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It Baskysk wint wer oan 
Minderheidstalen yn Europa 
binne net allinnich mar ferliezers. 
It Baskysk yn Spanje is in dûdlik 
foarbyld fan de libbenskansen én 
de groei fan in minderheidstaal. 
Ein tachtiger jierren koe 22 pro
sint fan de ynwenners fan 'Grut 
Baskelan' Baskysk prate; yn 2001 
wie dat mear as in fjirdepart fan de 
befolking. Sa'n groei jildt ek foar 
it Welsk yn Wales, dat yn de lêste 
folkstelling (2001) foar it earst 
yn 100 jier in groei sjen lit fan it 
tal minsken dat Welsk prate kin, 
benam men yn de leeftiidsgroepen 
fan 0 oant 25 jier. Y n beide gefal
len is sprake fan in sterk ûntwik
kele systeem fan taalplenning, dy't 
yn praktyk brocht wurdt troch 
in krêftige koördinaasje troch 
de oerheid sels (Baskelan) of in 
oerheidsorgaan (Welsh Language 
Board). Yn beide gefallen mei folie 
mear finansjele middels en minsk
krêft as wat yn oare regio's hûsriem 
is. Swiertepunten fan belied yn 
Baskelan en yn Wales binne -lyk
as rûnom yn Europa - ûnderwiis 
en foarljochting. Dit artikel giet 
benam men oer it ûnderwiis yn it 
Baskysk yn Spanje. 

Baskysk yn Spanje en Frankryk 
Baskysk, of euskara, is in hiel alde 
taal dy't net besibbe is oan oare 
talen. Baskysk wurdt praat yn 
de trije autonome regio's Araba 
(Sp.: Alava), Bizkaia (Vizcaya) en 
Gipuzkoa (Guipûzcoa), de saneam
de BAC's (= Basque Autonomous 
Communiries) en yn de regio 
Nafarroa (Navarra) yn Spanje; 
mar ek yn de trije departeminten 
Lapurdi (Fr.: Labourd), Nafarroa 
Beherea (Basse navarre) en Zuberoa 

(Souie) yn Frankryk. De Basken 
beskógje dy san regio's meielkoar as 
'Baskelan'. Dat 'Grut-Baskelan' is 
wol opsplitst yn twa EU-lidsteaten. 
De grutte ferskillen yn taalbelied 
tusken sintralistysk Frankryk en 
federaal Spanje litte dûdlik ûtkom
me, dat taalbelied effekt har. De 
libbenskansen fan it Baskysk yn de 
rrije autonome regio's (it Baskyske 
'kearnlan') binne yn Spanje folie 
grutter as yn Frankryk. Y n dy rrije 
autonome regio's hat it Baskysk 
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de status fan twadde rykstaal (co
officiële taal). De Spaanske pro
vinsje Navarra hat net de status 
fan autonome regio; yn Navarra 
is it taalbelied foar it Baskysk folie 
minder sterk ûntwikkele, ek om't 
it Baskysk net yn hiel Navarra 
de status hat fan co-officiële taal. 
Yn Frankryk wurdt it Baskysk 
krekr as it Bretonsk, Elzassysk en 
Oksitaansk by de tomme heind. 

Yn Grut-Baskelan wenje 2.638.416 
minsken (2001), dêr't in fjirdepart 
fan Baskysk seit te behearskjen, 
d.w.s. likernóch 650.000 mins
ken. Dat tal en it persintaazje is 
yn Spaansk-Baskelan nei it tiidrek 

fan ûnderdrukking troch Franco, 
better sein nei it oannimmen fan 
de nije Grûnwet (1978) groeid. 
Dat jildt likegoed foar Baskysk as 
earste taal troch de taaloerdracht 
yn de hûshalding as foar Baskysk as 
twadde taal troch it skoal le-ûnder
wiis. Krekr as by Frysktaligen jildt 
foar de Basken, dat sy makliker 
Baskysk prate as skriuwe kinne. It 
feirlik brûken fan de taal is ek bot 
ófhinklik fan de sosjale netwurken 
op it skoalplein, yn de buerten en 
doarpen, yn de tsjerke en yn it fe
rieningslibben. 

Trijetalich ûnderwiis 
Yn de trije autonome regio's fan 
Spaansk Baskelan bestiet de orga
nisaasje Confederacion Ikastolas: 
in koöperaasje fan 72 skoallen en 
25.000 learlingen yn de leeftyd 
fan 2 oant 18 jier. Op dy skoallen 
wurdt wurke neffens it saneamde 
D-model: Baskysk is de fiertaal en 
Spaansk wurdt allinnich as fak ûn
derwiisd (3 of 4 oeren wyks). Dat 
gearwurkingsferban fan skoallen is 
echt fan de alden: it bestjoer bestiet 
ût acht alden en acht learaars. Der 
binne ek wol oare skoallen mei 
Baskysk as fiertaal (dêr't guon fan 

it B-model tapasse: 50% Spaansk, 
50% Baskysk). Ir A-model mei 
Baskysk allinnich as fak (3 oeren 
wyks) wurdt eins net mear brûkt, 
ienfaldichwei omdat de learlingen 
dan te min Baskysk leare om de 
taal aktyfbrûke te kinnen 2. 

De 'Ikastolas' binne yn 1991 begûn 
mei it ynfieren fan Ingelsk as fak en 
fiertaal foar learlingen fan 4 jier óf. 
Dat is ommers de leeftyd dat bern 
hiel maklik in rwadde of tredde 
taal derby leare. Ttoch de ynfiering 
fan Ingelsk waarden de Ikastolas ek 
oantrekliker foar learlingen dy't rhlis 
Spaansk prate. Gefolch wie nam
mers ek, dat foar dy bern it ûnder
wiis yn it Baskysk it karakter krige 
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fan immersion-ûnderwiis, de folslei
ne ûnderdompeling yn de oare taal. 
De resultaten fan de Ikastola binne 
foar it Ingelsk goed. 70% fan de 
learlingen fan 15 of 16 j ier hellet de 
test dy't troch it Triniry College yn 
Londen ûnrwikkele is foar Ingelsk 
as rwadde taal . Dy test komt oer-
ien mei nivo B2 fan it Europeeske 
Referinsjeramt foar it learen fan 
talen. De resultaten foar Baskysk 
as rwadde taal én foar Spaansk as 
rwadde taal binne lykwols min-
der goed. De learlingen dy't thus 
Baskysk prate en op in skoalle sitte 
mei Baskysk as fiertaal en it Spaansk 
allinnich as fak krije (i t saneamde 
D-model), behearskje minder 
goed formeel Spaansk (stavering, 
grammatika, sryl) oan de ein fan it 
fuortset ûnderwiis. Dat hat kon
sekwinsjes foar it talirtingseksamen 
ta de universiteiten. D êrom wurdt 
op it heden op 'e nij neitocht oer de 
ûnderwiismodellen B en D. Faaks 
dat de Basken utkomme by it Fryske 
model fan de trijetalige skoalle: 40% 
minderheidstaal - 40% nasjonale 
taal en 20% Ingelsk. 

Foar it Baskysk bestiet no ek in 
tige detaillearre urwurke learplan. 
Dat learplan is rjochdine foar it 
ûnrwikkeljen fan learmiddels foar 
fak én fi ertaal en de didakryk. 

Konklûzje foar Fryslän 
Mei in dudlik belied en dudlik 
formulearre doelstellings, genoch 
middels en minskkrêft én goede 
koördinaasje is it wol mooglik in 
takomst foar de minderheidstaal 
te skeppen. Yn it Berie-advys oer 
de oerdracht fan foech fan it ryk 
nei de provinsje op it mêd fan it 
ûnderwiis en yn it Berie-advys oer 
de trijetalige skoalle hat it Berie 
dêrta advys jûn. Koart gearfette: 
It Fryske-taalbelied soe sterker 
ynsette moarte op de jongste gene
raasje; dat kin troch fersterking fan 
de Stichting Fryske Berne Opfang 
én de ynspannings fan Partoer foar 
de foarskoalske aktivi teiten te fer
binen oan taaloerdracht fan beide 
talen; dat kin troch de gemeenren 
fierder ûnrwikkele wurde yn har 
belied oangeande de kwalitei tseas
ken fan de ynstellings fan berne-

opfang en de pjutteboartersplak
ken. Yn Wales wurdt ynsetten op 
de jongste generaasje: mei in protte 
ynset en minskkrêft (22 wurkers 
yn it fjild! ) wurde de jonge en oan
kommende ;llden oansprutsen op 
har eigen taalwil en taal kar by it 
grutbringen fan de bern3. 

Ir projekt 'trijetalige skoalle' kin 
fierder urwreide wurde ta in grut
ter tal skoallen én utboud wurde ta 
in projekt mei in 'trijetalige stream' 
yn it fuortset ûnderwiis. D êna 
moat wol foldien wurde oan rane
betingsten Iykas de utbou fan it 
nerwurk fan taalkoördinatoaren , in 
systeem fan sertifisearring en lear
lingfolchsysteem. Boppedat moat 
ynsetten wurde op de kwaliteit 
fa n de learkrêften, sawol de behear
sking fan it Frysk as fan it Ingelsk, 
mar ek op it mêd fan de didakryk 
Ingelsk en Frysk. 

Boarnen 
Berie-advys oer de oerdracht fan 
foech fan ryk nei provinsje op it 
mêd fan it ûnderwiis (novimber 
2004) . 
Berie-advys foar de ferbreding en 
fersterking fan it trijetalich ûnder
wiis (Frysk, Nederlànsk, Ingelsk) yn 
it primêr ûnderwiis en yn de lea
rare-opliedings (septimber 2005). 
C urriculum Basque pour la péri
ode de la scolarité obligatoire. 
Document Cadre (60 siden); en 
de urwurking dêrfan yn: Basque 
curriculum. Cultural itinerary. The 
experts' proposal (2004; 700 siden). 
Mercator-education, The Basque 
language in education in Spain 
(2nd edition). Ljouwert 2005. 
www.berie.nl 
www. mercator-education. org 

* AJex Ri emersma (J 953, Hams) is 
stêfmeiwurker by it Berie foar it 
Frysk en siktaris fan it Konsultaryf 
Orgaan Fryske taal, advysorgaan 
fan de ryksoerheid . Hy is op 't he
den hse-presidinr fan it European 
Bureau for Lesser Used Languages 
(EBLUL). 

Noaten 
1 Model C bestiet net om't de letter 'c' 

yn it Baskysk net bestier. 
2 Fierdere ynformaasje yn it oan

belangjende regionale dossier fan 
Mercator Education, sjoch ek www. 

mercator-education.org. 
3 Sjoch myn artikel "Ir TWF-projekt 

yn Wales", yn: De Pompeblêden, 
76ste jrg., s. 5-6 (2005). 
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