘Fryske’ spultsjes organisearre wurde (bygelyks om it lêzen en skriuwen fan it Frysk 

hinne). Der kin ek oansluting socht wurde mei oare skoalfakken om it brûken fan it 

Frysk op in natuerlike wize en yn ferskate situaasjes te stimulearjen; 

 yn it ûnderwiis mear klam te lizzen op taalgefoel en meartalige kontekst (Friezen binne 

al op syn minst twatalich) yn stee fan suver op it brûken fan geef-Fryske wurden te 

hammerjen. It is hjir de bedoeling om de algemiene taalûnwissens om it Frysk hinne te 

beheinen (it is net slim om flaters te meitsjen), Frysktalige bern mear fertrouwen te 

jaan en dêrmei it gebrûk fan it Frysk yn ferskate situaasjes te stimulearjen;  

 ûndersyk nei taalgebrûk te stimulearjen om noch mear te witten te kommen oer de 

noarmen en foarkarren yn de Fryske sprektaal (en dy binne der wol, sa’t wy yn dizze 

stúdzje sjen litte) en dy yn it ferfolch optimaal yn te setten yn it taalûnderwiis. 
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