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Mear ynformaasje oer de advizen fan it Berie foar it Frysk is te finen yn de twajierlikse 
ferslaggen. Yn it kader fan de wurksumheden fan it Berie foar it Frysk komme foarstUdz
jes en eftergrûnstUdzjes ta stan, dy't publisearre wurde yn de rige Berierapporten. Yn dy 
rige binne oant no ta de folgjende rapporten ferskynd: 

1. Lykberjochtiging en it Frysk. 
Momintopnamen fan in ûnfolsleine ~ochtssteat [bevat o.m. een Nederlandse samen
vatting en een inventarisatie van taalbepalingen in de Nederlandse wetgeving]. 
Fryske Akademy, 1987. 

2. De Kleine Talen van Europa. 
Verslag van een symposium gehouden op 18 november 1988 op het Provinsjehûs te 
Leeuwarden. 1989. 

3. J. Ytsma, Migraasje en taalferhäldingen. 
[onderzoek naar de effekten van migratie op taalverhoudingen in de gemeente 
Wûnseradiel]. Fryske Akademy, 1989. 

4. Autochtoane taal minderheden. 
Juridische en bestuurlijke verkenningen [Verslag van de studiedag op 17 novimber 
1989 te Leeuwarden]. 1990. 

5. G.H. Wassink, Tussen Friese wensen en Nederlandse wetten. 
Een politicologisch onderzoek naar de randvoorwaarden voor het overheidsbeleid 
inzake het Fries in het voortgezet onderwijs. 1991. 

6. Fries of Frysk? 
Vooronderzoek naar het gebruik van het Fries in het schriftelijk bestuurlijk verkeer in 
drie gemeenten. 1992. 

7. H. Hoog, Om reden fan sûnens. 
Een onderzoek naar het gebruik van het Fries en naar de houding ten opzichte van 
de Friese taal in ziekenhuizen in Friesland. 1993. 

8. H.C. Faber, Sizzen en Dwaan. 
Onderzoek naar faktoren die van invloed zijn op het taalbeleid bij acht gemeenten in 
Fryslän.1995. 

9. ForumKonferinsje, Ekonomyske ûntjouwing yn plattelänsgebieten yn relaasje 
ta minderheidstalen Ynternasjonale konferinsje 11 -14 oktober 1995, ferslach. 
ForumConference, Economic Development in rural areas in interaction wich Minority 
Languages International Conference 11 - 14 October 1995, report. 

10. R.H. Veenbaas, De Utnoeging. 
Foarûndersyk nei jongereinwurk en taalbelied. 1996. 
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11. Serie foar it Frysk, Rapportaazje fan de wurksumheden oer de jierren 
1992 -1996.1997. 

12. Kearnwurkgroep Frysk, It Frysk de mjitte nommen. 
Bydrage ta de fierdere ymplemintaasje fan it twatalich ûnderwiis yn it Frysk troch de 
nije Bestjoersöfspraak Fryske Taal en Kultuer. 1997. 

13. H. Walsweer, Fries in authentieke akten. 
Vooronderzoek ten behoeve van de Werkgroep authentieke akten. 1998. 
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Foaropwurd 

De minsken witte net oars of in wichtich skaaimerk fan Europa is it grutte ferskaat oan 
talen en kultueren. Wy kenne net ien inkelde Europeeske taal of ien mienskiplike 
Europeeske kultuer. Nederlän - hoe Iyts us län yn Europa ek is - lit fan älds ek in ferskaat 
oan talen en kultueren sjen. Dat ferskaat komt ta utering yn regionale ferskillen yn brûk
men en omgongsfoarmen, iten en drinken, feesten en brûkmen by rou en trou. Ferskillen 
yn taalgebrûk hearre dêrby en dy wurde as tige weardefol en as persoanlike eleminten 
belibbe. 

De ieuwen troch hawwe yndividuele minsken en befolkingsgroepen har ferpleatst en har 
fêstige yn gebieten dêr't sy net beme binne. Sy hawwe de eigen taal en kultuer meibrocht 
en sy hawwe har mei de nedige ynspannings en konflikten yn de rin fan de tiid fermon
gen mei äldere befolkingsgroepen. Yn us tiid is dy beweging yntinsiver en grutter as hûn
dert of twahûndert jier Iyn. De spannings en de ûnwissichheden derlan belibje wy dan ek 
sterker as us älden en us pakes en beppes. 

It byelkoar bringen fan ferskillende talen en kultueren hat grutte konsekwinsjes foar de 
minsken en de befolkingsgroepen dy't dermei te krijen hawwe, likegoed de nij-ynkom
melingen as de Iju dy't hjir al langer wenje. Sy moatte alle war dwaan om mei ferdrach 
mei elkoar te libjen en in nij evenwicht te finen yn it belibjen fan de eigen kultuer en fan 
de kultuer fan de oare minsken. Jinsels weromlûke yn in kultureel isolemint en elkoar net 
sjen of hearre wolle, is gjin goede stap foar it freedsum meielkoar libjen; it stribjen nei so
sjale yntegraasje mei it behäld fan kulturele, talige en religieuze idintiteit past better. 

Dy ûntjouwings betsjutte ek in opdracht oan de oerheden, likegoed de nasjonale oerhe
den (gemeentes, provinsjes en de ryksoerheid) as de yntemasjonale mienskip 
(Europeeske Uny en de Ried fan Europa). Earst yn de lêste tweintich jier is belied ûnt
wikkele dat rjochte is op de sosjale yntegraasje fan nij-ynkommelingen. Yn Nederlän is 
yn 1998 de Wet Inburgering Nieuwkomers yn wurking kommen. Yn dy wet binne rjochten 
en plichten fan nije Nederlanners opnommen, mar ek de ynspannings dy't de oerheid 
leverje moat om sosjale yntegraasje mooglik te meitsjen. Yn 1998 is ek it Kaderlerdrach 
nasjonale minderheden fan de Ried fan Europa yn wurking kommen. Yn dat ferdrach 
binne minimum stand erts foar it beskermjen fan etnyske minderheden omskreaun. 
Nederlän is noch net lid fan it ferdrach, mar wol dwaande mei de parlemintêre behanne
ling fan it wetsutstel foar de ratifikaasje. Nederlän wol dat kaderlerdrach tapasse op 
Friezen en nij-ynkommelingen. Neffens my betsjut dat stänpunt fan Nederlän in spesjale 
opdracht foar it yntegraasjebelied fan nij-ynkommelingen yn Fryslän. Ommers, yn de 
Memoarje fan taljochting by it wetsutstel seit it regear ûnder oaren (yn oersetting): Uit be
gjinsel fan it yntegraasjebelied is, dat yntegraasje in twasidich proses is, dêr't sawol troch 
autochtoanen as troch leden fan etnyske groepen in bydrage oan levere wurde moat. Fan 
de autochtoanen mei men ferwachtsje, dat sy derloar iepenstean dat leden fan etnyske 
groepen meidogge oan maatskiplike aktiviteiten, dat sy dêrfoar ek de romte krije en dat 
noarmen en wearden respektearre wurde. Oan de oare kant mei fan de leden fan de 
etnyske groepen ferwachte wurde, dat sy har ynspanne om diel te nimmen oan maats
kiplike aktiviteiten en der ek in bydrage oan leverje en dat sy de noarmen en wearden fan 
de «mearheid» respektearje. U Dat begjinsel betsjut foar de twatalige mienskip fan de 
provinsje Fryslän dat yn it ynboargeringstrajekt beide talen Nederlänsk en Frysk in pas
send plak krije. 

Sosjale yntegraasje fan nij-ynkommelingen, rjochte op it funksjonearjen yn in twatalige 
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mienskip, kin ek it belibjen fan de eigen meartaligens beynfloedzje, likegoed fan de 
autochtoane Friezen as fan de nij-ynkommelingen. It docht my deugd, dat it Serie foar it 
Frysk mei de stûdzjemiddei 'Meiinoar thûs yn Fryslän / Je thuisvoelen in Fryslän' in beg
jin makke hat mei de maatskiplike diskusje oer de yntegraasje fan nij-ynkommelingen yn 
Fryslän. Dy diskusje moat liede ta belied dat temjitte komt oan de belangen fan beide 
groepen, Friezen en nij-ynkommelingen. Ik tidigje derop, dat dit ferslach fan dy stûdzje
middei oan de nij-ynkommelingen, mar ek oan de ferantwurdlike oerheden en oan alle 
minsken dy't meiwurkje oan it ynboargerjen fan nij-ynkommelingen dûdlik meitsje sil, dat 
it twatalich wêzen yn Fryslän in wichtich elemint is foar it slagje litten fan de yntegraasje 
yn de Fryske mienskip. 

prof.dr. Durk Gorter, 
foarsitter Berie foar it Frysk 
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Utnoeging foar en programma fan de 
Studzjemiddei 'Meïinoar thus yn Fryslän I 

Je thuisvoelen in Fryslän' 

'Gevoelens kun je beter in je eigen taal uitdrukken'. 'Kinderen moeten zich thuisvoelen bij 
landgenoten'. 'Het is belangrijk om jezelf te blijven'. 
Dat bin ne opmerkings fan ynterviewde flechtlingen yn it rapport 'Ze zijn anders, hebben 
andere gewoonten, maar zijn wel aardig Nieuwkomers in Opsterland aan het woord'. 

Foar Fryktaligen is dat hiel herkenber. Ek sy wolle graach har eigen taal brûke en harsels 
bliuwe. Ek sy hawwe, Iykas in grut part fan de flechtlingen dy't hjir komme, erfaring mei 
twataligens en it wikseljen fan taal, ferskillend fan sitewaasje ta sitewaasje. Dan is it spi
ti eh dat de twataligens fan Fryslän, sa ek yn it boppeneamde rapport, eins allinnich as 
probleem signalearre wurdt. Wêr leit dat oan? Te min bekendheid? Te min oan ynfor
maasje? In ynboargeringstrajekt freget wis in protte fan de nij-ynkommelingen en der is 
beheinde tiid foar beskikber. 
Doehs liket it wichtich, as tarieding op de arbeidsmerk mar ek om in goed oerwoegen 
beslut nimme te kinnen oer wêr't jo jo as nijynkommeling nei jo ynboargering yn Nederlän 
fêstigje sille, dat der yn Fryslän yn dat ynboargeringstrajekt wat dien wurdt oan me ar 
bekendheid mei de twataligens fan Fryslän en it Frysk. 
Dat ûnderwerp is foar it Berie foar it Frysk en COS Fryslän oanlieding foar it organisear
jen fan in studzjemiddei, benam men bedoeld foar organisaasjes dy't in funksje hawwe yn 
it ynboargeringstrajekt. 

It Berie foar it Frysk en COS Fryslän noegje jo ut foar dy sWdzjemiddei ûnder it motto 

"Meiinoar thus yn Fryslän I Je thuisvoelen in Fryslän" 

op freed 19 maart o.s. fan 13.00 oant 17.00 yn de kofjekeamer fan it Provinjehûs, 
Twibaksmerk 52, Ljouwert. De fiertalen binne Frysk en Nederlänsk. 

P ROG RAM MA: 

13.25 lepening troch de foarsitter fan dizze middei mefr. A. Piebenga, 
lid fan it Berie foar it Frysk/Opening door de voorzitter van deze middag, mevr. 
A. Piebenga, lid van het Berie foar it Frysk 

13.30 Ynlieding 1 I Inleiding 1: dr. J. Ytsma, Fryske Akademy 
Titel: "Oars en dochs gelyk/Anders en toch gelijk": 
In taalsosjologyske sköging oer de yntegraasje fan nijkommers yn twatalich 
Fryslän/Een taalsociologische beschouwing over de integratie van nieuwko
mers in tweetalig Fryslän 

14.00 Ynlieding 2 I Inleiding 2: dhr. W. Tjerkstra, koördinator Taalsintrum Frysk 
GCOFryslän 
Titel:"Aliochtoane bern en it Frysk/Allochtone kinderen en het Fries" 
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14.30 Bydrage/Bijdrage ervaringsdeskundigen: 
Dhr.H. Balgobind 
Dhr.C. Bitiri Bitibiri 
Dhr.S. Kisoenpersad 
Mefr. N. Salic-Lukovac 

15.00 15.30 SkofUPauze 

15.30 Ynlieding 3/lnleiding 3: mefr. S. Siegers-Wijma, 
wethouder Gemeente Tytsjerksteradiel 
Titel: "Frysk: middel, gjin doel/Fries: middel, geen doel" 

16.00 Ynlieding 4/lnleiding 4: mevr. H. Scholten, direkteur Onderwijscentrum voor 
anderstaligen, Friesland College 
Titel: "Inburgeren in Fryslän, het educatief traject van het inburgeringspro
grammaIYnboarge~e yn Fryslän, it edukatyt trajekt fan it ynboargeringspro
gramma" 

16.30 Diskusje/Discussie 
konkluzjes troch de foarsitter mefr. A. Piebengat 
conclusies door de voorzitter mevr. A. Piebenga 

17.00 OfslutinglAfsluiting 
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Wurd fan wolkom 
troch Mefrou Anne Piebenga, 
lid 8erie foar it Frysk I Deifoarsitter 

Achte oanwêzigen, 

Tige hertlik wolkom op dizze stûdzjemiddei. Dizze stûdzjemiddei hat as motto "Meiinoar 
thûs yn Fryslän / Je thuisvoelen in Fryslän", 

De middei is opzet troch it Berie foar it Frysk yn gearwurking mei it COS, it Sintrum foar 
ynternasjonale gearwurking. 
Fan it Berie foar it Frysk wurdt ferwachte dat sy frege en net-frege advizen jout oan 
Deputearre Steaten oangeande alle saken dy't mei it Frysk te krijen hawwe. It COS is de 
organisaasje foar yntemasjonale gearwurking yn Fryslän. It COS hat in brede doelstel
ling; it debat oer duorsumens faIt der ek ûnder. 

Wêrom dizze stûdzjemiddei? It giet oer taal en oer thûsfielen foar eltsenien yn Fryslän. 
Wat is taal eins? Yn it wurdboek stiet: ... klanken, waarvan de mens zich bedient om zijn 
gedachten en gevoelens kenbaar te maken ... 
It giet dus om holle en hert; en faaks brûke wy ûs hannen en hiele lea der ek noch by. 
It brûken fan de eigen taal, it ûtdrukken fan gedachten en gefoelens dus, fersterket it sels
bewustwêzen fan minsken; as jow taal der wêze mei, dan me ie jo der ek wêze! 

Der binne yn 'e wräld mear as 4000 talen dy't noch sprutsen wurde; en der binne mar in 
hiel pear ientalige lannen. 

Fryslän is in twatalich gebiet, praktysk sûnder taalkonflikten. Dat is moai, lekker rêstich 
dus. Mar wàt dogge wy no 't der hyltyd mear minsken ût oare lannen harren hjir ta wen
jen sette, frijwillich, mar faak ek twongen troch oarloch of oare needsituaasjes? 

It wichtichste is fansels om harren wolkom te hjitten en dêrneffens te hanneljen. Mar der 
komt mear by. 

Sûnt ferline jier is der in Wet Inburgering Nieuwkomers, de WIN. Yn Fryslän is it fansels 
fan grut belang dat der ek neitocht wurdt oer hoe 't ûs twataligens meinommen wurdt by 
de ûtfiering fan dizze wet....en it is fan belang dat frysktalige minsken yn Fryslän leare om 
dêroer nei te tinken .... hoe dogge jo dat no, sûnder it Frysk fuortynienen yn te leverjen, 
dochs kontakt te lizzen. 

It hoecht net in probleem te wêzen, mar wy moatte der àl wat mei. Der is in minderhe
dennota fan de provinsje Fryslän, mar der is op dit stuit net in dûdlike beliedsfyzje op hoe 
Ot jo oanmoatte mei de twataligens yn Fryslän op it stik fan ynboargering. Dy twataligens 
yn Fryslän sil konsekwinsjes hawwe moatte foar it belied. Gemeenten, ûnderwiis en ferie
nings foar flechtlingenwurk hawwe hjir allegearre in taak yn. 

En dêrom hawwe wy dizze middei. It giet om minsken dy Ot hjir bliuwe. It giet net om wiid
weidige teorieën en beskögings, mar wy wolle besykje de fuotten op Oe grûn te hälden en 
sa praktysk mooglik te bliuwen. Wat wy wolle moat ek kinne! 

Der is in tal ynlieders: mefrou Scholten en mefrou Siegers en de hearen Tjerkstra en 
Ytsma, wolkom! 
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Er is ook een forum van ervaringsdeskundigen: mevrouw Salie en de heren Bitiri, 
Balgobind en Kisoenpersad; ook heel hartelijk welkom. In een gesprek dat wij eerder met 
u hadden, vertelde de heer Bitiri dat hij in Zaïre met vier talen te maken had en de heer 
Kisoenpersad minstens met drie talen, dus zo bijzonder zijn wij nou ook weer niet. 

Nei elke ynlieding is der in koart momint foar fragen of reaksjes; oan 'e ein fan de middei 
is der gelegenheid foar diskusje, dus ûnthäld jimme fragen. Jim kinne yn it skoft ek fra
gen skriftlik ynleverje. 
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Oars en dochs gelyk: 
In taalsosjologyske skêging oer de yntegraasje fan nijkom
mers yn twatalich Fryslän 

Jeh. Ytsma 

Ynlieding 

In skoftsje Iyn waard ik frege om myn Ijocht skine te litten oer de ynboargering fan nij
kommers yn twatalich Fryslan, in ûnderwerp dêr't ik my net earder oer bûgd hie. It earste 
dat yn my opkaam doe't ik tasein hie om in lêzing te jaan - want sa giet dat dan - wie de 
fraach hoe't ik oan de goede ynformaasje komme koe. Dat bliek gelokkich gjin probleem, 
want nei it yntoetsen fan it wurd 'inburgering' op it Internet, belane ik al gau op in offisje
Ie thusside fan it InburgerNet, mei bygelyks alle ynformaasje oer de Wet Inburgering 
Nieuwkomers, foar insiders öfkoarte as de WIN, dy't sûnt ferline jier fan krêft is. Fraai is 
it logo fan it Inburgernet: in run giel tsiiske mei Hollanske flachjes derop prikt. Men kin jin 
öffreegje oft dat logo sa passend is, ik kom dêr letter op werom. 

Yn de ynboargeringswet wurdt in 'nieuwkomer' omskreaun as 'een vreemdeling die de 
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en die voor de eerste keer tot Nederland is toege
laten'. In nijkommer is dus in frjemdling, raar is dat. Yn Amearika is in 'foreigner' in toe
rist, mar yn Nederlan is in 'vreemdeling' dat just net. Doel is krekt dat in nijkommer him 
foar langere tiid yn Nederlan fêstiget. Ik ha yndie wat muoite mei it begryp 'vreemdeling', 
omdat it foar myn gefoel in tige etnosintrysk begryp is. Nijkommelingen Iykje ynearsten 
faaks 'frjemdlingen' foar us, mar likegoed binne wy dan ommers 'frjemdlingen' foar de nij
kommers. Boppedat kin men jin öffreegje hoe lang in frjemdling frjemdling bliuwt. Is in nij
ynkommeling nei öfrin fan it ynboargeringskontrakt frjemdling-öf? 

8elied 

Wichtiger noch as de terminology binne de feiten. Ik sil dêrom wat sifers jaan, bygelyks 
oer oantallen nijkommers en oer it jild dat dêrmei anneks is. Mar lit ik om te begjinnen ris 
sjen nei it totale yntegraasjebelied foar de etnyske minderheden yn Nederlan, dat jout wat 
achtergrûnynformaasje. Yn de perioade 1996-97 wiene der mar leafst 230 maatregels fan 
krêft om de dielname fan minderheden yn de Nederlanske maatskippij te befoarde~en en 
de sosjaal-ekonomyske achterstan fan dizze groepen te ferminderjen. It seit himsels dat 
dy 230 maatregels in knappe duit koste ha. Mei elkoar is der yn de neamde perioade 1,5 
miljard gûne utjûn foar it hele skala oan beliedsmaatregels. Hoe effektyt at dy 1,5 miljard 
bestege is, is min te sizzen; de Rekkenkeamer konkludearre koartlyn dat der ûnfol
dwaande sicht is op de wurking fan it totale yntegraasjebelied yn Nederlan. 

Dan de nijkommers, hoe grut is dy groep eins? It Nederlanske regear kin om raak siferje. 
It regear rûst it tal nijkommers foar dit jier, 1999 dus, op 22.561. Foaral dy lêste ien is 
yntrigearjend. Foar dy 22,5 tûzen nijkommers is 283 miljoen gûne beskikber, 181 miljoen 
foar it ûnderwiis en 102 miljoen foar wolwêzen. Underwiis kriget dus mear as wolwêzen. 
Per nijkommer kin men berekkenje dat der rûchwei 12,5 tûzen gûne beskikber is foar it 
ynboargeringstrajekt. Dat is 8.000 gûne foar it ûnderwiis en 4.500 foar wolwêzen. 
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Taalleare 

Foar it ûnderwiispart fan it ynboargeringstrajekt binne neffens de WIN 600 oeren beskik
ber, earder wiene dat der 100 minder. Yn dy lesoeren komme de nijkommers yn 'e kunde 
mei de Nederlanske maatskippij en de arbeidsmerk yn us lan. Mar foaral kinne se harren 
yn dy 600 oeren de Nederlanske taal eigen meitsje op in yn de wet fêstlein nivo, dat 
oerienkomt mei streefnivo CITO 2-3. Dat taallearen bart yn sa'n fjouwer deidielen yn 'e 
wike, sadat it hiele trajekt langer as in jier duorret. In twadde taal leare yn minder as 600 
oeren liket my foar de measte nijkommers in hiele toer. De nivoferskillen tusken de kur
sisten binne grut. Foar guon sil 600 oeren faaks genöch wêze, foar in soad oaren net. 
Tekenjend is dat it projekt 'WIN in de Wouden' oangeande de ferskillen tusken de kursis
ten in ûnderskied yn fjouweren makket. Yn de Walden makket men ferskil tusken 'alfa
betisering, langzaamlerenden, middengroepen en snellerenden' . Boppedat moatte wy 
betinke dat dy 600 oeren yn 'e praktyk faak minder binne, omdat, nettsjinsteande de 
plicht dêrta, de opkomst by de lessen lang net optimaal is. De trochgeande learline wurdt 
ek gauris trochbrutsen troch ferhuzing fan de kursist nei in oar plak yn Nederlan. 

Yn myn ynskatting dat 600 oeren foar it learen fan in twadde taal in bytsje is, stean ik net 
allinnich. De Algemene Rekenkamer hat koartby rapportearre oer it yntegraasjebelied fan 
etnyske minderheden yn Nederlan. De Rekkenkeamer achtet it yn de wet neistribbe taal
feardichheidsnivo net realistysk. De Rekkenkeamer seit dat yn it jier 1996 mar leafst 90 
prosint it bedoelde taalfeardichheidsnivo net helle hat. Mei it each op de teloarstellende 
resultaten fan it ynboargeringsbelied oant no ta, achtet de Rekkenkeamer in besinning op 
de realisearberheid fan de doelstellingen winskiik. Moatte wy mei dy kennis yn 'e achter
holIe, hjir pleitsje foar ekstra Frysk yn it pakket? Ik kom dêr letter op werom. 

Yntegraasje 

It sintrale doel fan it hiele ynboargeringstrajekt is uteinlik de yntegraasje fan de nijkom
mers yn de Nederlanske maatskippij. De grutte Van Dale definiearret it begryp 
Inburgering as folget: inburgering = tot burger maken, in een natie als burger, als lid 
opnemen; het geheel opgenomen worden in een (taal)gemeenschap. By ynboargering 
giet it dus om mear as it ekonomyske aspekt, it krijen fan in baan. It giet om it dielnim
men fan it yndividu oan de mienskip. Fan belang is fierder om op te merken dat it opnom
men wurde yn in mienskip net in folsleine assimilaasje betsjut. In Poalske bruid moat gjin 
'kaasmeisje' wurde, ek al jout it logo fan it Inburgernet faaks wat dy suggestje. De moder
ne, multikulturele en plurifoarme maatskippij giet ut fan in ferskaat oan talen en kultueren. 
By ynboargering giet it dus om yntegraasje yn it gehiel, mei behald fan it eigene. Mei oare 
wurden: meidwaan, mar al jinsels bliuwe. 

It liket my goed om even wat langer stil te stean by dat sintrale begryp yntegraasje, want 
ik ha de yndruk dat dat begryp faak te smel utlein wurdt. Justus Veenman fan de Erasmus 
universiteit yn Rotterdam sketst in rom me opfetting fan it begryp yntegraasje. Veenman 
(1995: 118) sjocht de yntegraasje sa: 

sosjale vnteg.oasje, { 
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formele partisipaasje 

partisipaasje (gedraeh): 
ynformele partisipaasje 

orïintaasje (halding) 



De yntegraasje hat betrekking op in gedrachsaspekt (partisipaasje) en op in hàldings
aspekt (oriïntaasje). Fansels hingje beide aspekten mei elkoar gear. By de partisipaasje 
giet it om de formele dielname oan bygelyks it ûnderwiis en de arbeidsmerk, mar èk om 
de ynformele partisipaasje yn de foarm fan sosjale kontakten mei autochtoane 
Nederlanners. It hàldingsaspekt omfiemet de algemiene oriïntaasje op de Nederlànske 
omjouwing. Dizze trije elementen, formele partisipaasje, ynformele partisipaasje en oriïn
taasje, bepale mei elkoar de sosjale yntegraasje. Belangryk is om fêst te hàlden dat ynte
graasje breed sjoen wurde moat, nammentIik yn ekonomyske sin, it funksjonea~en op de 
arbeidsmerk, mar ek yn sosjale sin, it oangean fan deistige sosjale kontakten mei 
autochtoane Nederlanners. 

Twatalich Fryslän 

It punt is dat de sosjale yntegraasje yn Fryslàn in yntegrearjen yn in twatalige mienskip 
betsjut. Mar hoe twatalich is de provinsje eins? Earst mar wer wat sifers, diskear oer it 
twatalige karakter fan us provinsje yn termen fan taalfeardichheid en taalgebrûk. De folg
jende sifers helje ik ut in taalsosjologysk ûndersyk fan de Fryske Akademy (Gorter & 
Jonkman 1995). De gegevens binne fan 1994 en jilde foar de hiele provinsje. Hoe stiet it 
mei de taalfeardichheid yn it Frysk? 

Taalfeardichheid Frysk, yn prosinten: 

Ferstean 
Prate 
Lêze 
Skriuwe 

94 
74 
65 
17 

Men kin sjen dat benammen it ferstean en it praten heech skoart en dat wiist der op dat 
it Frysk dochs foar in grut part as sprutsen taal funksjonearret. 

Taalbehearsking is in wichtich punt, mar belangriker is uteinlik it taalgebrûk. HoefolIe 
wurdt it Frysk yn it ynformele domein fan de thussituaasje sprutsen? It niisneamde ûnder
syk jout de neifolgjende utslaggen: 

Thustaal, yn prosinten: 

Frysk 55 
Nederlànsk 34 
Streektalen 10 

Ut de sifers oer it thustaalgebrûk docht bliken dat krekt wat mear as de helte fan de 
ynwenners fan Fryslàn thus Frysk praat en in tredde part Nederlànsk. 
In oar faset is it taalgebrûk op it wurk, in formeel domein dat toar de yntegraasje fan nij
kommers essensjeel is. HoefolIe wurdt der Frysk praat yn de wurksituaasje? It folgjende 
oersjoch jout in antwurd. 

Taal op it wurk, yn prosinten: 

Frysk 59 
Nederlànsk 33 
Streektalen 8 
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De boppesteande persintaazjes toane oan dat it Frysk in grutte rol spilet yn it taalgebrûk 
mei kollega's. Mear as de helte, 59 prosint, praat gewoanwei Frysk mei kollega's en in 
tredde part praat yn 'e regel Nederlänsk op it wurk. 

Meartaligens 

Sûnt de 70-er jierren is de provinsje offisjeel twatalich, mar feitlik is de provinsje fansels 
al hiel lang twatalich. Hjoeddedei is it Frysk as sprutsen taal yn sifermjittich opsicht noch 
krekt yn 'e mearderheid, mei mear as de helte Frysk as thustaal. Ik tink Iykwols dat dy 
feitlike twataligens fan de provinsje yn 'e takomst hieltyd mear utskaaie sil yn de rjochting 
fan in situaasje fan meartaligens. Sifers fan no en prognoses kinne dat yllustrearje. Yn 
1994 wie 3,1 prosint fan de Fryske befolking yn it bûtenlän berne (boame: databestän 
Taal yn Fryslän op 'e nij besjoen). Wierskynlik is dat persintaazje wat oan de lege kant, 
mar litte we dêr dochs mar even fan ut gean dat it om goed trije prosint giet. 

It oandiel allochtoane ynwenners nimt Iykwols ta. It folgjende steatsje fan CBS-gegevens 
jout it fêstigingssaldo oan fan de utlänske migraasje yn Fryslän: 

1986 
1987 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

270 
540 
479 
645 

1311 
1250 
970 

1875 
1015 
1085 
2155 

gemiddeld 1986-89: 483 

gemiddeld 1990-96: 1380 

Om te begjinnen fait op dat it saldo yn algefal alle jierren posityf is. Dat betsjut dat der 
jierliks mear bûtenlanners yn Fryslän komme te wenjen as dat der fuortgeane. De line rint 
wat op en del, mar it byld is dudlik: yn de 90-er jierren is der in grutter fêstigingssaldo as 
yn de 80-er jierren. Rekkene oer de beskikbere jierren yn beide desennia, is it migraas
jesaldo hast tanommen mei in faktor 3 (1380/483= 2,9). Dat kin net oars of dat betsjut op 
termyn in tanimmende meartaligens fan de provinsje. 
Oare sifers wize yn deselde rjochting. Yn it WRR-rapport 'Tweedeling in perspectief' 
(1996) stiet dat it oandiel allochtoanen yn de net-Ränestêdlike befolking yn it jier 2015 
fariearje sil tusken 6,3 en 9,3 prosint. Litte wy foar us provinsje ris foarsichtich rekkenje 
en de ûndergrins fan 6,3 prosint oanhälde. Yn it jier 2015 dus goed 6 prosint ynwenners 
yn de provinsje dy't ut it bûtenlän komme. Dat is dan rûchwei in ferdûbeling fan it persin
taazje ut 1994 (ntl. 3,1 %). Dy 6,3 prosint ut it WRR- rapport komt del op goed 40.500 
allochtoanen yn it jier 2015 yn Fryslän (CBS-prognoses tal ynwenners yn Fryslän yn 
2015: 644.157). Dat oantal allochtoane ynwenners yn de provinsje liket my genöch om 
fan in bliuwend meartalige situaasje te sprekken. 
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It 'Fryske probleem' 

Werom nei dizze tiid en werom nei de yntegraasje fan allochtoanen yn twatalich Fryslän. 
Neffens de Ljouwerter krante fan 9 maaie 1998 wiist it net sa bêst mei de relaasje tusken 
nijkommers en it Frysk. Wat is der bard? De Ljouwerter skriuwt oer it ferskinen fan in rap
port oer de nijkommers yn Opsterlän. De kop fan it krantestik is "Asielzoekers gaan 
gebukt onder Fries". It artikel begjint sa: 

"BEETSTERZWAAG - De Friese taal is een struikelblok voor asielzoekers. Vooral kinde
ren van asielzoekers die de basisschool bezoeken, raken in verwarring doordat ze twee 
nieuwe talen moeten leren. Dat blijkt uit een onderzoek van Vluchtelingenwerk, het soci
aal cultureel werk en de gemeente Opsterland. Het verstaan en spreken van Fries is voor 
de vluchtelingen een grote opgave. De nieuwkomers hebben hun handen al vol aan het 
leren van de Nederlandse taal". 

De oanbelangjende sjoernalist brûkt yn dit koarte sitaat trije ferskillende beneamingen 
foar de doelgroep: asylsikers, flechtelingen en nijkommers. Stilistysk mei dat wikseljend 
taalgebrûk net misstean yn sa'n krantestik, feitlik kloppet it allegear net. Asylsikers binne 
gjin nijkommers yn de sin fan de WIN en nijkommers bin ne net altyd flechtlingen. Mar fier
der is it kleare taal: it Frysk is in probleem yn de eagen fan de LC-sjoernalist. Hy hat yn 
syn stik it ûndersyksferslach frijwat eigensinnich gearfette, mar dat fansiden. Yn it rapport 
wurdt it Frysk yndie mearkearen as probleem nei foaren skood, dat is sa. Ik ha dêrom it 
ferslach marris sekuer trochwest en ûnderstrepe wêr't en hoe't de Fryske taal krekt foar
komt. Dat binne dan de folgjende passaazjes: 

"De Friese taal is een probleem. Men krijgt Nederlandse les, terwijl er in het dorp waar 
men woont dikwijls Fries wordt gesproken. Fries is geen onderdeel van de scholing". 

"In Ure terp hebben we 14 maanden met plezier gewoond, maar de Nederlandse taal en 
vooral de Friese taal bleek een handicap". 

"Wel wordt opgemerkt dat de (friese) taal een probleem is". 

"De Friese taal is voor kinderen, naast het leren van het Nederlands, erg verwarrend . ... 
Eén leerkracht spreekt alleen Fries tegen de ouders, maar zij kunnen dit niet verstaan". 

"In Friesland voelden we een soort verwantschap met Koerdistan. Een land, een volk met 
een eigen taal en een eigen cultuur! We denken er met warme gevoelens aan terug". 

It is allegear faaks wat ympressionistysk en anekdoatysk, mar dizze sitaten ût it rapport 
wize yndie foar it grutste part op it Frysk as knyppunt. Dat hat de LC-sjoernalist yn syn 
berjocht oppikt en yn myn eagen fiks opblaasd. Namste opfallender is it dat de gearstal
Iers fan it rapport hielendal net yngeane op dat 'Fryske probleem'. De wurkgroep "bele
vingsonderzoek nieuwkomers Opsterland" komt mei in tal oanbefellingen, mear as 30 yn 
totaal. It opfallende is Iykwols dat net ien fan dy oanbefellingen giet oer it Frysk of oer de 
twataligens fan de Opsterlänske mienskip. En dat waard mearkearen neamd as knyp
punt! "Fries is geen onderdeel van de scholing" hyt it yn it rapport fan de wurkgroep. Dat 
kloppet, want Frysk kriget by de ûtfiering fan it ynboargeringstrajekt hielendal gjin of mar 
in bytsje omtinken yn Fryslän. Foar safier't dat àl bart, hinget it of fan de yndividuele 
dosint. 

In nije en al in soad brûkte metoade yn it NT2-ûnderwiis is Nieuwe Buren. Dat program-
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ma telt 40 haadstikken - de basisstof - en dêrneist in tal oanfullende lessuggestjes. len 
lesidee yn Nieuwe Buren giet oer "dialekten en streektalen". De taak hyt "Elk vogeltje 
zingt zoals het gebekt is". It komt de rop del dat de kursisten yn Nieuwe Buren even oan 
in lokaal dialekt rûke meie. It Frysk stiet as sadanich net yn de taak, dy't ommers oer dia
lekten giet. Boppedat is sa'n lessuggestje wat ekstra's en kin dus maklik oerslein wurde. 
Gjin systematysk omtinken foar it Frysk of de twataligens en dat is in omisje. Ynformaasje 
oer it projekt 'WIN in de Wouden' ûnderstreket noch ris it feit dat Frysk blykber amper telt 
yn it ynboargeringstrajekt. Op it Inburgernet fan it Internet hat it projekt 'WIN in de 
Wouden' moai wat skermsiden krigen om ut te lizzen hoe't it projekt der ut sjocht. Ik ha 
al dy siden delwest en bin net ien kear it wurd Frysk tsjinkaam. Hoe liket dat, libbet it 
Frysk net yn 'e Walden? AI mei al is it eins itselde byld as by de eardere alfabetisearring 
en de basisedukaasje, dêr't de Fryske Akademy fjouwer jier Iyn in rapport oer ûtbrocht 
hat (Noordermeer & Renkema 1995): it Frysk spilet op syn meast in marzjinale rol. 

Taalbelied 

Omdat de nijkommers yn Fryslan yn in twatalige mienskip yntegrearje moatte en omdat 
ik it begryp yntegraasje yn neifolging fan Veenman (1995) breed opfetsje, Iykje my twa 
dingen fan belang. Yn it foarste plak is it saak dat àlle allochtoane kursisten yn it ûnder
diel fan de maatskiplike oriïntaasje fan it ynboargeringstrajekt goede foarljochting krije 
oer de twatalige situaasje yn de provinsje. In grut part fan de nijkommers hat ûnderfining 
mei it ferskynsel twataligens yn harren lan fan herkomst, mar dy ûnderfining sil faak hiel 
oars wêze ferlike mei de twatalige situaasje hjirre. Troch feitlike ynformaasje te jaan oer 
de taalferhaldingen yn us provinsje, kin in soad misbegryp tefoaren kommen wurde. 
Unwittendheid kreëarret swierrichheden, ek op it punt fan de twataligens. In saaklike 
foarljochting kin dy ûnwittendheid weinimme. Foarljochtingsmateriaal is der foar in part 
wol. Ik tink dêrby bygelyks oan de fideo "Nij yn Fryslan" of oan de foarljochtingsbrosjuere 
oer it Frysk fan de provinsje. 

Op it twadde plak, en no wurdt it dreger, de taalfeardichheid Frysk. Is it nedich om yn it 
taaldiel fan it ynboargeringstrajekt ek omtinken te jaan oan de behearsking fan it Frysk? 
Dat programma sit al sa fol en de doelen wurde faak amper helle. It liket my ta dat Frysk 
yn it begjin fan de taal kursus mar net wêze moat. len ding tagelyk, en dat is yn it foarste 
plak it Nederlansk.Yn in letter part fan de taalkursus soe yn differinsjearre foarm Iykwols 
de behearsking fan it Frysk ek oan 'e oarder komme kinne, en dan foar de kursisten dy't 
dat seis wolle en ek oankinne. Dêrby soe it tink benam men gean moatte om it Frysk fer
stean. Dat is ynearsten it meast fan belang foar de yntegraasje yn twatalich Fryslan. In 
fakultative module 'Frysk ferstean' soe nei myn betinken yn it oanbod fan it 
Underwiissintrum foar oarstaligen sitte moatte en dat is toch wêzentlik mear as in inkele 
frijbliuwende lessuggestje oer dialekten en streektalen. Frysk ferstean kin yn in soad 
gefallen op it wurk belangryk wêze, want it Frysk wurdt dêr in soad sprutsen ha wy sjoen. 
Boppedat is oer hiel Fryslän rekkene, de kans grutter dat de nijkommer 'nije buorlju' kri
get as 'nieuwe buren'. 

Ta beslut 

As lêste wol ik noch wer even it logo fan it Inburgernet yn it sin bringe: de giele tsiis mei 
de Hollänske "driekleur" de rop prikt. Sa'n logo is frijwat äldfrinzich en seis wat etnosin
trysk. Mar yn de Fryske situ aasje is it boppedat net folslein. Wat mist, binne Fryske prik
kerkes en miskien moat der ek in pittich stikje Fryske tsiis by. 
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Allochtoane bern en it Frysk 

w. Tjerkstra 

Ik soe mei in eigen siswize begjinne wolle: 
Wa 't minsken winne wol foar eigen taal en kultuer, moat de flagge net boppe de top fan 
de mèst hysje. 

Dat is ek de ûnderfining fan Taalsintrum Frysk. Faaks is it goed earst efkes te fertellen 
wèr 't Taalsintrum Frysk foar stiet. It sintrum is in ûnderdiel fan GCO fryslan, de ûnder
wiisbegeliedingstsjinst yn Fryslän, en hat as doel skoallen te ûndersteunen by it ûnder
wiis yn it Frysk. Wy ûntwikkelje materialen foar de Fryske lessen en soargje derfoar dat 
de learkrèften mei dy materialen goed ut 'e fuotten kinne. Mei oare wurden: wy begelie
de de learkrèften by it fak Frysk en by it Frysk as fiertaal. Om 't dit ûnderskied aansen 
werom komt, is it goed om it hjir al fèst ut te lizzen: it fak Frysk is ferplichte op basissko
allen en wurdt meastal in oerke yn de wike jûn; Frysk as fiertaal is fakultatyf en häldt yn 
dat it Frysk brûkt wurdt by oare fakken. 

AI in tal jierren rûnen wy as meiwurkers fan Taalsintrum Frysk mei de fraach om oft en 
hoe 't skoallen allochtoane bern belûke by it Frysk en wat wy harren op dit mèd advisearje 
kinne. Wy hiene wol in fermoeden, mar wis wiene wy der net fan. It kaam dan ek goed ut 
dat it 'Serie foar it Frysk' mei de fraach fan dizze studzjemiddei by us kaam. Dat koe de 
oanlieding wèze om in begjin fan aksje te ûndernimmen. Dat begjin wie in ûndersyk op 
sän skoallen mei allochtoane bern. 

It telefoanpetear 

Ik feroarje de siswize oan it begjin fan myn ferhaal in bytsje: 
Wa 't minsken winne wol foar (Frysk) ûndersyk, moat de flagge net boppe de top fan de 
mèst hysje. 

Miskien kin it folgjende foarbyld fan in telefoanpetear de siswize ferdudlikje. 
Ik krij in alderaardichste mefrou oan de line, dy't direkteur fan de skoalle is. 

Mefrou, it giet om de taalsituaasje fan allochtoane bern yn Fryslän. Ik soe dèr graach 
in healoerke mei jo oer prate wolle. 

Hoe komt u aan onze school? 
In kollega fan us hat in seleksje fan skoallen makke dèr 't allochtoane bern op sitte. 

Waar ging het over, zei u? 
Oer de taalsituaasje fan allochtoane bern, foaral yn relaasje ta it Frysk. 

Dan zijn we gauw uitgesproken. 
It hoecht ek net lang te duorjen. 

Fries heeft op onze school geen prioriteit. 
Myn bedoeling is net om der op jo skoalle in prioriteit fan te meitsjen. 

Ferskillende skoallen 

Sa 't minsken ferskille, ferskille ek skoallen. De skoalle yn dit foarbyld stie yn in grut 
doarp, yn in wyk dèr 't nochal wat hushäldings mei problemen wennen. Trije fan de sän 
learkrèften wiene al in lang skoft mei sykteferlof, al moannen; jonge kollega's mei mar in 
bytsje ûnderfining ferfongen har. De measte bern kamen ut Hollänsktalige hushäldings, 
Frysk waard op it plein en yn skoalle amper praat. Fierder wiene der tweintich allochtoane 
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bern. Is it in wûnder dat op dizze skoalle Frysk gjin prioriteit hat? 
Datselde jildt foar de oare seis skoallen yn us ûndersyk. 
Mar sa is lokkigernöch it folsleine byld yn Fryslan net. Taalsintrum Frysk ûnderskiedt trije 
skiften skoallen: 
Fierwei de measte binne ientalich. Hollansk is op dy skoallen de fiertaal, it Frysk is allin
nich fak. 
Dan binne der twatalige skoallen, dêr 't Hollansk en Frysk beide fiertaal binne. 
Sûnt 1997 ha wy ek san trijetalige skoallen mei yn de earste seis groepen as fiertaal 
Hollansk en Frysk, elk foar de helte fan de tiid; yn groep 7/8 komt dêr noch it Ingelsk as 
fiertaal by, foar 20% fan de tiid. 

De antwurden fan ien skoalle 

Werom nei it ûndersyk. Om jim earst in konkreet byld te jaan, fertel ik yn grutte halen de 
sessy mei de direkteur dy't al earder opfierd is. Jim witte dan tagelyk de fragen dy't steld 
binne. 
1. HoefolIe learlingen telt de skoalle? 

132, verdeeld over zeven groepen. 
2. HoefolIe allochtoane learlingen binne dêrby? 

Ongeveer twintig, kinderen uit Somalië, Turkije, Marokko, Griekenland en Italië. 
3. Bliuwe de allochtoane learlingen koart(er) of lang(er) op skoalle? 

De meesten blijven hier wonen, alleen de Somalische kinderen verhuizen vaak. 
4. Wat docht de skoalle oan it Frysk? 

Er staat in alle groepen een half uur Fries op het rooster. Wij gebruiken de 'Fryske 
Taalrotonde ' en hebben ook een abonnement op het tijdschrift 'Switsjf'. 

5. Folgje de allochtoane learlingen de Fryske les? 
In de onderbouw doen allochtone leerlingen mee in de Friese les, bijvoorbeeld ze 
leren een Fries versje. De leerkracht vertaalt voor hen vaak het gesprokene in het 
Nederlands. In de bovenbouw volgen allochtone kinderen onder de Friese les een 
apart programma. 

6. Hat de oanwêzigens fan allochtoane bern ynfloed op it Frysk op skoalle? 
Nee, waren er geen allochtone kinderen bij ons op school, dan zou het Fries niet 
vaker aan bod komen. 

Utkomsten fan it ûndersyk 

De grutte fan de skoalle 
Om 't de measte allochtoanen yn de grutte re plakken fan Fryslan wenje, binne de san 
skoallen ek frij grut, fan 132 oant 248 bern. 

It tal allochtoane learlingen 
It tal allochtoane bern op de san skoallen fariearret fan 6 oant 25. Dat is fan 4% oant 15% 
fan it totaal oantal learlingen. 

De doer fan it ferbliuw op skoalle 
Op twa skoallen is der nochal wat wikseling; de oare skoallen jouwe oan dat it ferbliuw 
foar langer is. 

Frysk op skoalle 
Op alle skoallen komt it Frysk as fak foar, mar it Frysk as fiertaal (mei utsûndering fan in 
pear learkrêften dy't it ynsidinteel brûke) net. 
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Fjouwer skoallen brûke de 'Fryske Taalrotonde', de oare skoallen folje it Fryske pro
gramma yn mei eigen tema's, skoaltelevyzje of ien fan de tydskriften. 

Allochtoane learlingen en it Frysk 
Op seis fan de san skoallen dogge allochtoane bern gewoan mei oan de Fryske les. Op 
de sande skoalle is dat ek foar de ûnderboulearlingen it gefal, de boppeboulearlingen 
hawwe op dy skoalle in oar programma. 

Ynfloed fan allochtoane learlingen op de Fryske les 
Alle skoallen jouwe oan dat it hawwen fan allochtoane learlingen gjin ynfloed hat op de 
Fryske les. Ek sûnder allochtoane bern soe de skoalle net mear oan it Frysk dwaan. 

Konkluzjes 

Watfoar konkluzjes kinne wy no ut it ûndersyk lûke? 

1. Alle san skoallen foldogge oan de Wet op it Basisûnderwiis: it Frysk wurdt as fak jûn. 

2. In pear learkrêften meitsje gebrûk fan de mooglikheid dy't de wet biedt om it Frysk ek 
by oare fakken as fiertaal te brûken. Mar der is gjin belied om dat yn alle groepen te 
dwaan en der binne ek gjin öfspraken makke hoe 't de ferdieling fan de fiertalen wêze 
moat. Mei oare wurden: de san skoallen hawwe op dat punt gjin taalbelied. 

3. It Frysk as fak wurdt wol jûn, mar is op de measte skoallen sa licht as in fear. Der is 
amper in line yn it Frysk te bekennen, seis net as de skoalle de 'Fryske Taalrotonde' 
brûkt. Dy metoade wurdt selektyf ynset. 

De san skoallen foldogge dus net oan de kearndoelen foar it Frysk. 

4. Sawat alle allochtoane bern dogge mei oan de Fryske les. Dat is mooglik, om 't de 
measten frij lang op skoalle bliuwe en om 't de Fryske les oanslut by it leechste nivo. 

5. De learkrêft set faak it Frysk oer yn it Hollänsk, dat de allochtoane learlingen it better 
begripe kinne. Dat is faak de iennige foarm fan differinsjaasje. 

6. It Frysk op skoalle is op gjin inkele wize öfhinklik fan de oanwêzigens fan allochtoane 
bern allinnich. Dy wurde yndield by de kategory 'Hollansktalige learlingen', dy't wol 
fan ynfloed is op it ûnderwiis yn it Frysk. 

7. Om 't it Frysk op de san skoallen gjin prioriteit hat, moatte wy de Fryske flagge net 
boppe de top fan de mêst hysje wolle. 

Oanbefellings 

Ut de konkluzjes soene wy de folgjende oanbefellings dwaan wolle: 
1 . Hysje foar skoallen mei allochtoane learlingen in kleurige taalflagge yn de mêst, dêr 

't ek de Fryske flagge yn opnommen is. Mei oare wurden: it Frysk is ûnderdiel fan it 
totale taalbelied. 

2. Stel foar allochtoane learlingen yn prinsipe allinnich it ferstean fan it Frysk as doel, 
sa mooglik it lêzen yn it Frysk. By allochtoane bern dy't opgroeie yn in Frysktalige 
kontekst, kinne de doelen heger steld wurde. 
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3. Brûk by it ferstean learen fan it Frysk, nêst de kommunikaasje yn de groep, benam
men de Fryske skoaltelevyzje. 

4. As de bern it Frysk ridlik ferstean kinne, brûk dan ek by ien of mear oare fakken it 
Frysk as fiertaal, bygelyks by tekenjen en gym. 

5. Diel de Fryske les sa yn dat ek fan hûs ut Frysktalige bern oan har gerak komme. 
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Foar har moatte de doelen folie heger steld wurde: behalve Frysk ferstean en prate, 
ek lêze en skriuwe. 



Bydragen fan erfaringssaakkundigen 

Oan de erfaringssaakkundigen wie yn in foarpetear oer dizze studzjemiddei frege om by 
harren ynbring ek yn te gean op 

positive e%~~f negative erfarings mei it Frysk yn in Frysktalige omjouwing, 
ideeën oer wêr't de Provinsje in bydrage leverje kinne soe oan de ynboargering yn 
Fryslän. 

Balgobind erfaart 'drammerichheid' yn de foarm fan "Je bent hier en je dient je aan te 
passen" as negatyf. Hy ferstiet seis wol Frysk. 
Posityf: hy fynt it wichtich dat, benammen as migranten yn de sûnenssoarch of älderein
soarch wurkje, it Frysk op syn minst passyf behearske wurdt. 

Kisoenpersad wurket as husskilder en erfaart behearsking fan it Frysk yn syn be rop as 
posityf. Frysk prate kinne is in middel wêrtroch 't klanten him makliker akseptearje; jo 
hearre der dan by. Hy kin merke dat klanten net ferwachtsje dat hy harren yn it Frysk oan
sprekke sil; troch dat wol te dwaan wurdt der fuort in drompel weinommen. 
Syn erfaring hat ek west dat net-frysktalige kollega's wolris muoite hiene as der yn in 
groepke mei kollega's meiinoar allinnich Frysk praat waard. As der om frege waard, gie 
men wol eefkes yn it Nederlänsk oer, mar dêrnei wie it wer Frysk. Om der dan by te hear
ren wie it eins wol nedich Frysk te learen. 

Mefrou Salie fynt it needsaaklik dat de nij-ynkommeling dy't mei de lessen Nederlänsk 
begjint, tagelyk ek witte moat dat Fryslän in twatalige provinsje is en hokker konsekwin
sjes dat hat as jo hjir bliuwe. Har erfaring is dat soks al fuort dudlik wurdt yn de direkte 
leefsituaasje, bygelyks yn kontakten mei de buorlju. Se is bliid dat har buorlju der begryp 
foar hawwe dat sy de Fryske taal noch net machtich is. Se soe wol graach Frysk ferste
an kinne wolle. 

Bitiri hat, as meiwurker by Omrop Fryslän, yn syn oplieding en syn wurk belang by ken
nis fan de Fryske taal, net allinnich passyf mar ek aktyf. Hy tinkt dat hjir foar de Provinsje 
in taak leit yn'e mande mei skoallen, benam men foar minsken dy't al wurk hawwe. Tidens 
de Nederlänske les soe ek omtinken jûn wurde moatte oan de Fryske taal en kultuer. It 
soe handich wêze om in tal Fryske wurden te learen, benam men foar it wurk. Pas as nij
kommers hjir langer binne en it Nederlänsk wat machtich binne, kin mear yngeand omtin
ken oan it Frysk jûn wurde. 

Mefrou Salie wiist der op dat foar in protte allochtoanen it Frysk yn elts gefal de tredde 
- en somtiden de fjirde - taal is. Dêrom moatte der foaral yn it begjin gjin al te hege eas
ken oan allochtoanen steld wurde. Dy moatte seis de frijheid hawwe te besluten oft hja al 
as net Frysk leare wolle. De kar hinget faak ek 6f fan faktoaren as ynteresse en yntellig
insje, wen- en wurkplak. "As jo mear talen sprekke, binne jo riker" . 

Kisoenpersad seit dat hy in soad nei Omrop Fryslän harket. Mei in programma foar 
Omrop Fryslän foar en troch allochtoanen, asylsikers mar ek oare nij-ynkommers dy't hjir 
al goed yntegrearre binne, soene je de doelgroep folie mear behelje kinne by it Frysk. 

Balgobind fait him by. Bygelyks ien kear yn 'e wike in utstjoering op Omrop Fryslän soe 
moai wêze. Elkenien betellet by einsluten it omroptsientsje foar de regionale om rop. In 
grutte groep allochtoanen sil sa de Fryske omrop ûntdekke. 
It hat neffens him ek gjin doel en praat allinnich oer de problemen fan of mei it Frysk. 
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In bettere benadering is: tinke yn kansen en mooglikheden. Der wennet hjir in grutte 
groep minsken dy't hjir net wei komme en dy hawwe wat te bieden, ek oan keunst en kul
tuer. Hoe behelje jo de nij-ynkommers by Fryslan: as in konsumint yn 'e supermerk of leit 
it aksent op partnerskip? Simmer 2000 kin mooglikheden biede. Syn benadering soe ek 
wêze: net oankomme mei allinnich mar taalbelied, mar kultuerbelied as utgongspunt 
nimme; dat ropt folie mear de ynteresse wekker. 
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Frysk: middel, gjin doel 

Mefrou s. Siegers - Wijma 

Doe 't ik fan it 'Berie foar it Frysk' de utnoeging krige om hjir hjoed in ynlieding te halden, 
tocht ik by mysels: der binne safolle aspekten te neamen, dat ik dêrtroch miskien wol yn 
in rizenbrij-bult bedarje en dat si! de saak gjin goed dwaan. 
Ik sil dêrom yngean op de taak fan de oerheid, in tal dillemma's dy't wy tsjinkomme yn it 
asyl be lied en dêrnei op de aspekten wurk, ûnderdak en yntegraasje yn de mienskip. 

De oerheid hat as taak om asylsikers ûnderdak oan te bieden. Yn it spesifike gefal fan 
Tytsjerksteradiel jildt, dat wy yn us kolleezjeprogram foar de perioade 1998-2002 fêstlein 
ha dat it gemeentebestjoer alle meiwurking ferlient oan de opfang fan asylsikers. 
Hjir wol ik noch oan tafoegje dat us gemeenteried it beslut naam hat om yn Burgum in nij 
asylsikerssintrum te bouwen foar de opfang fan maksimaal 400 persoanen. Wy hoopje 
dat de bou yn it jier 2000 klear is. 

De oerheid hat ek as taak om derfoar te soargjen dat der opliedingsmooglikheden binne. 
Yn Tytsjerksteradiel bart dat yn in gearwurkingsferban tusken p.c. en iepenbiere skoal
len. Boppedat binne der nauwe bannen mei it 'Friesland College'. 
As oerheid hawwe wy ek de taak, foar safier't dat yn us fermogen leit, mei te wurkjen oan 
de yntegraasje fan asylsikers yn us maatskippij. 
Fierders is it de oerheid in protte wurdich dat de asylprosedueres foar it wol as net krijen 
fan in status, sa flot mooglik öfhannele wurde. Der is ommers gjin minder ding as dat asyl
sikers har tiid yn 'ledigheid' trochbringe moatte. 
It is ek nedich dat in gemeentebestjoer goed op 'e hichte bliuwt fan alles wat der bart yn 
in asylsikerssintrum. Yn Tytsjerksteradiel binne der, sawol op bestjoerlik as amtlik nivo, 
strukturele kontakten mei de direksje fan it AZC en (wat minder frekwint) it CDA. Us ried 
hat dan wol besletten om akkoart te gean mei de komst fan in AZC, mar wy hoopje dat 
der oait wol in ein komt in sa'n opfangsituaasje. Tagelyk besefte wy ek dat dat noch wol 
in moai skoft duorje kin. 

As oerheid ferdjipje wy us yn it ferskil yn kultuer, godstsjinst, noarmen en wearden en wy 
besykje dêr oerienkomsten ut te heljen, mar wy moatte der foar oppasse, dat wy us din
gen net dogge fanut allinne us eigen gefoel, tinken en belibbingswrald. 
Wy biede ommers asyl oan minsken dy't yn in koart skoftsje tiid faak al mear meimakke 
hawwe oan ellinde en lijen as wy seis yn in hiel minskelibben. Dan minsken, dy't de grûn 
yn har thuslan te hyt ûnder de fuotten wurden is en dy't net oars koenen as alles achter
litte. 
De draachwiidte dêrfan kinne wy us net foarstelle, mar wy moatte der wol each foar ha 
dat sy dat ferarbeidzje moatte. Harren halden en dragen is sadwaande sûnder mis beyn
floede troch minne ûnderfinings. 

Wy sille us dêrom by it opsetten fan belied net allinne ferdjipje moatte yn us eigen taak 
as oerheid, mar likegoed yn wat asylsikers dwaande haldt en hoe 't sy stadichoan besyk
je thus te reitsjen yn in lan dat net har eigen is. Wy sille each hawwe moatte foar de seden 
en gewoanten fan ut de ferskate kultueren. 
Nimme wy, as oerheid, as mienskip, us taak en opdracht serieus, dan sille wy yn us help
ferliening de antenne de goede kant ut rjochtsje moatte. Mei 'wy' bedoel ik net allinne de 
oerheid, mar ek dat hiele grutte 'leger' fan frijwilligers, dat oer alle boegen meihelpt oan 
de yntegraasje fan asylsikers yn de mienskip. 
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En dan binne wy der noch net. 

Yn de asylproblematyk - ik soe leaver sizze wolle it asylbelied - wurde wy konfrontearre 
mei nochal wat dillemma's: kinne asylsikers hjir bliuwe, of moatte sy werom? 
En as se bliuwe kinne, hoe moatte sy dan yn harren ûnderhald foarsjen? 
Wat is dan de takomst foar harren bern? 
Hoe rêde sy it op yn in lan dat poerfrjemd foar har is? 
Hoe kinne sy goed yntegrearje yn de mienskip? 
En hoe ferhaldt him dat mei de eigen kultuer? 
Fragen by de rûs, dêr 't wy mei elkoar in antwurd op fine moatte. 

Wy moatte derfan utgean dat in grut tal asylsikers hjir definityf bliuwe si!. 
Dy situaasje stelt us foar grutte taken. 
De earste taken dy't wy oppakke moatte binne: in fierdergeande yntegraasje yn de 
mienskip, ûnderdak en wurk. 
Yn omkearde folchoarder wol ik dêr wat neier op yngean. 
Wy witte allegear dat de kans op wurk yn Fryslan net al te grut is. Dat docht ûnder oaren 
bliken ut de stipe dy't Fryslan kriget fan it ryk om de ekonomy omheech te bringen. 
It is noch mar de fraach oft wy nije ynwenners fan us provinsje, dy't oantangele sitte mei 
bygelyks opliedings- én kultuerproblemen, wol sa makIik oan wurk helpe kinne. Der sil 
nochal wat oplieding oanbean wurde moatte om dat foarinoar te krijen. 
En hoe sit it mei de wurkjouwers seis? Binne sy ree om allochtoanen foarrang te jaan by 
it wervingsbelied? 
Koartsein: it is foar my de fraach oft wy echt by steat bin ne om alle nijkommers in fêst 
wurkplak te jaan. Ik beskögje dy wurkgelegenheid as in probleem dêr 't de oplossing fan 
noch net yn sicht is, mar dêr 't wól yngeand oan wurke wurde moat. 

It twadde aspekt is de husfesting. Der sil yn de takomst in tiid komme dat asylsikers utpro
sedearre bin ne en dat der dan foar in behoarlike groep fêst ûnderdak fûn wurde moat. 
Foar de oerheid leit dêr in taak om yn oerlis te gean mei de wenningbouferienings. 
Fan de oare kant kin ne wy der ek net fan utgean, dat alle asylsikers yn us provinsje 
bliuwe wolle, op it stuit dat se utprosedearre bin ne en in plakje sykje kinne yn us stêden 
en doarpen. Underfinings leare dat der genöch allochtoanen binne dy't leaver net op it 
plattelan bliuwe, mar har ta wenjen sette wolle yn de grutte stêdlike gebieten fan us lan. 
Dêr binne gruttere konsintraasjes fan langenoaten en dêr bin ne asylsikers minder ienlin
gen. 
In part fan de nijkommers dy't hjir no binne, sille Fryslan sadwaande besjen as in hierhûs, 
dêr 't se tydlik yn ferbliuwe. 
Wy sille as oerheid mei de wenningbouferienings wat dwaan moatte oan de dingen dy't 
yn dit stik fan saken op us öfkomme. 

Ik leau dat it hiel belangryk is dat de Fryske oerheden gearwurkje mei de ferantwurdlike 
ministearjes, de wurkjouwers, allerhande helpferlienende ynstansjes en de nijkommers 
seis. Yn oparbeidzjen meiinoar moatte wy komme ta oplossings. 

Der fanut geande dat in tal asylsikers yn us provinsje bliuwe sil, kom ik op it tredde punt: 
yntegraasje yn de mienskip of - oanslutend op it tema fan hjoed - 'meiinoar th us yn 
Fryslan'. Likegoed as de oare twa ûnderdielen kinne wy dy yntegraasje net mei de earms 
oerinoar mar wat öfwachtsje. 
Soenen wy dat wól dwaan, dan geane wy foarby oan us opdracht as oerheid. Hokker 
stientsje kinne wy deroan bydrage dat asylsikers harren th us fiele yn us provinsje? 
Neffens my binne de belangrykste aspekten by de yntegraasje de kommunikaasje en it 
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respekt foar elkoar. 
Troch middel fan in taal dy't wy allegear fersteane, bin ne wy by steat om misferstannen, 
ûnbegryp en foaroardielen ta in minimum te beheinen. 
Mei de komst fan de 'Wet Inburgering Nieuwkomers', dy't jildt foar statushàlders, leare de 
asylsikers as ien fan de earste dingen it Nederlànsk. Mei in ferwizing nei wat ik earder 
sein ha en mei alle respekt foar it Frysk, fyn ik dat fanselssprekkend. 
As it giet om 'meiinoar thus wêze yn Fryslàn', dan tink ik dat yn de earste faze it sprek
wurd jildt: "Wat it swierste is, moat it swierste wage!" Dat betsjut, dat Iju earst en meast 
ferlet fan de Nederlànske taal hawwe. 
Yn dit stik fan saken wol ik opmerke dat in goede, heldere en foar elk tersteanbere kom
munikaasje - yn it Nederlànsk - in heger doel tsjinnet as it propagearjen fan de Fryske 
taal. It Frysk komt yn in lettere faze fan it ynboargerjen wol oan 'e oarder, mar de earste 
prioriteit leit by it Nederlànsk. Dy miening basearje ik op praktyske grûnen en net op kul
turele. Neffens my is it foar de measte nijkommers al dreech genöch om it Nederlànsk 
ûnder de slach te krijen. Ik tink dat wy harren dêrom fuortdaliks ek net 'Iestich falie moat
te' mei nóch in taal. 

Triuw ik dêrmei it Frysk as taal, de kultuer yn us provinsje en de aard fan de Friezen yn 
in achterstànsposysje en hat sa 'n opstelling konsekwinsjes foar it ynboargerjen? Dat tink 
ik net. Doe 't ik dêroer neitocht, skeat my in ferhaal yn it sin. In skoftsje Iyn helle immen 
in miel iten by de sjinees by us yn it doarp. De eigner, dy't wylst al hiel goed Nederlànsk 
praat, krige yn de gaten dat it Frysk de earste taal wie fan dy klant. Doe 't it iten kIear
makke wie en de klant fuortgie, sei de eigner fan it restaurant: 'oant sjen' - op syn Frysk -
en hy lake fan ear ta ear. 
Ik leau fêst dat dy ynwenner fan Sjinese orizjine it goed begrepen hat. 
Troch de kennis fan Fryslàn dy't him yn it Nederlànsk bybrocht wie, wist hy dat yn Fryslàn 
twa talen deistich brûkt wurde en hy die syn bêst om oan te jaan dat syn th us yn Fryslàn 
leit. 

Dit foarfal slacht neffens my ek op de hàlding dy't wy as Friezen oannimme moatte yn de 
rjochting fan nijkommers yn Fryslàn. Nijkommers yn Fryslàn hawwe faak al in lange reis 
troch us làn achter de rêch. Yn de measte getallen is us provinsje ommers net it earste 
plak dêr 't se binnenkomme. It si! harren op 'e doele bringe at se - noch ris wer - kon
frontearre wurde mei wat nijs (taal) dat net de earste prioriteit hat. Wolle wy op in goede 
wize de kàns krije om us taal, us kultuer, us folkseigene oer te dragen, dan sille wy earst 
gebrûk meitsje moatte fan in oar fenomeen as us eigen taal. 

Dêrmei dogge wy us Frysk-eigene gjin skea. En soe dat al sa wêze, dan moatte wy us 
goed öffreegje wat us Frysk-eigene, sûnder dêrby us emoasjes te bot sprekke te litten, 
dan wol foarstelt. By de yntegraasje komt it folie mear op it hàlden en dragen fan de 
Friezen seis en de nijkommers oan. 

Us mienskip wurdt hieltyd mear multykultureel. Wy moatte dêr mei us allen oan wenne, 
de Friezen seis likegoed as de allochtoanen. As wy respekt hawwe foar inoar, as wy de 
muoite nimme wolle om us te ferdjipjen yn inoars kultuer, religy en noarmen en wearden, 
dán sille wy der yn slagje om in mooglik besteand gefoel fan ûnwennichheid wei te nim
men. Mei respekt foar inoar sille wy de feiten akseptearje moatte dêr 't gjin minske omhin
ne kin. Slagget dat - en ik besef dat dy wei lang is, mar wol te berinnen - dán pas komt 
us Fryske taal. Neffens my sil it dán allinne slagje om meiinoar thus te wêzen yn Fryslàn. 
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Gearfetting "Frysk: middel, gjin doel" 

De (gemeentlike) oerheid hat de taak asylsikers ûnderdak en opliedingsmooglikheden te 
bieden en - wêr't dat mooglik is - mei te wurkjen oan yntegraasje. 
De oerheid moat him by it opsetten fan belied net allinne ferdjipje yn de eigen taak, mar 
likegoed yn wat asylsikers dwaande hàldt (each foar inoars seden en gewoanten fanut 
de ferskate kultueren). 
Yn de opset fan it asylbelied wurdt de oerheid konfrontearre mei dillemma's: kinne nij
kommers bliuwe, hoe lizze de kànsen op de arbeidsmerk, hoe sit it mei de husfesting, 
hoe kin in goede yntegraasje plakfine. Yn dit stik fan saken sil de oerheid de lapen gears
mite moatte mei de ferantwurdlike ministearjes, de wurkjouwers, allerhande helpferlie
nende ynstànsjes en de nijkommers seis. Troch gearwurking moatte der oplossings 
komme. 
Us maatskippij wurdt hieltyd mear multykultureel. Spilet de Fryske taal in rol by de ynte
graasje fan allochtoanen? De wichtichste aspekten by de yntegraasje, ofwol 'thus yn 
Fryslàn' binne kommunikaasje en respekt. In goede, heldere en foar elk fersteanbere 
kommunikaasje yn it Nederlànsk tsjinnet yn dit stik fan saken in heger doel as it propa
gearjen fan it Frysk. It Frysk as taal, de kultuer yn us provinsje en it aard fan de Friezen 
wurdt dêrmei net yn in achterstànsposysje treaun. As wy respekt hawwe foar inoar, as wy 
de muoite nimme wolle om us te ferdjipjen yn inoars kultuer, religy ensafuorthinne, dán 
sille wy der yn slagje om in mooglik besteand gefoel fan ûnwennichheid wei te nim men. 
Slagget dat, dán pas is it fjild ryp foar de Fryske taal. 
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Ynboargerjen yn Fryslän, it edukatyf trajekt 
fan it ynboargeringsprogramma 

Mefrou H. Scholten 

It Friesland College is in ûnderwiissintrum mei achttjin ienheden. Yn Fryslän binne twa 
ienheden foar it ûnderwiis oan oarstaligen, Slideast en Noard/Slidwest, dy't tegearre de 
hiele provinsje as har wurkgebiet hawwe. 
Yn 1998 waarden lessen Nederlänsk as twadde taal (NT-2) jûn oan 2000 oarstaligen; 
dêrby binne noch net meirekkene 300 learlingen dy't in beropsoplieding folgje. It 
Friesland College hat te krijen mei 97 nasjonaliteiten. Fan dy 2000 kursisten heart in fyfde 
part (400) ûnder de regels fan de WIN (= Wet Inburgering Nieuwkomers). Fan dy 400 kur
sisten is 60% flechtling; de oare 40% is hjirhinne kommen om by de hlishälding te wen
jen of om in eigen hlishälding te begjinnen. 
De leeftyd fan de kursisten is tusken de 18 en 65 jier. De eftergrûn lit in grut ferskaat sjen: 
fan analfabeten oant Iju mei in wittenskiplike oplieding. It takomstperspektyf is krektsa hiel 
ferskillend; guon hawwe wurk hän yn it eigen län, guon oaren hielendal net. Yntegraasje 
hinget gear mei faktoaren Iykas yndividuele traumatyske ûnderfinings yn it eigen län en 
gjin opfang yn Nederlän of krekt wol opfang troch leden fan de hlishälding dy't hjir al 
binne. 

Mei it begryp nij-ynkommelingen wurdt sûnt de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN, 
1998) in beheinde groep oantsjut fan de brede doelgroep fan oarstaligen. Dy oantsjutting 
fan nij-ynkommelingen hat te krijen mei bepaalde fergunnings, hoe lang immen al yn de 
gemeente wennet, it komöf ut bepaalde lannen en mei efterstänsposysjes. Foar dit 
betooch brûk ik beide begripen: nij-ynkommelingen binne minsken dy't foar it earst yn 
Nederlän (Fryslän) kommen binne te wenjen en oarstalich is elkenien dy't it Nederlänsk 
net as memmetaal hat. Frysktaligen sille de fergeliking wol meitsje kinne. 
De sintrale fraach fan dizze middei is: hoe kinne nij-ynkommelingen better op de hichte 
brocht wurde mei de twataligens fan Fryslän en wêr binne de mooglikheden foar it learen 
fan FT-3 neist NT-2? 

Ik sil dêrby fjouwer punten oan de oarder stelle: 
1 Ynboargerjen: wat is it paad fan ynboargerjen foar in nij-ynkommeling? 
2 Wa binne behelle by it ynboargerjen? 
3 Wat binne lis ûnderfinings mei de twataligens? 
4 In pear suggestjes om nij-ynkommelingen better op de hichte te bringen mei de 

twataligens fan Fryslän. 

Ynboargerjen 

Sûnt 30 septimber is de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) yn wurking kommen. De 
ûnderdielen fan it ynboargeringsprogramma binne: 

Maatskiplike begelieding 
In edukatyf programma mei as ûnderdielen: 

Nederlänsk as twadde taal (NT·2) 
Maatskiplike oriïntaasje (MO) 
Beropsoriïntaasje (BO) 

Dêrnei komt in ferfolchtrajekt dat rjochte is op de sosjale, edukative en profesjonele red
sumens. 
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Organisaasjes 

Nij-ynkommelingen wurde ynskreaun yn in gemeente. De gemeente hat de rezjy-funksje. 
De utfierende organisaasjes binne: 

Vluchtelingenwerk / Flechtlingewurk 
Sosjaal-kultureel wurk (ynsidinteel) 
Friesland College (mar foar ferfolchûnderwiis en beropsoplieding ek: Friese Poort) 
Arbeidsvoorziening (foar opliedings dy't spesifyk rjochte binne op in berop of de 
arbeidsmerk) 

Nei it ynskriuwen wurdt in advys opmakke oer it te folgjen trajekt; dêrby wurdt dernei strib
be om mjitwurk te bieden. Yn alle gefallen komme de trije ûnderdielen fan it edukative 
programma oan de oarder. 
It Friesland College makket öfspraken mei de 31 gemeenten yn Fryslän, likegoed foar de 
nij-ynkommelingen as foar de oare oarstaligen dy't folwoeksenen-ûnderwiis folgje. 
De gemeenten slute mei it Friesland College foar de nij-ynkommelingen in kontrakt öf oer 
it edukative trajekt; dêrfoar is alles meielkoar 600 oere beskikber. Foar in kursist dy't dat 
trajekt trochrûn hat en it Nederlänsk as twadde taal (NT-2) op in bepaald nivo behears
ket, wurdt in twadde advys opmakke. Dat twadde advys hat as doelen: 

Sosjale redsumens, dielnimme kinne oan ûnderskate maatskiplike ferbannen. 
Edukative redsumens, mei sukses dielnimme kinne oan in ferfolchoplieding. 
Profesjonele redsumens, funksjonearje kinne yn it arbeidsproses (betelIe wurk). 

Yn dit ferfolchtrajekt is de maatskiplike begelieding it wichtichste. Flechtlingewurk is dêr
foar ferantwurdlik. De maatskiplike begelieding wurdt ferskillend foarmjûn, öfhinklik fan de 
nij-ynkommeling en fan de begelieder. Yn guon gefallen kin it foarkomme, dat de Fryske 
taal dêrby oan de oarder komt. Yn dat ferfolchtrajekt moat foargoed rekken hälden wurde 
mei it ferlet fan it yndividu. 
De trajektplannen wurde ferskillend foarmjûn, al neigeraden de gemeente. Yn de 31 
gemeenten yn Fryslän bestiet in ferskaat oan trajektplannen. 
Foar alle minsken dy't net falie ûnder it rezjym fan de WIN, jildt de ynboargeringsplicht 
net. 

Underfining mei twataligens 

"Wat binne jimme ûnderfinings mei twataligens en hoe stiet it mei de motivaasje om it 
Frysk ferstean te learen?" 
Dy fraach is foarlein oan in tal kursisten. In greep ut de reaksjes: 
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It kostet in protte tiid en ynspanning om yn Nederlän te wennen. Gauris wurdt sein: 
"Gun my de tiid om te wennen. De holle sit my hielendal fol, der kin op it heden neat 
mear by." 
Fan belang is it feitlike wenplak yn Fryslän. Der wurdt wolris opmurken: "Ik hear alle 
mooglike talen om my hinne, mar gjin Frysk." Dat jildt benammen foar minsken yn de 
stêd Ljouwert. Yn Ljouwert wennet de helte fan de 2000 nij-ynkommelingen/kursis
ten. Minsken dy't yn de doarpen wenje, komme it Frysk fansels wol tsjin. 
De motivaasje om Frysk ferstean te learen is ek öfhinklik fan it doel en fan it ta
komstperspektyf fan de minsken. Guon wolle leaver nei it westen fan it län, oaren 
wolle hjir graach bliuwe. Fierder spilet in rol de äldens fan de minsken en har lear
mooglikheden. 
De measte kursisten wiene posityf oer it Frysk: "Wy moatte de taal wol leare te fer
stean." De taalstaazjes foarmje wol in probleem, omdat minsken har bûtensletten 
fiele as sy it Frysk net ferstean kinne. Fan de 80 staazjes om wurkûnderfining op te 



dwaan. seine de Iju dat sy har isolearre field hiene. omdat sy it Frysk net ferstean 
koene: "Ik wol graach wurkje yn in Nederlänsk bedriuw. mar ik rûn fêst fanwegen de 
(Fryske) taaL" 

Suggestjes foar bettere ynformaasje 

In pear suggestjes om nij-ynkommelingen better op de hichte te bringen mei de twatali
gens fan Fryslän: 

Troch de gemeenten kin by it ynskriuwen mear ynformaasje jûn wurde oer de twata
ligens; dat moat eins yn in protte ferskillende talen (de eigen taal fan de nij-ynkom
melingen). 
Nei it foarbyld fan it boekje 'Frysk foar de riders fan de alvestêdetocht' kin in boekje 
makke wurde mei in tal stekwurden en begripen dy't in protte foarkomme. dy't han
dich binne foar de allochtoanen yn Fryslän. 
Listkes meitsje of in kassettebandsje mei de meast foarkommende begripen en fak
termen foar bepaalde beroppen. 

Konkluzje: Ik kin it net Iykfine mei it pleit fan Jeh. Ytsma om in ferplichte module op te 
nimmen yn it ynboargeringstrajekl. Foar de nij-ynkommelingen is it wichtichste om kon
takt te lizzen mei de nije maatskippij en mienskip. Taal is dêrby in middel. gjin doel. It 
Frysk is troch it Friesland College utbestege oan de AFûK, dy't in kursus 'Frysk foar 
allochtoanen' ûntwikkele hal. Yn dy kursus komt it ferstean fan it Frysk op it earste plak. 
Dan nij-ynkommelingen moat frijwat tiid gund wurde om yn te boargerjen. 

Fragen nei oanlieding fan de ynlieding 

Fraach: Wêrom is it Frysk utbestege oan de AFûK? 
Mefr. Scholten fertelt, dat it Friesland College goede kontakten hat mei de AFûK en dat 
de kursus nei folie tefredenheid fan de kursisten ferrûn is. It Friesland College is wol ree 
om it Frysk neist it ynboargeringstrajekt as fakultatyf fak oan te bieden. De AFûK kin de 
kursus yn it gebou fan it Friesland College jaan. 
Fraach: Is ûndersyk dien nei de motivaasje fan de allochtoanen om mei te dwaan oan in 
AFûK-kursus Frysk en hat eftemei ek evaluaasje plakfûn? 
Mefr. Scholten antwurdet. dat allinnich minsken meidien hawwe dy't al in tal jierren yn 
Fryslän wenje en dy't hjir betelIe wurk hawwe. Dhr. Balgobind befêstiget dat; hy hat seIs 
meidien oan de kursus, mei noch fiif, seis oare minsken dy't hjir al langer wenje. Minsken 
dy't dat wolle, kinne fierder mei de kursus 'Frysk foar net-Friezen' fan de AFûK. 
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Neipetear 

Bonesehansker (fraach oan de erfaringsdeskundigen): Ytsma hie it oer twa aspekten -
it formele (wurk) en it ynformele (sosjale) - by de ynboargering. 
By hokker aspekt is it Frysk wichtiger: it wurk of de sosjale kontakten? 

Kisoenpersad seit dat it Frysk neffens him yn beide gefallen wichtich is. Behearsking fan 
it Frysk makket it kontakt makIiker, sawol op it wurk as mei de buorlju. 

Mefr. Salie tinkt dat it wol nuttich is en ek wol in goed gefoel jaan soe, mar jout oan dat 
it foar har net needsaaklik is. Har sosjale kontakten en kontakten met kollega's en 
klanten geane yn it Nederlansk. Nei ferrin fan tiid hopet hja dat it Frysk dêrby ek in 
plak krije sil. Dat hat tiid nedich. Hja wol seis bepale op hokker momint de tiid dêr ryp 
foar is. 

Bitiri fynt it Frysk fan belang foar sawol de sosjale kontakten as foar it wurk. Hy ûnder
fynt gauris hoe wichtich it is dat hy it Frysk ferstean kin. 

Mefr. Scholten fynt dat der ûnderskie makke wurde moat tusken stêd en plattelan. 
Balgobind seit dat hy der seis gjin 'Iêst' fan han hat, dat hy it Frysk net ferstean koe. Mar 

as jo wurkje yn bygelyks de aldereinsoarch of yn in pjutteboartersplak, dan is it wat 
oars. Boppedat kin it net ferstean fan it Frysk it opbouwen fan ynformele kontakten, 
bygelyks yn it kofjeskoft mei -Frysktalige - kollega's, yn 'e wei stean. ft begripe kin
nen fan Fryske humor is ek in pree. 
Hy fynt it wol frjemd dat in fakatuere foar in baan by de gemeente yn bygelyks de 
grienfoarsjenning yn it Frysk yn 'e krante stiet. Neffens him foarmet soks in behinde
ring foar allochtoanen om te sollisitea~en. 

Mefr. Ellen Rombout, AZC Burmania (maatskiplike oriïntaasje) fynt persoanlik it Frysk 
ti ge wichtich. Se is fan betinken dat elkenien van bûten it Heitelan in allochtoan is. 
By de ynboargerings-kursus stelt sy ek it Frysk en de Fryske kultuer oan de oarder 
en fertelt se oer keatsen en reedriden. Foar alle nijkommers jildt dat hja problemen 
hawwe mei it ferstean fan it Frysk. 

Reitze Jonkman wiist op it feit dat it Frysk net in dominante taal is. It Frysk sit yn in min
derheidsposysje. Hy pleitet dêrom foar in fakultatyf oanbod fan it Frysk by de yn
boargering. De Provinsje hat hjiryn in foarlûkersrol. 
Jo moatte fan asylsikers net ferwachtsje dat hja Frysk oanleare. As de fan bûten 
Fryslan kommende Nederlanders dat al net dogge, dan hielendal de allochtoanen 
net. Mar it is wol in ferriking. Jo hawwe der allinnich mar baat by as jo der in taal by 
leare. 

Balgobind freget oft hy, om hjir wenje te kinnen, ferplichte wurde kin Frysk te learen. 
Jonkman fynt dat ferskil makke wurde moat tusken "it Frysk heart" of "it Frysk moat". As 

jo seis meidwaan wolle, is dat jo eigen kar. 
Mefr. Salie seit dat hja de (Fryske) opmerking fan Jonkman begrepen ha. Hja waard ek 

wol twongen om dat te besykjen omt Jonkman gjin Nederlansk spruts. In feit is dat 
foar harsels it Nederlansk de fiertaal is. It is net mooglik om yn twa jier tiid twa talen 
te learen. As jo alle taalfeardichheidsaspekten fan de Nederlänske taal leare wolle, 
dan hawwe jo tiid nedich. 

Mefr. Inge Voorhuis, Bureau Nieuwkomers jout oan dat harren erfaring is dat minsken 
binnen twa jier ferhuzje nei de Ränestêd. 

Mefr. Betty Bijvoets, Friesland College, Projekt doorstroming anderstaligen fertelt dat 
der wol petearen binne oer ferfolchoplieding en wurkfjild. Nijkommers krije in protte 
ynformaasje oer allerhande saken dy't hjir fan belang binne. Nijkommers wolle witte 
wêr't se it foar dogge en wêr't it ta liede moat. Of it bygelyks past by de papieren dy't 
sy meinommen ha ut harren thuslän. Mefrou Bijvoets fynt it wichtich dat minsken ear-
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der mei it wurkfjild konfrontearre wurde. Dan komme de fragen nei bygelyks in 
kompjûterkursus, in kursus Ingelsk of in kursus Frysk. It Friesland College moat dan 
trochferwize, wylst men dit soarte fan dingen graach seis oanbiede wolle soe. Mar 
foar sok maatwurk is jild nedich. 

Mefr. Saar van den Bergh, Beropsoriïntaasje Friesland College merkt op dat it foar in 
part öfhinget fan de dosint dy't les jout. Bygelyks yn Balk en Woarkum komme jo yn 
kontakt mei it Frysk. Wat dogge jo as dosint yn de lessen? Je kinne by it yn de kunde 
kommen mei it Frysk de eigen taal fan de kursisten behelje: "Hoe sizze jimme dat yn 
jimme eigen taal? Yn it Frysk is it 'goeie', 'pake' 'beppe' " ensfh. Der wurdt noch net 
struktureel mei in beroppe-/begrippelist wurke. Yn de äldereinsoarch kinne jo by in 
projekt as 'Frysktalige bejaarden' fan de faktaal Nederlänsk oergean op de faktaal 
Frysk. 

De foarsitter freget oft it jin bewust wêzen dat Fryslän twatalich is diel lJtmakket fan de 
didaktyk. Tinke de wurkers derby nei? Yn Beetstersweach binne bygelyks alle frijwil
ligers Hollänsktalich. It rapport fan de gemeente Opsterlän is dêrtroch kleure. Dat hie 
sa net hoegd. It hat mei it eigen gedrach en it ynsjoch fan de gearstallers te meitsjen. 
It is fan grut belang dat der op in heldere en dudlike manier utlis jûn wurdt dat der yn 
Fryslän in twatalige situaasje is en wat dat yn it deistich libben en foar it gefoel fan 
de minsken betsjut ('moeder' is foar in frysktalich bern fierder fuort as 'mem'). 

Bouwers merkt op dat flechtlingen yn it earstoan de hännen der fol oan ha om te oerlib
jen. Earst as der in basissekerheid is, ûntstiet romte foar oare dingen, Iykas bygelyks 
de nijsgjirrige kanten fan Fryslän. Hy stelt ut nijkommers seis in radio- of tillevyzje
programma meitsje te litten oer de Fryske kultuer. 

Ytsma seit dat yntegraasje jildt foar beide partijen; net allinninch foar de nij-ynkommers. 
It soe ek goed wêze om oan Fryske harkers ynformaasje oer allochtoanen te jaan. 

Bareld de Vries jout oan dat Om rop Fryslän sneins fan 11-12 oere in goed programma 
hän hat yn gearwurking mei it COS. In soartgelikens programma mei ynformaasje 
foar- en troch nijkommers soe in ferriking betsjutte. 

Mefr. Salie seit dat hja yn Fryslän bliuwt omt hja de Friezen aardich fynt. De minsken 
binne te fertrouwen. Hja sjocht it Frysk hielendal net as in probleem. 

De foarsitter: (gearfetsjend) Net ien fynt dat it Frysk ferplichte wurde moat foar nij
ynkommers yn us provinsje. Dat hat net oan 'e oarder west. Dat sprekt fansels. Frysk 
is gjin probleem, it is gewoan in moaie taal. Fan 'e middei ha wy dwaande west mei 
de fraach: hoe kinne wy der oer en wer oan meiwurkje dat elkenien him of har hjir 
thusfielt. Dat kostet tiid en freget om respekt en oandacht foar elkoar. 
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Oanbefellings lit de ynliedings en diskusjes 

Yn it ûnderdiel Maatskiplike oriintaasje yn it ynboargeringstrajekt fia de gemeenten ynfor
maasje jaan oer de twatalige sitewaasje yn de provinsje. Dy ynformaasje moat yn fer
skate talen beskikber wêze. 

Ynstee fan in frijbliuwende les-suggestje oer dialekten en streektalen, in fakultative 
module 'Frysk ferstean' opnimme yn it edukative programma fan it ynboargeringstrajekt, 
of nei it ferplichte ynboargeringstrajekt oanbod fan in fakultative module Frysk ferstean 
(en evt. lêze). 

Wurdlisten gearstalle fan deistige Fryske wurden en utdrukkings yn it sosjale ferkear en 
yn it beropslibben, per beropsgroep. 

Meitsje foar de skoallen mei allochtoane learlingen it Frysk ûnderdiel fan it totale taaIbe
lied. Stel foar allochtoane learlingen yn prinsipe allinnich it ferstean fan it Frysk as doel, 
sa mooglik it lêzen yn it Frysk. By allochtoane bern dy't opgroeie yn in Frysktalige kon
tekst, kinne de doelen heger steld wurde. 

Brûk by it ferstean learen fan it Frysk, neist de kommunikaasje yn de groep, benammen 
de Fryske skoaltelevyzje. As de bern it Frysk ridlik ferstean kinne, brûk dan ek by ien of 
mear oare fakken it Frysk as fiertaal. 
Diel de Fryske les sa yn dat ek fan hûs ut Frysktalige bern oan har gerak komme, sawol 
yn passive as yn aktive behearsking fan it Frysk. 

Nij-ynkommers yn de gelegenheid stelle in eigen programma te meitsjen by Omrop 
Fryslän. 

Njonken in kursus Frysk op de wurkflier en materiaal dêrfoar, ek materiaal ûntwikkelje litte 
foar de frijwilligers(organisaasjes) oer de twataligens fan de provinsje en it yntegraasje
proses. 
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List fan dielnimmers 
1. * H.Balgobind, Stichting Partoer/erfaringssaakkundige 
2. P.J.M. van den Bergh, Berie foar it Frysk 
3. mefr.S. van den Bergh-Hettema, dosint Friesland College Snits 
4. J.Berkhof, gemeente Dantumadiel 
5. * mefr.G. Bies, siktariaat Berie foar it Frysk 
6. * C.Bitiri Bitibiri, cameraman Omrop Fryslänlerfaringssaakkundige 
7. mefr.A. de Boer, Prov.platform Vluchtelingenwerk, Grou 
8. E.Boneschansker, Fryske Akademy 
9. F. Bouwers, wethälder gemeente It Hearrenfeen 
10. A.Brok, wethälder gemeente Ljouwert 
11 . A.Bijlsma, wethälder gemeente Boarnsterhim, Grou 
12. mefr. B.Bijvoets, Friesland College Ljouwert 
13. mefr. T.M. Douma-Foppema, Berie foar it Frysk 
14. mefr. J.Dijkema-Reinders, CDA-steatefraksje 
15. mefr. A.Dijkstra, COS Ljouwert 
16. C.M. Dijkstra, D66-steatefraksje 
17. G.Gerbrandy, wethälder gemeente Wymbritseradiel,Drylts 
18. * Joh. de Goede, COS Ljouwert 
19. mefr. R. v.d. Ham, Buro EO UA, Ljouwert 
20. F.H .Hofstra, Provinsje Fryslän 
21 . P. de Jager, CDA-fraksje 
22.* mefr. G.I.Jellema, stêfmeiwurker Berie foar it Frysk 
23. A. de Jong, COS Ljouwert 
24. S. de Jong, waarnimmer by it Serie foar it Frysk foar de Ynspeksje Sasisûnderwiis 
25. R.Jonkman, Fryske Akademy 
26. mefrou T.Kaloe, Buro EO UA, Ljouwert 
27. * S. Kisoenpersad, husskilder/erfaringssaakkundige 
28. Th. Meestringa, meiwurker Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO 
29. mefr.M.E.Minkes, PvdA-steatefraksje 
30. A.J.Mulder, deputearre provinsje Fryslän 
31. B. van Pelt, wethälder gemeente Smellingerlän, Drachten 
32. * mefr. A.Piebenga, Berie foar it Fryskldeifoarsitter 
33. mefr. M. v.d.Ploeg-Posthumus, Serie foar it Frysk 
34. A.M.J. Riemersma, stêfmeiwurker Berie foar it Frysk 
35. A.Roekiman, Trajectbeheer Opvang Nieuwkomers gemeente It Hearrenfean en 

lid gemeenterie Ljouwert PAL-Groenlinks 
36. E.Rombout, AZC Surmania, Ljouwert 
37. * mefr. S.Salic-Lukovac, meiwurkster gemeente TytsjerksteradieVerfaringssaakkundige 
38.* mefr. H.Scholten, direkteur Onderwijscentrum voor anderstaligen, Friesland College. 
39.* mefr. S.Siegers-Wijma, wethälder gem.Tytsjerksteradiel 
40. M.S.Stuijt, Provinsje Fryslän 
41 .*W.Tjerkstra, taalsintrum Frysk GCO Fryslän, Ljouwert 
42. mefr.1. Voorhuis, St. VVN (bureau nieuwkomers) Ljouwert 
43. B. de Vries, PvdA-steatefraksje 
44. mefr. G. de Vries, Stichting VVN Ljouwert 
45.* mefr. N. de Vries, Siktariaat Serie foar it Frysk 
46. mefr. M.Waalkens, VVD-steatefraksje 
47. W.Wieling, Berie foar it Frysk 
48.* J.Ytsma, Fryske Akademy 

* betsjut: meiwurker. 

39 



Curricula Vitae 
fan de meiwurkers oan de studzjemiddei 

Harry K. Balgobind 
43 jier aid; berne yn Suriname. Wennet sûnt 1982 yn Fryslän. Adviseur by de stifting 
Partoer yn Ljouwert (advys, stipe en ûntwikkeling foar wolwêzen en soarch yn Fryslän); 
siktaris wurkgroep ûntwikkelingsgearwurking Smellingerlän; riedslid yn de gemeente 
Smellingerlän. 

Corneille Bitiri Bitibiri 
Berne yn 1954 in Ntunu, Zaïre (no republyk Congo). Nei de middelbere skoalle fjouwer 
jier Latyn en filosofy en twa jier biology en chemy studearre. Ofstudearre oan de 
Universiteit foar Audiovisuele Techniken yn Kinshasa. Fan 1984 oant de maaitiid fan 1993 
ta as kameramanlregisseur wurke bij de Office Zaïrois de Radiodifussion et de T élévision 
(O.Z.R.T.) yn Kinshasa. Yn 1993 nei Nederlän flechte. Ferbliuwsfergunning sûnt maaie 
1995. Nederlänsk leard oan it Friesland College. Yn 1995 diploma nivo Cito-4. Ek yn 
1995 diploma basiskursus Kompjûterkunde. 
Fan febrewaris 1995 - desimber 1996 als frijwilliger (kameraman/regisseur) wurke by de 
lokale omrop Mercurius yn Ljouwert. Fanöf oktober 1996 as fêste free-lance kameraman 
yn tsjinst by Omrop Fryslän-televyzje. Troud mei in Friezinne; in soan fan twa jier. 

Satis Kisoenpersad 
Is 35 jier äld, troud en hat twa bern. Fan Hindoestaans/Surinaamse komöf. Wennet al 24 
jier yn Nederlän (Fryslän). Praat floeiend Frysk en Nederlänsk. Is husskilder fan berop. 

Anne Piebenga 
Mefrou Piebenga is lid fan it Berie foar it Frysk. Hja groeide frysktalich op en waard hol
länsktalich oplaat. Is folslein twatalich, mar yn de thUssituaasje wurdt allinne mar Frysk 
sprutsen. Wurket as dosinte yn it Heger Berops Underwiis. Hat bestjoerserfaring yn sawol 
de maatskiplike as yn de kulturele sektor. Hja is de deifoarsitter fan dizze studzjedei. 

Nefisa Salic-Lukovac 
Is yn 1951 berne yn Doboj (Bosnië en Hercegovina). Hja hat studearre oan de natuer
wiskundige fakulteit fan de Universiteit fan Serajevo, de biologie-humane rjochting. 
Dêrnei wurke as learares op in skoallemienskip foar fuortset ûnderwiis. 
Yn Nederlän sûnt 23 septimber 1992. Oan it Friesland College yn Ljouwert Nederläns 
leard en dêrnei yn maaie 1995 it Steatseksamen NT-2 nivo 2 ötlein. 
Yn it skoallejier 1995/1996 staazje-erfaring opdien by de skoallemienskip De Delta yn 
Ljouwert. Wurket sûnt jannewaris 1997 by de gemeente Tytsjerksteradiel. 

Hilde Scholten 
Berne yn 1955 yn Kampen. Studearre oan de Ryksuniversiteit Grins, studzjerjochting 
Andragology en Underwiiskunde. 
Hat earst wurke as dosint beropsûnderwiis; dêrnei as beliedsmeiwurker Regionaal 
Bureau Onderwijs en beliedsmeiwurker Friesland College. Sûnt fjouwer jier direkteur 
Friesland College, Onderwijscentrum voor Anderstaligen te Ljouwert, wurkgebiet Noard
en Sudwest Fryslän. 

Sytie Siegers - Wijma 
Berne yn 1945 yn Noardburgum. Troud, trije folwoechsen dochters. 
Wethälder gemeente Tytsjerksteradiel sûnt 1998. Portefulje: wolwêzen, sport, sosjale 
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saken en wurkgelegenheidsprojekten. 
Funksjes yn de (partij-)polityk: Foarmingsdeskundige CDA-Vrouwenberaad Fryslän; 
bestjoerslid (ponghälder) seksje "Vrouw, Kerk en Samenleving" fan de Rie fan Tsjerken 
yn Fryslän. 
Eardere funksjes ûnder oaren: acht jier riedslid COA-fraksje mei as oandachtsgebieten: 
romtlike oardening, fOlkshusfesting, maatskiplike saken; lannelik en provinsjaal be
stjoerslid CDA-Vrouwenberaad; lid partijrie CDA; bestjoerslid tsjerklik rekreaasjewurk 
Drinte; lid keamgroep opfang Vietnamezen yn Eamewäld ensfh. 

Willem Tjerkstra 
Beme yn 1943 yn It Heidenskip by Warkum. De earste seis libbensjierren opgroeid yn in 
folslein frysktalich fermidden. De skoalletiid wie foar it grutste part Nederlänsktalich. 
Fan 1967 oant 1975 ûnderwizer oan in basisskoalIe yn Snits. Fan 1975 oan 1989 direk
teur basisskoalIe Snits. Sûnt 1989 meiwurker oan it Taalsintrum Frysk (GCO Fryslän) te 
Ljouwert. De öfrûne fiif jier ha ad fan dat sintrum. Fierder haadredakteur fan "Byntwurk", 
it tydskrift fan GCO-Fryslän. 

Jehannes Ytsma 
Beme yn 1957. Wurket as taalsosjolooch oan de Fryske Akademy. Yn 1995 promovear
re op de studzje "Frisian as first and second language". Op it stuit dwaande mei ûnder
syk nei it projekt fan de trijetalige basisskoalIe. 
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Thuis in Friesland: nooit terug naar Bosnië 
. I . ' {'.C, IPh/fr~ 

!' In 1992 vlu~htte Ncfisa Sitlic
Lukovac (47) met haar twee " 
kinderen uit Bosnië. N~ een ,·;î','" 
kol't.~tondi~ ,verbli:lf in)(rO.atië '; 
kW!!DI ze u.teindelljk in . 

, Nededail~ aan: Nu woont ;,;èa,' 
we~t jaren in Bur~~~~, '[ie i~ . 
Dlorgen een val\ ~~tl~l:t\\\t, ' 

~ . clee)ne",ers aan dës~a,h~
middag 'Mejinoar thus yn 
Frys)an- Je thuisvoelen in 
Fryslan'. 

'. 

Door Robert van de Woestijne 

NEFISA SALI C- LUKOVAC voelt zich 
thuis in Friesland, al heeft dat wel heel 
veel tijd en energie gekost. Diep in haar 
hart verlangt ze nog steeds terug naar 
vroeger toen he t in Bosnië nog goed 
toeven was. Maar ze weet dat die tijd 
voorbij is en nooit meer terug zal komen. 
Daarom bouwt ze samen met haa r man 
en twee kinderen aan een nieuwe 
toekomst in Burgum. 

Sa lic-Lukovac, moslim, woonde in 
Doboj, een plaa ts met dertigduizend 
inwoners ongeveer 200 kilometer ten 
noorden van Sarajevo. Ze werkte daa r als 
lera res biologie op een scholengemeen
schap voor voortgezet onderwij s. Het 
waren onbezorgde jaren totdat de oorlog 
kwam. Het gezin vertrok in april 1992 uit 
veiligheidsoverwegingen naar Kroa tië. 

"Het leek ons beter om even elders een 
tijdelijk heenkomen' te zoekcn." Maar 
het zou totaa l anders lopen. Haar man 
wilde geen dienst doen in het Kroatische 
leger en keerde terug naar Bosnië. De 
oorlog escaleerde en Nefi sa vertrok in 
september met haa r twee dochters van 
twaalf en ti en op een konvooi naa r 
Nederland . Ze belandden in Zeewolde. 
"Het was voor ons een vreselijke tijd . We 
waren alles kwijt: ons huis, ons werk , 
onze familie, alles. Bovendien wist ik niet 
hoe het met mijn man ging. Ik voelde me 

Nefisa Salic-Lukovllc heeft een baan gevonden in het gemeentehuis van Tytsjerkste
radie!. fOlo LC/Wielze Landman 

ontheemd in een samenleving die mij 
totaa l onbekend was." 

Om toch maar wat om' handen te hebben · 
en nie t de hele dag te hoeven piekercn 
begon Nefi sa Nederl ands te le ren. "Ik 
ben iemand die graag studeert. 
Bovendien was ik in aa rnaking gekomen 
met Nederlanders . . Ik vond hct jammer 
dat ik niet goed met hen kon communi
ceren." Op dat moment had zij nog 
steeds het idee dat ze op termijn te rug 
zou kunnen keren naa r Bosnië. Dat 
ve randerde toen haar man zich een half 
jaa r later weer bij haar en de kinderen 
voegde. "Toen ik van hem hoorde wat er 
allemaal gebeurd was en wat hij allemaa l 
voor e llende had meegemaakt, begreep 
ik meteen dat we nooit weer te rug 

zouden kunnen gaan." 'Het gezin 
verhuisde naar het asielzoekerscentrum 
in Leeuwarden en kreeg late r een woning 
in Burgum. Met vallen en opstaan 

. probeerde Salic-Lukovac haar plaats in 
de Friese samenleving te vinden. "Ik ben 
regelmatig heel depressief geweest." 
Aan het Friesland Coll ege in 
Leeuwarden ging ze verder met de studie 
van dè Nederlandse taa l. In mei 1995 
deed ze staa tsexamen. Ook liep ze stage 
bij scholengemeenschap De Delta in 
Lee uwarden. Ondanks al die inspan
ningen slaagdc ze er niet in een baan te 
vindcn. "Voor iemand als ik die altijd 
gewerkt heeft was dat vreselijk moeilijk . 
Leven van een uitkering beviel me totaal 
niet. Ik stond buitenspel. Ik kreeg nie t de 
ka ns om een steentje bij te dragen aan de 

inrichting van de samenleving." 

Twee jaa r ge leden kon Nefisa eindelijk 
aan de slag als administratief 
medewerker bij de gemeente 
Tytsjerkste radiel. Ze is blij met haa r 
baan. Ook haar m an heeft inmiddels 
werk gevonden, als tekenaar bij Bergum 
Stal\ lbouw. Er gloort weer licht aan het 
einde van de tunnel. Heel schoorvoetend 
durft ze zich weer een beetje ge lukkig te 
noemen. Wat. haar in al die jaren op de 
been gehouden heeft? "De kinderen. Je 
moet door om ' hen weer perspectief te 
bieden." Nederlandse vrienden hebben 
haar weer vertrouwen gegeven. "Want 
het vertrouwen in mensen was ik na alles 
wat ons overkomen is helemaal kwijt
geraakt. " I 

Morgen vertelt Nefisa Salic-Lukovae op 
de door het Berie foar it Frysk en COS 
Fryslän georganiseerde studie middag om 
13.00 uur in het Provinciehuis te 
Leeuwarden samen met anderen Over de 
problemen waar zij de afgelopen jaren 
tegenop liep. E r za l onder meer 
gesproken worden over tweetaligheid 
binnen Friesland. Salic-Lukovac bedient 
zich eveneens 'van twee talen. Thuis 
wordt Bosnisch gesproken, daarbuiten 
bedient het gezin zich van het Neder
lands. Aan het Fries heeft Salic-Lukovac 
zich nog niet gewaagd. "Dat werd me 
allemaal te ingewikkeld. Maar ik sluit 
niet uit dat ik ook nog eens Fries ga leren, 
maar dan moet ik daar wel de innerlijk 
rust voor hebben." 

In Friesland ligt nu haar toekomst. "Ik 
ben erg blij met de openheid van de 
mensen en de tolerantie jegens anders 
denkendèn." Wat haar wel opgevallen is 
dat e r in Nederland veel harder gewerkt 
moet worden dan in Bosnië en dat dat 
ook veel stress met zich meebrengt. 
Bovendien vindt ze de mensen hier een 
stuk minder vrolijk dan ze vroeger in 
Bosnië gewend was. "Het is hier allemaal 
wat minder uitbundig, een beetje saai. 
Dat zou van mij wel anders mogen. " 



t; 

'Meer Friese taalles voor allochtonen nodig' PI) 
. 10 --2> --qt:j 

Leeuwarden - Er moet meer Friese feroarje", stelt hij . '!Wee belangrij- Frysk ferstean kinne." Ytsma wees prioriteit heeft. Tjerkstra: "It Frysk 
taalles gegeven worden aan alloch- ke maatregelen moeten genomen erop dat het aantal allochtonen in as fak windt wol jûn, mar is op de 
tonen. Het Ieren van de Friese taal worden, meent de taalsocioloog. Friesland de komende decennia zal measte-skoallen sa licht as in fear. 
speelt tot nu toe een marginale rol Alle nieuwkomers moeten worden toenemen. In 1994 was naar schat- Der is amper in line te bekennen. 
bij de inburgering. Dat is een slech- geïnformeerd over de tweetalige ting 3 procent van de Friese bevol- Sawat alle allochtoane bern dogge 
te zaak, omdat buitenlanders in . situatie in Friesland. En verder king in het buitenland geboren. In mei , mar de learkrêft set faak it 
Friesland moeten integreren in een moet er facultatief een 'module 2015 zullen minimaal veertigdui- Frysk oer yn it HoIlànsk, sadat de 
tweetalige maatschappij . Fries' worden aangeboden. " Mei in zend allochtonen in Friesland wo- allochtoane learlingen it better be-

Die mening werd gisteren ver- taalmodule kinst berikke dat de nen; een verdubbeling ten opzichte gripe kinne." 
kondigd door 1. Ytsma, taalsocio- minsken leare it Frysk te ferstean." van 1994. De allochtonen die op de studie-
loog bij de Fryske Akademy, en Het verstaan is volgens Ytsma Scholen middag aan het woord kwamen, 
W. Tjerkstra, werkzaam bij het erg belangrijk, zeker voor alloch- relativeerden het belang van het 
GCO (Gemeenschappelijk Cen- tonen met een baan. Uit onder- GCO'er Tjer.kstra onderschreef het Fries. Mevrouw N. Salie, geboren 
trum Onderwijsbegeleiding). Zij zoeksgegevens van de Fryske Aka- betoog van Ytsma. Het GCO heeft in Bosnië en nu wonend in Fries
spraken op een studiemiddag van derny, daterend uit 1994, blijkt dat onderzoek gedaan naar het Friese land, vindt de beheersing van · het 
It Berie foar it Frysk en het Cen- zestig procent van de Friese bevol- taalonderwijs op zeven basisscho- Nederlands belangrijker. "Die taal 
trum voor Internationale Samen- king op het werk Fries spreekt. Bij- len. Het ging om scholen met een kun je in het hele land gebruiken." 
werking in Friesland. na driekwart van de bevolking is in flink aantal allochtone kinderen, 4 Op het gebied van de. Friese taal 

Volgens Ytsma hangt het nu te staat Fries te praten. Ytsma:,,1t tot 15 procent van het totale aantal moeten niet te hoge eisen gesteld 
vaak van individuele lera ren af, of Frysk as sprektaal libbet. Dêrom is leerlingen. Uit hét onderzoek blijkt worden, vindt zij . "Dat wekt aver
allochtonen Fries leren. "Dat moat it sa wichtich dat allochtonen it dat het Fries op deze scholen geen sie." 
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Nederlan telt hieltyd mear ynwenners 
dy' t yn it bûtenlan berne binne. De 
ynboargeringswet dy' t sOnt ferline jier 
fan krêft is, hat it dêrby oer 'nieuwko
mers'. Yn de Wet lnburgering Nieuw
komers stiet in nijkommer omskreaun 
as 'een vreemdeling ... die de leeftijd van 
achttien jaar heeft bereikt en die voor de 
eerste keer tot Nederland is toegelaten'. 
In nijkommer in frjemdling? Raar is dat. 
Yn Amearika is in 'forcigncr' in toerist, 
mar yn Nederlan is in nijkommer dat 
seker nèt. Doel is just dat in nijkommer 
him foar langere li id yn us lan fêsligel. 

It regear rÛSl it lal nijkommers yn Neder
lan foar dit jier op goed 22.000.Yn Frys
lan binne ek hieltyd mear ynwenners 
dy't yn it bOtenlan berne binne. Yn 1996 
wie it saldo fan de bOtenlänske migraasje 
yn us provinsje bygelyks 2155. Dat belS
jut dat der goed twa tOzen mear minsken 
fan bÛlenlànske komöf yn Fryslän kom

. men binne, as dat der fuongiene. Yn de 
WRR-studzje 'Tweedeling in perspectief 
is berekkene dat yn itjier 2015 hast acht 
prosint fan de net-Ranestêdlike befol
king allochtoan wêze si!. Omrekkene 
häldt da t yn dat Fryslan in: 50.000 

. ;; te ~6. 3 . . ,crClC; 

Nijkommers yn Fryslan 
al)ochlOane ynwenners telle si!. De pro
vinsje wurd t hieltyd meartaliger. 

De nijkommers yn Fryslan krije Neder
lanske les fan it Onderwijscentrum voor 
AT\ders tali gen fan it Frlesland College . 

. Ferline jier gongen der 2000 oarstaligen 
op les, de helte dêrfan siet yn Ljouwert. 
De oarstaligen te lden mar leafst 97 
ferskillende nasjona liteilen , In nijkom
mer kriget gemiddeld 600 oeren les en 
dat is net folle om it Nederlansk as twad
de taal (NT2) le Icarcn. In soad brûkle 
taalmetoade yn it NT2-ûnderwiis .. hyt 
'N ieuwe Buren'. Yn dy metoade stiel ien 
lesidee oer dialeklen en streektalen, mar 
it Frysk komt as sadanich net oan 'e oar-

der. De taal komt wol ris yn 'e lessen te 
praat, mar dat hinget öf fan de kursisten 
of fan de lesjo.uwer, 

Faak is cle term NT2 trouwens hielendal 
net op syn plak, want cle nijkommer is 
gauris al twa- of seIs meanalich foardat 
el' nei Nederlän koml. In foarbyld is Bi li 
ri Bitibi rl, Oechlling Ut Kongo en sûnt 

. 1993 yn us lan . Op in stüdzjemiddei [er
line wike [reed op it ProvinsjehOs fenel-
de I3itibiri dat hy al ferskate talen spruls 
doe't er in jier as wat lyn by it Friesland 
College oankloppe om Neder1anske taal
les. Vn syn gefal wie it net NT2 wat hy 
dêr learde, mar earder ,NH of NT5. Nei 
it Nede r1änsk l~arde..Ailibiri foarsichtich-

wei ek wat Frysk. Gj in wûnder, wam hy 
is lroud mei in Friezin en wUl'ket as 
kameramalI by Omrop Fryslàn. 

De Fryske taal kin knap lestich wêze foar 
nijkommers. Net sasear foa r de oarsla li
gen yn Ljouwert , want dy' hearre measlal 
amper in wurd Frysk. Mar de nijkom
mers op de lytse doarpen rinne yll it 
deistich libben wol tsj in it Frysk oan .. Il 
'bdevingsondetzoek' fan ferline jier 
Ctnder cle oarstaligen yn de gemeente 
Opsterlan wiisde datoangeande op it 
probleem fan it Ftysk. Yn it rapport 
wurdt in njjkommer ut Oerterp oan
helle, Dy seit: " In Urelerp hebben we 14 
maanden mei plezier gewoonu, maar de 

Nede rlandse taal en vooral de Friese taa l 
bleek een handicap." 

Ek op oare plakken yn it Opsterlànske 
Ondersyksrapporl wurdt it Frysk in ta l 
kearen as knyppunl oanwiisd. In krante
slik nei oanli eding fan il ferskinen fan il 
rapport kople seis 'Asielzoekers gaan 
gebukt onder Fries'. Sjoen de ynhäld fan 
il rapport frijwat oerdreaun, mar goed . 
Opmerklik is il yn algefal dat it Fryske 
probleem hielendal nel yn de belieds
oanbefellingen fan it rapport werom 
komt. De wurkgroep fan it 'belevings
onderzoek' komt oan 'e ein fa n har fer
slach mar leafst mei goed 30 oanbefellin
gen. tl wurd Frysk komt men dê r 
Iykwols net ien kcar yn lsjin. Fr'jemd, in 
probleem lost men ornaris net op troch it 
te 'negearjen . Lil ik dêrom noch twa 
ekslra oanbefellingen jaan. NCtmer ien : 
alle nijkommers krije ynformaasje oer it 
r'rysk en oer de lwtllaligens fan de pro
vinsje .. En as twadde: nijkommers dy'l 
dat wolle, wurde yn 'e gelegenheid sleld 
om it frysk ferstean le learen. Dal kin 
belangryk wêze foar op it wurk. Boppe
dat is de kans grul dat immen 'nije buor
Iju' kriget yn stee fan 'n ieuwe buren'. 

]EHANNES YTSMA 



Ferslach fan it petear mei in tal wethälders 
op 4 juny 1999 

Nei oanlieding fan de studzjemiddei hat op 4 juny 1999 in oerlis west fan de Taakgroep 
Sosjaal Libben en Underwiis fan it Berie foar it Frysk mei mefr. S. Siegers-Wijma, wethäl
der Tytsjerksteradiel, A. Brok, wethälder Leeuwarden, mefr. B. Nouwen, gemeente 
Leeuwarden, A. Bijlsma, wethälder Boarnsterhim, F. Hofstra, Provinsje Fryslän öfdieling 
Wolwêzen. 
Leden fan de taakgroep binne: mefr. T.M. Douma-Foppema, mefr. A. Piebenga, S. de 
Jong en W. Wieling. 
It doel fan dizze gearkomste wie om te besprekken hoe't gemeenten oer de konkluzjes 
en oanbefellings tinke, sadat der - yn in letter stadium - heldere advizen formulearre 
wurde kinne. 

Spesjale punten fan omtinken en besprek wiene: 
- sosjale redsumens 
- frijwilligers yn it ynboargeringstrajekt mear bewust meitsje fan de twatalige sitewaasje 

yn Fryslän en materiaal dêrfoar ûntwikkelje 
- foar nij-ynkommelingen yn in wurksitewaasje spesjaal (kursus)materiaal ûntwikkelje 

1. Sosjale redsumens 

len fan de algemiene konkluzjes fan de stlidzjemiddei wie, dat it yn it ramt fan de sosja
Ie redsumens fan nij-ynkommelingen wol wichtich is har bekend te meitsjen mei it feit dat 
Fryslän in twatalige mienskip is en dat se dat by harren ferbliuw yn Fryslän tsjinkomme 
kinne. 

Fryslän hat in eigen taal en kultuer, en dêr bin ne wy wiis mei, mar nijkommers wurde net 
ferplichte it Frysk te behearskjen. It oanlearen fan in nije taal - ek al hat men ut eigen län 
in meartalige eftergrûn - hat men de hannen al fol oan; noch in twadde taal derby is dan 
wol hiel dreech. Boppedat is it fakentiden ek net dudlik oft minsken, as hja al in 
ferbliuwsstatus krije, har yn Fryslän ta wenjen sette. 

Njonken de konkluzje dat de beskikbere oeren NT-2 fan it ferplichte ynboargeringstrajekt 
gjin romte biede foar struktureel omtinken foar it learen fan Frysk, kin steld wurde dat yn 
Fryslän soms oare dingen nedich binne as yn oare provinsjes. En: wat kin dan wol. Tocht 
wurdt oan in ferfolchtrajekt wat letter yn de tiid, as men wit dat men hjir bliuwt. 
Dat soe dan kinne yn de foarm fan in ferfolch-kursus, te ûntwikkeljen troch de AFûK, dy't 
fanwege de herkenberens jûn wurdt by it Friesland College. De konsekwinsje foar 
gemeenten kin wêze dat der jild frijmakke wurde moat foar bygelyks reiskosten. 
len fan de oanwêzige wethälders merkt op dat gemeenten oer 't ginneraal al gau ree 
binne dêr wat oan te dwaan. 

2. Frijwilligers en de twataligens 

It oanlearen fan in taal is net allinnich technyk, mar ek emoasje: je thus fiele yn Fryslän. 
As jo minsken helpe kinne om har hjir thus en net utsluten te fielen, dan kin ynformaasje 
oer us twataligens hiel ynklusyf dien wurde. Dat hat net mei oeren te krijen, mar mei häl
ding en ferdraachsumens. 
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Minsken, en dat jildt ek foar meiwurkers oan it ynboargeringstrajekt, frijwilligers mar ek 
amtners, ha soms gjin dudlik byld fan hoe't twataligens in rol spilet yn it deistige libben. 
Oft de status-hälders in protte yn kontakt komme mei twataligens is ek öfhinklik fan yn 
hokker gemeente se wenje, yn de stêd of op it plattelän. Yn Ljouwert bygelyks prate de 
frijwilligers oer it ginneraal Nederlänsk. 
De opmerking wurdt makke dat frijwilligers net sitte te wachtsjen op in kursus Frysk. Dat 
is Iykwols ek net de yntinsje; de benadering is: hoe kinne wy de frijwilligers wat jaan en 
hoe kinne de frijwilligers wat oan de nij-ynkommelingen trochjaan. 
De hälding fan frijwilligers nei de minsken ta makket yn de wichtichste earste faze fan de 
opfang ek de measte yndruk. 
Aigemien wurdt wol it ferlet field dat by it ûntwikkeljen fan materiaal foar nij-ynkommers 
ek in hänsum boekje gearstald wurdt om mei te nimmen yn de tarissing fan frijwilligers. 
Ek soe der, analooch oan de besteande fideo 'Thus yn Fryslän', in fideo makke wurde 
kinne oer hokker funksje twataligens hat. 

3. Wurksitewaasje 

As nij-ynkommers yn Fryslän bliuwe en hjir wurk fine, is in folgjende stap: taal en kul
tuerferdjipping. Wêr rinne jo yn de wurksituaasje tsjinoan? As hjirfoar materiaal ûntwik
kele wurdt, kin tocht wurde oan it gearstallen fan listen mei wurden en utdrukkings dy't op 
de wurkflier fan belang binne en utjefte dêrfan yn in oansprekkende foarm. 
By de Provinsje binne grif budzjetten beskikber dêr't in berop op dien wurde kin foar ûnt
wikkelingssubsydzje, mar de gemeenten moatte der yn it ramt fan harren taak by in yn
boargerjen seis wurk fan meitsje. 
Der wurdt posityf reageard op in doelrjochte oanpak fan te ferwachtsjen taalproblemen 
op de wurkflier. Gemeenten dy't hjir belang by hawwe, kinne it stypje; as der dan al mate
riaal is, hawwe jo wat oan te bieden. Ek kin tocht wurde oan in kursus 'Frysk op de wurk
flier'. De wethälder fan Ljouwert merkt op dat de gemeente yn it ramt fan in nota 
Taalbelied dêr't oan wurke wurdt, de AFûK freegje kinne soe om in kursus foar sta
tushälders te ûntwikkeljen en yn gearwurking mei il Friesland College te jaan. Sjoen de 
diskusje op de siUdzjemiddei wurdt ferwachte dat ynpassing fan sa'n oanfolling yn it 
belied dêr mooglik is. 
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Einkonkluzjes en oanbefellings 

1. Algemiene konkluzjes oer de studzjemiddei 
De algemiene konkluzje fan de studzjemiddei is, dat de behearsking fan it Frysk gjin fer

plichting wêze mei, mar dat it foar de sosjale redsumens fan belang is, dat nijkommers 
yn Fryslän fan it begjin öf weet krije fan it twatalige karakter fan Fryslän. 

Foar it jin meiinoar thusfielen yn Fryslän is it winskiik, dat ek de frijwilfigers fan de 
Stichting Vluchtelingenwerk de nijkommers fertroud meitsje mei de twataligens yn de 
gewoane omgong. 

Minsken dy't hjir bliuwe, moatte neidat sy it ferplichte ynboargeringsprogramma (600 
oeren) mei sukses öfsletten hawwe, yn de gelegenheid steld wurde om yn alle gefal
len Frysk leare te ferstean en te lêzen. Benammen foar it ûnderdiel tarieding op de 
wurkflier en beropsutoefening is it winskiik, dat minsken basiskennis hawwe fan 
omgongsfrysk en Fryske faktaal. 

2. Kontrakten mei it Friesland College 
De gemeenten hawwe in wetlike taak yn it ynboargeringstrajekt fan de WIN. Yn Fryslän 

wurdt it edukative part fan dy taak fia in kontrakt utfierd troch it Friesland College. 
Yn feite wurdt yn Fryslän krekt itselde ynboargeringstrajekt oanbean as yn de oare pro

vinsjes. 
Past it yn it be lied fan de gemeenten yn Fryslän de nijkommers ek fia harren kontrakt mei 

it Friesland College yn de kunde komme te litten mei de twataligens fan Fryslän? 

3. Kontrakten mei de Stichting Vluchtelingenwerk Nederland 
De wetlike taak fan de gemeenten omfiemet ek de maatskiplike begelieding fan nijkom

mers bûten kursusferbän. 
De lannelike Stichting Vluchtelingenwerk Nederland hat dêrfoar passend materiaal en 

biedt de frijwilligers dêrfoar scholing. Der kin ferlet wêze fan spesjaal materiaal foar 
Fryslän y.f.m. it twatalige karakter fan de provinsje. 

Past it yn it be lied fan de gemeenten yn Fryslän fia harren kontrakt mei de Stichting 
Vluchtelingenwerk Nederland foar spesjaal materiaal en èventueel skoalling fan frij
wilfigers te soargjen? 

4. Bysûndere kursus, 
te fersoargjen troch it Friesland College, te ûntwikkeljen troch de AFûK 

De beskikbere oeren NT-2 fan it ferplichte ynboargeringstrajekt biede nei't bliken docht 
gjin romte foar struktureel omtinken foar it learen fan Frysk. 

Foar ekstra kursussen (bygelyks: basiskennis oer de twataligens van Fryslän en it Frysk; 
basiskursus Frysk ferstean en lêzen) moatte aparte kontrakten troch de gemeenten 
mei it Friesland College öfsletten wurde. 

It ûntwikkeljen fan bysûndere kursussen kin dien wurde troch de AFûK, mar kursussen 
'twataligens foar nijkommers' soenen troch en yn de gebouwen fan it Friesland College 
jûn wurde moatte; dat is foar de kursisten fan belang (werkenber plak mei in lege 
drompel) . 

5. Budzjetten Minderhedenbelied I Fryske taal en kultuer 
Kin de Provinsje Fryslän mooglik in bydrage jaan foar it meitsje litten fan spesjaal foar

Ijochtingsmateriaal en spesjale kursussen? 
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Gearstalling fan it Berie foar it Frysk 
per 1 jannewaris 1999 

foarsitter 

lid DB 

lid DB 

leden 

prof.dr. D. Gorter, heechlearaar oan de Universiteit fan Amsterdam en mei
wurker Fryske Akademy 

mefr. T.M. Douma-Foppema, konsulint äldereinwurk en ald-foarsitter fan de 
Feriening Lytse Doarpen Fryslän 

drs. J. Kersbergen, direkteur/plakferfangend lid Rie fan Bestjoer fan de 
Friesland Bank 

mr. P.J.M. van den Bergh, riedshear by it Gerjochtshöf te Ljouwert 

dr. J. van Dijk, haaddosint Regionale Ekonomy, Ryksuniversiteit Grins 

drs. M. Dijkstra, äld-direkteur Wräldomrop 

dhr. G.J. Kuiper, boargemaster Skarsterlän 

mefr. A. Piebenga, dosint HBU-MW, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 

mefr. M. van der Ploeg-Posthumus, äld-lid fan de Twadde Keamer 

drs. W. Wieling, lid Kolleezje fan Bestjoer - Van Hall Instituut 

dhr. S. Wynia, redakteur Elsevier's Magazine 

waarnimmer dr. S. de Jong, ynspekteur fan it basisûnderwiis 

Buro fan it Berie foar it Frysk 

stêfmeiwurkers 
mefr. G.!. Jellema 
dr. A.M.J. Riemersma 

siktariaat mefr. N. de Vries 

Postadres: Postbus 20120, 
NL - 8900 HM Ljouwert / Leeuwarden 

Telefoan: 0582925878 
Faks: 058 2925 125 
e-post: berie.frysk@fryslan.nl 
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