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: Universitêre stüdzje Frysk en opfolging heechlearaar Fryske taal- en 
letterkunde

Achte mefrou Visser,

It ófrüne jier hawwe jo en deputearre Poepjes ferskillende petearen mei inoar fierd oer de 
ynrjochting fan it wittenskiplik ünderwiis rjochte op it Frysk oan de Ryksuniversiteit fan Grins, 
it oansteande emeritaat (oktober 2022) en de opfolging fan de sittend heechlearaar Fryske 
taal- en letterkunde. Üt dizze petearen hat bliken dien dat wy ferskillende fizys hawwe.

Mei dit brief freegje wy nochris jo omtinken foar üs stanpunten, dy’t wy graach weromsjogge 
yn de planfoarming by jo universiteit en de beneamingsproseduere foar de nije heechlearaar 
Fryske taal- en letterkunde. Nei üs betinken hawwe wy hjir in dielnimmende rol yn. Ommers, 
de provinsje Fryslan is de primêr ferantwurdlike foar de Fryske taal en kultuer en in wichtige 
financier foar it wittenskiplik Frysk ünderwiis. De Fryske taal is net gelyk oan oare lytse talen 
dêr’t jo universiteit stüdzjes yn oanbiedt. It Frysk hat as offisjele twadde rykstaal in 
ütsünderlike posysje yn de maatskippij dy’t mei öfspraken yn de BFTK bestindige wurdt en 
sa ek plak oan jo universiteit krigen hat.

Bestjoersófspraak Fryske taal en kultuer (BFTK)
It bestean fan de leerstoel Fryske taal- en letterkunde wurdt fereaske en finansiere troch it 
Ryk en de provinsje Fryslan. Dat is ek fêstlein yn de BFTK (2019-2023):
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Oan de Ryksuniversiteit Grins bestiet binnen de oplieding Minorities &
Multilingualism, in learstoel Fryske taal- en letterkunde. Neist de ryksbydrage fan 
Ünderwiis, Kultuer en Wittenskippen oan de Ryksuniversiteit Grins begruttet it 
ministearje fan Ynlênske Saken en Keninkryksrelaasjes foar de rintiid fan de BFTK 
alle jierren € 110.000 en begruttet de provinsje Fryslän alle jierren € 110.000 foar de 
learstoel Fryske taal- en letterkunde oan de Ryksuniversiteit Grins 
Ynspanning: Ryk/provinsje.

De search foar it Frysk yn it wittenskiplik ünderwiis is dêrmei op dit stuit, yn elk gefal oant it 
ferrinnen fan de BFTK, belein by jo universiteit. Wy bliuwe formeel meiferantwurdlik foar de 
wize wêrop’t dy soarchplicht ütfierd wurdt.

Op dit stuit bestiet de stüdzje Frysk oan jo universiteit as fakultatyf ünderdiel fan it 
bachelorprogramma minorities and multilingualism. Dat betsjut dat it Frysk no in karfak of in 
minor binnen in oare oplieding is. De breder ynstutsen bacheloroplieding minorities and 
multilingualism is bewust yn dy foarm oprjochte, doe’t yn de jierren foar 2012 de stüdzje kwa 
studinte-oantallen al ünder druk stie, mar boppe-al de bekostiging folslein faai kaam te stean. 
Nei üs betinken is it no tiid om it Frysk in autonomere posysje yn it wittenskiplik ünderwiis te 
jaan. De yntinsje hat altyd west om de stüdzje Frysk werfolweardich en selsstannich te 
meitsjen.

Master frisistyk
Wy ferwachtsje dat jo universiteit meiwurket oan it ynrjochtsjen fan in folweardige en 
selsstannige master frisistyk, yn line mei it plan dat de sittend heechlearaar opsteld hat en 
dêr’t wy - en in grut oantal organisaasjes mei üs - adheezje oan ferklearre hawwe. Ommers, 
de jilden dy’t jo fan üs en fan it Ryk üntfange, binne bedoeld foar de learstoel Fryske taal- en 
letterkunde. It kurrikulum fan de master frisistyk moat primêr rjochte wêze op it Frysk en 
lykweardich omtinken skinke oan de Fryske taalkunde, letterkunde, skiednis en kultuer. Mei 
dy frisistyske domeinen yn de basis fan it kurrikulum kin der ek ferbining socht wurde mei 
oare rjochtingen.

It foarstel foar de master frisistyk fan de sittend heechlearaar is sa ynrjochte dat der in goede 
trochstream plakhawwe kin fan in bacheloroplieding nei in promoasjetrajekt. Dêrneist en mei 
dêrtroch wurdt der ek foarsjoen yn de fraach nei goed opiate deskundigen op it mêd fan de 
Fryske taal en kultuer. Dat ferlet bestiet breed yn ‘e Fryske mienskip, by sawol provinsjale en 
gemeentlike oerheden, as ek by kennisynstellings en Fryske media.

De opsje dy’t jo foar kar nimme, it ünderbringe fan it Frysk as in saneamde track by in oare 
(op taalkunde rjochte) masteroplieding, foarsjocht nei üs betinken net yn it ferlet fan it Fryske 
fjild en docht gjin rjocht oan de posysje fan it Frysk as twadde rykstaal.

Njonken it ynrjochtsjen fan in folweardige stüdzje Frysk, fine wy it wichtich dat jo universiteit 
omstannichheden kreëarret dy’t it foar byfakkers mooglik makket om ien of mear Fryske 
fakken te folgjen. Yn it ferline hat bliken dien dat dêr in soad gebrük fan makke waard. Wy 
binne fan betinken dat at byfakkers net mear fasilitearre wurde, de studinte-oantallen ek net 
gau tanimme.
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Takomst learstoel Fryske taal- en letterkunde
Mei it each op üs ferantwurdlikheid foar it Frysk en us finansiering fan de learstoel Fryske 
taal- en letterkunde wolle wy graach ynhaldlik belutsen wurde by de opfolging fan de sittend 
heechlearaar. Jo hawwe yn de petearen dy’t fierd binne ütlein dat dy winsk yn striid is mei de 
wenstige gong fan saken oan jo universiteit. Wy hawwe begrip en respekt foar de 
prosedueres sa’t jo dy oan jo universiteit hawwe oangeande de beneaming fan in 
heechlearaar. Sjoen de ütsünderlike posysje fan it Frysk as twadde rykstaal, de 
ferantwurdlikheid en de eksterne finansiering fan it Ryk en de provinsje, liket it üs net 
ünreedlik om jo dochs nochris yn oerwaging te jaan üs yn de proseduere te belüken. Wy 
nimme graach in advisearjende rol by it opstellen fan de profylskets en de beneaming fan de 
leden foar de beoardielingskommisje. Wy wurde ek graach op de hichte hélden fan it proses. 
Ek tidigje wy derop dat ien en oar mei gauwens yn gong set wurdt sadat der in nije 
heechlearaar Fryske taal- en letterkunde beneamd is op it stuit dat de sittend heechlearaar 
mei emeritaat giet.

Ynstelle kommisje fan refleksje en advys
Wy stelle foar om mei fluggens in üt frisisten besteande kommisje yn te stellen dy’t üs as 
provinsje, it Ryk, en jo as universiteit bytiids advisearje kin oangeande it optimaal 
posisjonearren fan it Frysk yn it heger ünderwiis en spesifyk yn it wittenskiplik ünderwiis. 
Foarstel is om yn dizze kommisje yn elk gefal de folgjende persoenen te beneamen: prof. dr. 
G.T. Jensma (Ryksuniversiteit Grins), prof. dr. A. Versloot (Universiteit fan Amsterdam), prof. 
dr. H. Van de Velde (Universiteit Utert en Fryske Akademy), prof. dr. J. Da Silveira Duarte 
(NHL Stenden Hegeskoalle, Ryksuniversiteit Grins en Universiteit fan Amsterdam), dr. N. 
IJssennagger-van der Pluijm (Fryske Akademy) en dr. B. Gezelle Meerburg (NHL Stenden 
Hegeskoalle).

Wy hawwe der betrouwen yn dat wy inoar dochs fine kinne en it iens wurde kinne oer de 
ynfolling fan de learstoel en de ynrjochting fan it wittenskiplik ünderwiis oan jo universiteit. 
Mocht dat net it gefal wêze, dan sille wy neitinke oer de takomst fan de stüdzje Frysk en by 
hokker universiteit dizze stüdzje it béste har gerak krije kin. Dat wolle wy perfoarst leaver 
net, sjoen de jierrenlange gearwurking, te mear om’t jo universiteit him as universiteit fan it 
noarden profilearret en mei de Campus Fryslän ek in fakulteit yn üs provinsje hat. Dêrom 
hoopje wy dat jo iepen stean foar üs foarstellen en üs temjitte kommen wolle.

Wy rekkenje op jo ynset.

Mei rju ach i)nge,

Deputearre S teaten fan Fryslän,

rok, foarsitterdr

R.E. BouiusrRi rsma, MBA MCM, sekretaris
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