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Taalachterstand
en zuiver Fries

TE GAST

A ls oorzaak van een taal-
achterstand bij allochto-
ne Nederlanders wordt

vaak genoemd dat er in de be-
treffende gezinnen en hun so-
ciale omgeving slechts in de
eigen taal wordt gecommuni-
ceerd. Dit lijkt mij een aanneme-
lijke stelling.

Maar hoe zit het dan met de
autochtone Friezen die veelvul-
dig ook hun eigen ‘memmetaal’
gebruiken in de dagelijkse om-
gang met hun kinderen? Speelt
het daarbij ook een rol als de
communicatie in de Nederland-
se taal op latere leeftijd de gang-
bare taal moet worden? De
meesten kunnen zich wel in
verstaanbaar Nederlands uit-
drukken, maar zijn de spreek-
vaardigheid en de beschikbare
woordenschat niet minder goed

Een gevecht tegen
de bierkaai

en beperkter dan bij diegenen
die zijn grootgebracht in Neder-
lands sprekende gezinnen? Ik
weet niet of dat te onderzoeken
is, maar voor mijn gevoel speelt
het wel een rol.

Ik besef dat het Fries als twee-
de landstaal heel belangrijk is en
niet moet verdwijnen, maar als
ik schoolkinderen Fries hoor
spreken komen er steeds vaker
zinsconstructies voor die paral-
lel lopen aan die in het Neder-
lands. ,,Mem sei dat ik dat ha
dien, mar dat is net wier’’, hoor-
de ik vandaag nog.

Friestalige taalpuristen uiten
in kranten regelmatig, in zuiver
Friese bewoordingen, hun onge-

noegen over het slechte gebruik
van de Friese taal in onze pro-
vincie, maar is hun vechten voor
het behoud van hun taal niet
een gevecht tegen de bierkaai?

Als ik hoor hoe in reportages
van Omrop Fryslân soms wordt
omgegaan met de Friese taal,
denk ik wel eens dat veel Friezen
ten opzichte van de Friese puris-
ten een grotere taalachterstand
hebben dan Nederlands spre-
kende allochtonen op autochto-
ne Nederlanders.

Ik heb bijvoorbeeld de volgen-
de uitspraken of woorden horen
voorbijkomen: ‘Der stie in rusti-
ge oastewyn’; ‘ik hie gjin keuze’;
‘de overheden dogge neat’; ‘ik ha
yn maanden niks heard’; ‘dat
wie gjin pretsje’; ‘in moai pel-
grimsliet’; ‘de weidefûgels’;
‘stroming, kampere, momenteel,
hun hûs, inderdaad, hudige tiid,
oerrompelje, meilokje’.

As de Fryske taalpuristen fan
doel binne soksoarte fan útspra-
ken út te bannen, ha se noch
wol wat te dwaan en bringe se
noch mear minsken yn ûnwis-
sens sadat hja noch faker harren
taflecht sykje moatte yn ferlech-
jes as: ‘Om sa mar te sizzen; by
wize fan sprekken; sis mar;
woe’k mar sizze’.

Krije troch krampeftich fêst te
hâlden oan it gebrûk fan suver
Frysk in soad minsken sa net in
taalefterstân yn sawol it Frysk as
it Nederlânsk? Ek dit stikje sil yn
de eagen fan de puristen wol net
alhiel foldwaan oan harren
noarmen.

Het zij zo, om sa mar te siz-
zen.zen.
KAREL PANDER
Garyp
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