
bekeken. Daarom ga ik inhoudelijk verder niet in op de laatste vier hoofdstuk
ken. Net zoals in de eerste hoofdstukken onderbouwt Leerssen zijn standpun
ten uitvoerig met voorbeelden en citaten. De veelheid aan verbanden die de
auteur daarmee legt, heeft niet altijd bijgedragen tot een goede compositie van
het boek. Leerssen had best de lezer wat meer bij de hand mogen houden door
een duidelijker structuur en tussentijdse recapitulaties.

Nogmaals kan geconstateerd worden dat Leerssen op overtuigende wijze
laat zien, dat met name in de 19de eeuw Limburg een minder vanzelfsprekend
deel van Nederland was dan wij nu veronderstellen. Bijzonder is de rol van de
taalkundigen om een historische legitimatie te vinden voor de gewenste
staatsvorming in Europa. Pas in 1880 waren deze processen uitgekristalli
seerd. De belangrijke rol van de 19de-eeuwse letterkundigen omschrijft Leers
sen zelf met de woorden: 'In het onderwijs, in de vormgeving van de publieke
ruimte, in de beïnvloeding van de artistieke en architectonische smaak en het
literaire canon en de literaire praktijk, in interventies in het publieke debat of
zelfs het regeringsbeleid deden ze hun aanwezigheid voelen' (p. 153).

Leerssen laat door zijn studie zien dat een (Hollandse) cultuurhistoricus te
gemakkelijk een 20ste-eeuwse bril opzet bij het bestuderen van de ontwikke
lingen in de 19de eeuw. Het politieke spanningsveld van de 19de eeuw kent een
heel andere waarde toe aan de historische positie van het Nederlands (en dus
ook aan die van het Fries). Voor belangstellenden in de ontwikkeling van de
Friese cultuur is dit boek een verademing om te lezen. Zeker ook omdat in
deze benadering een tegenwicht wordt geboden aan het vaak dominante cul
tuurrelativisme in Nederland als gevolg van de door Leerssen geconstateerde
a-nationale herinneringscultuur.

Rients Faber

Jacob van der Bij / Renze W. Valk (2005)
Fries in het voortgezet onderwijs, een Echternachse processie. (Ljouwert
Leeuwarden: FryskeAkademy, ISBN: 9061719852,304 s., € 32,50).

Op tongersdei 1 desimber 2005 binne de beide ald-ûnderwiismannen Jaap van
der Bij en Renze Valk oan de Universiteit fan Amsterdam promovearre op in
mienskiplik proefskrift dat de fuortgong mei it Frysk op in fjouwertal skoal
len foar fuortset ûnderwiis evaluearret. It proefskrift telt trije dielen oer resp.
de posysje fan it Frysk (74 siden), de beskriuwing en resultaten fan it ûnder
werp fan ûndersyk (76 s.) en, as tredde, in sk6ging oer dy resultaten (48 s.),
dy't beshit mei 9 konkluzjes en 13 oanbefellings (s. 213-218). Oan dy trije
dielen giet in ynlieding fan trije siden foar6f, wylst it boek besluten wurdt mei
in gearfetting yn resp. it Nederlànsk, Frysk en Ingelsk, in tal ûndersyksdoku
minten, in oersjoch fan de brûkte literatuer en in saak- en persoansregister.

Yn de titel fan it boek wurdt it Frysk yn it fuortset ûnderwiis karakterisearre
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as in Echternachske prosessy, mar it wêrom is my net dûdlik. Wolle de skriu
wers mooglik oanjaan dat it boek feitlik oer in mismoedich meitsjende ekser
sysje giet? Mar dat is noch wat oars as in prosesje fan trije stappen foarût en
dan wer twa stappen efterût. Want seIs sa'n stadige foarûtgong is yn it gefal
fan de provinsjale plannen, sa't dy yn it boek beskreaun wurde, net waar te
nimmen. Slimmer as de titel is lykwols dat de beide auteurs de hiele gong fan
saken mei it plak fan it Frysk yn it fuortset ûnderwiis net yn in teoretysk en
eventueel in ferlykjend ramt set hawwe. Wol wurdt wiidweidich op de skied
nis fan it Frysk yn Fryslan yngien, mar dat ferhaal is winliken wol earder
beskreaun en hat as skets fan it klimaat foar it Frysk grif mei it ûnderwerp fan
ûndersyk te krijen, mar seit tagelyk net it measte oer it waar dêr't datselde
ûnderwerp yn ûtfierd wurde moast. De stûdzje hie faaks mear opsmiten as de
auteurs wat minder nei de skiednis sjoen en wat mear gebrûk makke hienen
fan de beskikbere literatuer oer bygelyks it ynfieren en akseptearjen fan nije
ideeën en metoaden. En wêrom net sjoen nei eardere ûnderfinings mei it
ynfieren fan fakken as maatskippijlear of kompjûterkunde yn it fuortset
ûnderwiis? En wat my oanbelanget wie ek sjoen nei stûdzjes oer it ynfieren
fan nije wurkmetoaden bûten it ûnderwiis. SeIs moast ik by it lêzen fan it boek
tinke oan de Wageningske foarljochtingskunde. Krekt ût dy hoeke fan it
meitsjen, kommunisearjen en ynfieren fan plannen wei, hie grif in nijsgjirrich
perspektyf te heljen west foar in stûdzje dy't ferslach docht fan de gong fan
saken mei de provinsjale plannen om it Frysk faker as eksamenfak yn it fuort
set ûnderwiis kieze te litten. Boppedat freegje ik my of oft de ûtkomsten, of
yn alle gefallen it provinsjaal bestjoer dat de foarstap ta it ûtfieren fan de plan
nen naam, ek net holpen west hienen mei wat mear each foar de ûnderfinings
op itselde mêd yn it bûtenlan.

De ûtkomsten fan it ûndersyk fan Van der Bij en Valk binne ek meager
om't mar fjouwer Fryske skoallen oan it hiele plan meidienen, wylst it doel
fan it hiele plan om mear learlingen Frysk as eksamenfak kieze te litten, ek
noch foar in grut part mislearre is. Mar goed, dat lêste witte wy dan no.

Diel 11 fan it proefskrift hat my winliken it bêst foldien. It beskriuwt yn de
haadstikken 5, 6 en 7 de keam fan it ûndersyk, te witten de ûtfiering fan it pro
vinsjale plan 'Op weg naar Fries als examenvak in het voortgezet onderwijs'.
Lykas sein hawwe fjouwer skoallen oan dy ûtfiering meidien. Ik wit net aft
dat in soad of in bytsje is, want der wurdt net oanjûn om hoefolle skoallen it
mei-elkoar gean kinnen hie. Men soe fierders tinke dat de kontekst fan de
dielnimmende skoallen net hielendal sûnder belang is. Oft in skoalle yn Balk,
Easterwalde, Hams of Ljouwert stiet, liket my nochal wat ût te meitsjen. En
oft in skoalle benammen te krijen hat mei bern fan alden mei in lege sosjaal
ekonomyske status of in bytsje oplieding is dochs ek wer wat oars as in skoal
Ie dêr't dat krekt oarsom is. Soks is dochs fan belang as in nije metoade of nij
fak yntrodusearre wurde moat, sa't de literatuer sjen lit. Van der Bij en Valk
geane dêr lykwols oan foarby. Hoewol net hielendal, want de beide auteurs
freegje hast oan de ein fan it boek (s. 199) omtinken foar in troch Jeroen
Imants ûntwikkele typology fan trije skoalkultueren. Dat hat lykwols net folle
doel, want it bliuwt by it neamen fan dy typology.
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It provinsjale plan is it resultaat fan in 'vrij langdurig proces met veel grote
en kleine veranderingen'. Wat 'vrij langdurig' is, wurdt net dûdlik makke, mar
wol dat de provinsje foar in bytsje jild in hiel soad fan de dielnimmende
skoallen freget. Earst gie it noch allinne om mear eksamenkandidaten Frysk te
krijen en de hälding foar it Frysk oer te ferbetterjen. Dêr waard letter oan ta
heakke dat:

- de dielnimmende skoallen in ûtstel meitsje moasten foar in net-ûnderbrut
sen learline yn alle learjierren;

- it Frysk aktiver brûkt wurde moast ûnder gearkOlllsten en oare byienkom
sten;

- it Frysk by alle lessen faker as ynstruksjetaal brûkt wurde moast, en
- dat elke skoalle in taalbeliedsplan ûntwikkelje moast.

De auteurs binne, sa liket my ta, net hielendal sûnder rjocht fan betinken dat
sadwaande in relatyf lytse yngreep yn de skoalle feroare waard ta suver in
yngripende kultuerferoaring. De beide auteurs sizze it net mei safolle wurden,
mar it mislearjen fan de plannen siet der winliken, mei tank oan de begeari
gens fan it provinsjaal bestjoer, al fan tefoaren ynbakt.

Yn haadstik 6 giet it oer de probleemstelling, ûndersyksopset en -ynstru
minten. Op grûn fan de provinsjale doelen formulearje de beide auteurs fjou
wer neier te ûndersykjen hypotezen:

- it provinsjale plan leveret yn de dielnimmende skoallen mear eksamen
kandidaten Frysk op;

- troch it plan krije learlingen en leararen in positivere hälding foar it Frysk
oer;

- it plan soarget foar it faker brûken fan it Frysk yn en bûten de lessen op de
dielnimmende skoallen, en

- it plan soarget foar in net-ûnderbrutsen learline Frysk foar de hafû en it
twû.

Soks betsjut in neigean en mjitten fan de resultaten fan de provinsjale ynset,
oanfolle mei it opsykjen fan de faktoaren dy't it plak fan it Frysk yn de skoalle
behinderje of fersterkje. Dat lêste moat sawol beliedsmjittige as ûnderwiis
kundige konklûzjes opleverje, sadat ek oare skoallen meidertiid wat oan de
hiele gong fan saken hawwe kinne, sa formulearje Van der Bij en Valk har kre
wearJen.

Haadstik 7 jout ûtkomsten fan in iverich mjitten fan de ûnderskate resulta
ten. Van der Bij en Valk brûke mei faasje testen dêr't ik amper fan heard hie.
Wat de Bonferroni- of de Tamhanetest ynhälde, wurdt net dûdlik makke, dat
men moat mar betrouwe op SPSS, it statistykprogramma dat it ienfäldich
mooglik makket om de dreechste bewurkings op ûndersyksdata ût te fieren.
Sa'n statistyske bewurking is net nedich by tabel 7.13, dy't it tal eksamenkan
didaten Frysk 1999-2003 sjen lito Dat tal is leger as dat it wêze moatten hie.
Feitlik is it doel foar 89% helle, sa skriuwe Van der Bij en Valk, en dat klinkt
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dochs hiel wat aardiger as it sizzen dat it doel net helle is. De neamde 89%
nimt lykwols net wei dat op twa fan de fjouwer yn de plannen behelle skoal
len en it hiele twû de noarm net helle is. En it resultaat is feitlik noch earmoe
diger, as betocht wurdt dat it bettere resultaat yn it hafû mei te tankjen is oan it
ynfieren fan twa soarten eksamenfak Frysk (Fl en F2), àfhinklik fan it tal
stûdzjebelêstingsoeren. Ik ken de ynhäld fan dy beide eksamenfakken Frysk
net, mar ik bin bang dat it iene noch minder foarstelt as it oare. Van der Bij en
Valk sizze dat de groei yn it tal eineksamenkandidaten Fryskfolslein oan de
provinsjale plannen ta te skriuwen is, om't dyselde groei by oare skoallen yn
Fryslän net te sjen is. Dy konstatearring is al te posityf. It kin wêze dat de pro
vinsjale plannen de kar foar it fak Frysk mei stipe hawwe, mar dat nimt net
wei dat ek it ynfieren fan in kar tusken Fl en F2, bûten de provinsjale plannen
om, de animo foar it Frysk tanimme litten hat. En dan is noch neat sein oer in
mooglik negatyf of posityf dwaan of litten oangeande it Frysk troch de skoal
len dy't bûten it ûndersyk bleaun binne. Dat makket dat de konklûzje fan Van
der Bij en Valk justjes tefolle op de oanpak fan de Sintrale Kornmisje Frysk
liket, sa't dy neamd wurdt yn noat 41. Dy kommisje soe der foar soarge
hawwe dat 'Den Haach' de yndruk krige dat it mei it ynfieren fan it Frysk op
de legere skoalle foar de wyn gie. Foar ûndersikers is sok dwaan lykwols noch
krekt wat slimmer as foar in advyskommisje.

Ta beslût fan paragraaf 7.3.1 sizze de twa auteurs dat 'voldoende [is] aan
getoond dat het mogelijk is Fries als examenvak aan te bieden en dat daarvoor
voldoende belangstelling bij de leerlingen is' . Dat earste wie lykwols foar it
provinsjale plan al bekend en it twadde kin dan wol foldwaande wêze as it
giet om it berikken fan it provinsjale doel fan jiers op syn minst 100 eineksa
menkandidaten Frysk, mar der wurdt neat sein oer de kwalifikaasje anneks
mei dat doel, te witten 'een behoorlijke beheersing van de Friese taal'. As gra
fyk 7.7 besjoen wurdt, is it trouwens dûdlik dat it tal slagge eineksamenkandi
daten Frysk noch te leech is, wylst de nije mooglikheid om op it hafû mei
luinder stûdzjebelêstingsoeren dochs Frysk te learen, it slimste tinken docht.
Dat tinken wurdt noch fierder fersterke om't Van der Bij en Valk wol witte
litte dat de learlingen neffens eigen sizzen it Frysk better lêze en skriuwe
kinne as de trochsneed-Fries, mar dêr oan taheakje: '[t]wijfels mogen er blij
ven bestaan ten aanzien van het beheersingsniveau . Leerlingen durven mis
schien vaker Fries te schrijven'. Dat lêste soe wêze kinne, mar wêrom net de
rapport- en eineksamensifers yn it ûndersyk meinommen? Dat hie yn alle
gefallen in part fan de twifel weinimme kinnen, of moat ik dêr oan twifelje?

It earste diel fan it proefskrift, dat oer de histoaryske ûntwikkeling fan it
Frysk yn Fryslän, wol in sykjen fan dy eleminten wêze, dy't de hjoeddeiske
posysje fan it Frysk yn it ûnderwiis bepale (s. 17). Hoe't dat sykjen him ta de
sintrale fraach ferhäldt, dy't earst op s. 91 formulearre wurdt: 'waarom
[neemt] het Fries in het onderwijs een ondergeschikte positie [in] ondanks de
ruime juridische mogelijkheden van verschillende kanten[?]' is my yn de
ûtwurking net dûdlik wurden. Van der Bij en Valk stelle trouwens fêst dat
,[d]e wetgeving veranderingen maar gedeeltelijk [blijkt] te kunnen afdwin
gen' . Wie dat dan it doel fan dy wetjouwing? Of tinke de twa mannen oan in
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wetlike taaltwang?
Van der Bij en Valk binne sa no en dan wol hiel maklik yn har aanpak en

dan giet it my net allinne om de opmerklike taalflater yn de twadde sin fan it
foarwurd. Lit ik as foarbyld de ferwizing op s. 26 nei Tjeerd Smedings yn
1987 ferdigene dissertaasje 'School in de steigers: de wording van de Friese
lagere school in de periode 1800-1857' neame. Van der Bij en Valk skriuwe:
'Als pikant detail wijst Smeding erop dat de spelling was ontworpen door de
commissie Siegenbeek'. Wat is de pikantens oan Smedings opmerking?
Dochs net dat Siegenbeek, lykas Smeding opmerkt, 'geen onbekende was in
Friesland'? Van der Bij en Valk litte witte dat Siegenbeek ea dûmny yn Dok
kum wie, doe it tafersjoch op de skoallen yn dy stêd hie en sadwaande de taal
situaasje yn Fryslàn kennen hawwe moat. Dat giet hiel wat fierder as de
opmerking fan Smeding. Ik hàld it mar by Smeding syn sizzen, want de werk
likheid is dochs dat Siegenbeek earst as 22-jierrige en krekt öfstudearre yn
Dokkum kaam en dy stêd nei goed in jier, yn 1797, foar it alderearste heech
learaarskip Nederlànsk foar Leiden ferroale. En earst lang nei syn koarte Dok
kumer dûmnyskip wie er fan 1815 oant 1852 ek skoalopsjenner.

De maklikens fan de beide auteurs jildt foar mear as ien konstatearring en
ferwizing. Sa litte Van der Bij en Valk op s. 21 witte dat 'alle schoolmeesters
van nature altijd hebben geprobeerd verstaan en begrepen te worden door de
kinderen die ze onderwezen'. Sa'n natuerwet hoecht fansels net fierder ûnder
boud te wurden, mar hoe ferhàldt sok skriuwen him ta it begjin fan itselde
haadstik, dat seit dat op in soad Fryske skoallen 'niet meer krampachtig wordt
geprobeerd om het Fries buiten de schooldeuren te houden'? Sa't it haadtel
wurd suggerearret, is dat blykber op beskate skoallen noch de praktyk. Bop
pedat begjint itselde haadstik op s. 17 mei it sizzen fan Jan de Jong, foar de
oarloch learling fan de Snitser Kweekskoalle: 'in de school was elke vorm
van taal die afweek van het ABN verboden' . Soks liket my de opmerking op s.
21 suver net te stypjen.

Yn it fjirde haadstik fan it earste diel wurdt konstatearre dat it nedige mis
gien is doe't it Frysk yn 1980 foar de legere skoalle ferplichte waard. Van der
Bij en Valk neame mear as ien reden dêrfoar. Sa wurdt, sa't ik hjirfoar al
opmurk, yn noat 41 skreaun dat de Sintrale Kommisje Frysk der foar soarge
dat 'Den Haach' de yndruk krige dat yn Fryslàn alles foar de wyn gie. Dat is in
nijsgjirrige konstatearring, dy't lykwols sûnder ek mar ien te ferifiearjen argu
mint dien wurdt. En wat ek tsjin siet, sa diele de twa skriuwers fierder mei,
wie dat it Pedagogysk Advysburo twongen waard om yn it Mienskiplik Sin
trum foar Underwiisbegelieding op te gean. Dat betsjutte dat spesifike saak
kundigens ferwettere en it earder yntinsive kontakt tusken de meiwurkers fan
it Pedagogysk Advysburo en de skoallen yn mist opgie. Ek dy konstatearring
wurdt dien sûnder ûndersyk of in ferwizing nei ûndersyk. Soks liket my noch
ris dûbeld de aktuele needsaak te ûnderstreekjen fan in deeglik ûndersyk nei
de effektivens fan de skoalbegelieding yn Fryslàn. In oare oarsaak foar it mis
learjen fan de ferplichte ynfiering fan it Frysk 'zou wel eens kunnen liggen in
de op handen zijnde integratie van het kleuter- en lager onderwijs'. Ja, 'zou
wel eens kunnen' , sok sizzen bringt de lêzer sûnder fierder bewiis en hifkjen
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net folle fierder. Fansels, it is slim om te lêzen: '[s]cholen en schoolbegelei
ders werden volledig in beslag genomen door de vorming van de basisscho
len'. As dat wier is, freegje ik my of oft dêr dan mooglik al it begjin fan de
tsjintwurdige ûnderwiisefterstannen te finen is. Dat nimt net wei dat ik myn
twifels ha, de ynfiering fan it Frysk begjint ommers al yn 1974, wylst de
basisskoalle earst yn 1985 in feit waard.

Wat Van der Bij en Valk mei it each op har ûndersyk ta myn femuvering
krekt net neame, is de ûnfoldwaande stipe fan de skoallen seIs foar it ynfieren
fan it Frysk. Dat is dochs eksakt de problematyk dêr't de twa ûndersikers yn
de aktualiteit ek tsjinoan rinne, soe men sizze. Op mear as de helte fan de doe
tiidske Fryske legere skoallen waard gjin Frysk jûn en fan it ûnderwizend
personiel yn 1971 wie 64% tsjin en 26% foar it Frysk as ûnderwiistaal yn de
klassen 4, 5 en 6. Soks is nei te lêzen yn in artikel fan Sikko de Jong yn it boek
dat ûnder redaksje fan Koen Zondag yn 1982 ûtkommen is ta gelegenheid fan
de doe holden ynternasjonale konferinsje oer twatalich ûnderwiis. Dat boek
wurdt wol yn de literatuerlist neamd, mar blykber is de beide ûndersikers it
stik fan De Jong ûntkommen. Dat jildt ek foar de sifers fan Bosma en Rader
sma ût 1978 oangeande de hàlding fan àlden foar it Frysk op skoalle oer.
Dochs in faktor yn de hiele gong fan saken doe en no, sa liket my ta, dy't
mooglik net fan minder belang is as it ferdwinen fan de Provinsiale Under
wiisried, dat wol neamd wurdt.

Van der Bij en Valk konstatearje op s. 88 dat de wjerstàn 'hier en daar' tsjin
it ynfieren fan it Frysk yn it leger ûnderwiis ûnderwilens ferdwûn is. It oardiel
fan de twa skriuwers oer de eardere wjerstàn is al opmerklik, mar tagelyk
wurdt net dûdlik makke op grun wêrfan't skreaun wurde kin dat dy wjerstàn
no net mear bestiet.

Haadstik 4 en diel I wurde op s. 91 gearfette mei it neamen fan in lyts tal,
nochal fan elkoar ferskillende, fêststellings oangeande it plak fan it Frysk. De
lêste sin is dat 'een breed scala van factoren van psychologische, sociale, eco
nomische en politieke aard bepalend zijn voor die positie'. Dat soe skoan
kinne, mar sa'n algemien sizzen is gjin dûdlik antwurd op de fraach wêrom't
it Frysk yn it ûnderwiis 'een ondergeschikte positie inneemt ondanks de ruime
juridische mogelijkheden van verschillende kanten'. Ofslutend moat ik fêst
stelle dat yn it earste diel in hiel soad oeral helle en ponearre wurdt, mar dat it
dêr feitlik by bliuwt. Fan in proefskrift hie wat mear ferwachte wurde mocht.

Diel III skóget yn haadstik 8 de ûndersyksresultaten en beslût yn haadstik
9 mei konklûzjes en oanbefellings. Dat leveret in stikmannich opmerkings en
bespegelings op dêr't it spitich fan is dat dy earst makke wurde nei it ûtfieren
fan it plan om it plak fan it Frysk yn it fuortset ûnderwiis fuort te sterkjen.
Want as de stûdzje fan Van der Bij en Valk ien ding dûdlik makket, is dat wol
de ûnfoldwaande trochtochtens en tarieding fan it provinsjale plan. It is hast
net te begripen dat safolle tiid en enerzjy set is yn in plan dat mar ût ein set,
sûnder rekken te hàlden mei allerhanne ûnderfinings en literatuer op it mêd
fan it yntrodusearjen fan nije wurkwizen of ideeën. Dat de auteurs op it belang
fan de skoalkultuer, de relevànsje fan ynset, hàlding en belutsenens fan de
skoallieding, de kar fan yn te setten ynstruminten of de wearde fan de
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ûtgongsposysje fan learlingen en leararen wize, wurdt presintearre as in
ûtkomst fan it ûndersyk, mar is feitlik àld nijs dêr't by de opset fan de plannen
rekken mei holden wurde moatten hie.

Van der Bij en Valk beslute har proefskrift mei trettjin oanbefellings. Dy litte
sjen dat de auteurs har hope benammen op de oarderjende oerheid festigje.
Dêr falt noch hiel wat oer te sizzen, mar ik gean der mar fan ût dat sok dwaan
foaral te krijen hat mei it omtinken foar it provinsjaal bestjoer, dat plan en
ûndersyk betelle hat. De lêste oanbefelling seit dat skoallen en subsydzjejou
wers foar it fêststellen fan it rendemint fan subsidiearre projekten in produkt
en prosesevaluaasje yn sokke projekten meinimme moatte. Projektplannen
binne faak te summier as it om de evaluaasje giet, sa is de lêste sin op s. 218.
Dêr kin yn alle gefallen fan sein wurde dat it provinsjale plan 'Op weg naar
Fries als examenvak in het voortgezet onderwijs' fan de kant fan Van der Bij
en Valk in wiidweidige evaluaasje krigen hat. De lêzer wit no dat it rendemint
fan dat plan net al te heech west hat.

Piet Hemminga (Fryske Akademy)
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