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Nederlandse vertaling zie hierna 

Grins/Amsterdam/Frjentsjer, 27 jannewaris 2020 

 

Rju achte minister, 

De Keninklike Nederlânske Akademy fan Wittenskippen (KNAW) hat fan 't hjerst in rapport 
útbrocht oer de tastân fan de Nearlandistyk oan de Nederlânske universiteiten. Dêryn stelt 
de KNAW ûnder oaren: 

De Nederlandse taal is het fundament waarop de Nederlandse cultuur en 
samenleving gebouwd zijn. [...] Nederland en Vlaanderen hebben hier een bijzondere 
verantwoordelijkheid: als ergens ter wereld de neerlandistiek institutioneel goed 
ingebed zou moeten zijn aan universiteiten, is dat in Nederland en Vlaanderen. 
(KNAW-rapport, p. 15)i  

Wy –– heechleararen Frysk oan Nederlânske universiteiten – wolle hjirby opmerke dat de 
twadde offisjele rykstaal fan Nederlân, it Frysk, spitigernôch net neamd wurdt yn dat 
rapport. En dat wylst wat yn it rapport útholden wurdt, lykas it sitaat hjirboppe, foar fierwei 
it grutste part ien-op-ien ek foar it Frysk jildt (mutatis mutandis, want der moat út soarte 
rekkenskip jûn wurde fan de skaalferskillen tusken beide talen). At jo dêr priis op stelle 
soene, dan soene wy in analyze fan 'e spesifike situaasje fan it Frysk jaan kinne, mar dy soe 
fierhinne oerienkomme mei dy fan it Nederlânsk. 

Nederlân hat in spesjale ferantwurdlikheid foar it Frysk, lykas erkend troch it Ryk mei it 
ynfieren fan 'e Fryske Taalwet en it ûndertekenjen fan it Europeesk Hânfêst foar Regionale 
en Minderheidstalen (en de útwurking dêrfan yn' e Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 
2019-2023) en fan it Ramtferdrach Nasjonale Minderheden. Yn dat ljocht freegje wy de 
minister om de maatregels dy’t foar de earste offisjele taal fan Nederlân opsteld wurde sille, 
ek fan tapassing te meitsjen op it Frysk, de twadde rykstaal. Yn dit ferbân wolle wy op de 
neikommende oanbefellings yn it rapport wize (p. 18-22): 

1. Garandearje de finansiering fan op syn minst ien folsleine BA- en MA-oplieding 
Frysk yn Nederlân, ynklusyf it personiel ôfdekken fan 'e ûnderskate subdissiplines fan 
'e frisistyk. Fansels sil de Ryksuniversiteit Grins hjir in liedende rol spylje, mar de 
universiteiten yn 'e Rânestêd (UvA, UL, UU) en de Fryske Akademy kinne en moatte 
hjir yn oparbeidzjen ek in beskate rol op har nimme. 
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2. De útstelde finansjele Regeling kompensaasje foar ûnderwiismasters en it 
ferleegjen fan it ynskriuwingsjild foar in twadde master, dy't soargje kinne en moatte  
foar mear kwalifisearre dosinten, kinne maklik op studinten Nederlânsk én Frysk fan 
tapassing ferklearre wurde. 

3. It Frysk kin ek meinommen wurde by it ymplemintearjen fan 'e oare oanbefellingen 
oangeande de kwaliteit fan it skoalfak Nederlânsk en de foarljochting dêroer oan 
oankommende studinten. In soad problemen en de soarten oplossingen derfan sille 
ferlykber of sels gelyk wêze. 

Fansels binne wy altyd ree om ús skriuwen mûnling en/of skriftlik neier ta te ljochtsjen. Wy 
sprekke de winsk út dat der by de fierdere beliedsfoarming of it yn it libben roppen fan nije 
advysgroepen alle kearen mei (de belangen fan) it Frysk, de twadde rykstaal en twadde 
memmetaal yn Nederlân, rekkene wurde sil. Underskreaunen binne beskikber en ree om dêr 
in bydrage oan te leverjen. 

 

Mei rju achtinge, 

 

 

prof.dr. Goffe Jensma, Ryksuniversiteit Grins 

prof.dr. Arjen Versloot, Universiteit fan Amsterdam  

prof.dr. Hans Van de Velde, Universiteit Utert/Fryske Akademy 

prof. dr. R.H. Bremmer (em.), Universiteit Leien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Nederlands verdient meer; hoe de aantrekkelijkheid van de studie te vergroten. Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. Oktober 2019 

 

https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/nederlands-verdient-meer

