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Onderwerp : Kansen foar de Fryske Taal

Achte Steateleden,

By de Steategearkomste fan 15 desimber 2021 hawwe jo Moasje Frjemd 2817 oannommen.
Deryn jouwe jo oan dat it foar de takomst fan it Frysk wichtich is dat minsken har Otnage fiele
am Frysk te praten, ek as dat (noch) net flaterleas is. Elkenien dy't Frysk prate wol, soe
posityf moete wurde moatte yn stee fan troch in korrizjearjende taalplysje. Tagelyk freegje jo
am in effektmjitting op te setten oer hoe't minsken dy't in kursus/lesprogramma Frysk folge
hawwe it Frysk yn de praktyk tapasse en freegje jo am de utkomsten derfan te bruken by it
fierder stimulearjen fan de Fryske taal. Yn dizze brief reagearje wy op jo moasje. Derby sille
wy yngean op wat der op it stuit bekend is oer it Onderwerp en hokker Ondersyk der yn 2022
yn gong set wurdt am jo fragen better beantwurdzje te kinnen.

Wat is der bekend
De grutste kursusoanbieder foar it Frysk is taalbefoarderingsorganisaasje AfOk. Tusken 2016
en 2020 hawwe sa'n 1800 net-Frysktalige partikuliere kursisten in kursus by de AfOk dien. De
Onderfining fan de AfOk is dat net-Frysktaligen dy't in kursus Frysk dogge faak in persoanlike
oanlieding hawwe am Frysk te learen. Undersyk fan de Guillem Belmar ut 2018 Under 148
AfOk-kursisten lit Cinder oaren sjen dat:
- de measte kursisten Frysk leare wolle om't se it in moaie taal fine (91%) en/of

Onderdiel weze te wollen fan de mienskip (74%);
- sawat trijefearns (71%) fan de kursisten koarter as trije jier yn Fryslan wennet;
- ien tredde (32%) fan de kursisten it Frysk alle dagen brOkt en ienfiifde (21%) nea;
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- as kursisten Frysk besykje te praten, ien tredde beandere wurdt yn it Frysk (36%), ien
tredde earst yn it Frysk mar as minsken merke dat se it dreech hawwe, oerskeakelet
nei it Nederlansk (31%), ien fiifde yn it Nederlansk antwurd kriget (20%), en ien
achtste yn it Nederlansk, Casein as ien freget om Frysk te praten (13%);

- fan de kursisten, buten de kursus Frysk, 39% Frysk mei syn partner praat, 37% mei
freonen, 35% mei kollega's en 30% mei famylje, mar dat fan dejinge dy dat docht sa'n
20% him der einliks net sa fertroud by fielt;

- yn situaasjes bOten de doar, wurdt it Frysk troch de kursisten it faakst brukt yn lytse
doarpen (30% brOkt it faak of altyd), op it wurk (20% brOkt it faak of altyd), yn lytse
winkels (20% brOkt it faak of altyd), yn it kafe (18% brukt it faak of altyd), yn `e
supermerke (16% brakt it faak of altyd), en op VVhatsApp (15% brOkt it faak of altyd).

Ut interviews mei tsien kursisten doch bliken dat 90% fan doel is om it Frysk yn 'e takomst te
bruken. De dielnimmers jouwe oan dat hja faak positive reaksjes krije as se oanjouwe it
Frysk graach leare te wollen. Yn petearen skeakelje lykwols in soad Friezen oer op it
Nederlansk, meastal om't minsken tinke dat it fatsoenliker is en net om't se de sprekker net
`authentyk' genoch fine. Dat hat lykwols in averjuchts effekt op it Frysk te learen en te brOken
(Belmar, Van Boven & Pinho 2019).

Nij Cindersyk troch de Milk
Sunt 2020 is de AfOk yn gearwurking mei Mercator dwaande mei in wiidweidiger 0ndersyk
Cinder net-Frysktalige kursisten. Fragen dy't yn dat Cmdersyk oan 'e oarder komme, hawwe te
krijen mei it bruken fan Frysk yn it deistich libben. Ek wurdt der Ondersocht hokker
motivaasjes en behinderingen der binne om it Frysk te learen en te brOken. Ein 2022 binne
de resultaten fan dat undersyk bekend en sille wy jo deroer ynformearje.

De aktuele Ontjouwings
De kursisten by de AfOk binne ree om tiid te ynvestearjen yn it learen fan it Frysk. Dat jildt
lykwols net foar alle (nije) ynwenners fan Fryslan. Hieltyd mear net-Friezen lake nei Fryslan.
De sifers fan it Kadaster fan 2021 en foar Fryslan yn it bysOnder komme ynkoarten
beskikber, mar Of sifers fan it Kadaster oer Noard-Nederlan docht al bliken dat der yn 2020
yn ferliking mei 2013 trije kear safolle huzen ferkocht binne oan minsken dy't fan buten
Noard-Nederlan komme. Yn Noard-Nederlan leit it oandiel hOzen dat ferkocht is oan net-
Noarderlingen at op 11,4% en yn guon gemeenten lykas SCidwest-Fryslan leit it oandiel sets
heger as 25%. Nei ferwachting lizze dy oandielen yn 2021 noch heger.

De fitaliteit fan in taal wurdt net allinnich beynfloede troch it tat sprekkers, mar ek it oandiel
sprekkers fan de totale befolking. As it oandiel ynwenners dat de taal net praat hieltyd grutter
wurdt, nimme de mooglikheden om de taal te brOken ek of. De statistiken litte at sjen dat it
oandiel net-sprekkers stadichoan trochgroeit en yn dy sifers is noch gjin rekken Walden mei
mooglike effekten fan takomstige Ontwikkelingen sa as de oanlis fan de Lelyline of de
Ontwikkelingen op de arbeidsmerk. It bliuwt derom wichtich om nijkommers en oare net-
Frysktaligen te motivearjen om it Frysk te learen en te brOken.

As nije minsken hjir komme, is it belangryk dat se merke dat de Fryske taal in
fanselssprekkend plak ynnimt yn it iepenbier libben en dat se de Fryske taal fuortendaalks
sjogge en hearre om it brOken te stimulearjen. Op it stuit is it Frysk yn de iepenbiere romte
noch beheind sichtber. Mei it programma Sichtberens foar it Frysk set de provinsje de
kommende jierren folop yn om dat te ferbetterjen.
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Dermei komme nije minsken ek faker yn oanrekking mei de Fryske taal en sille nijkommers
earder ynteressearre weze om it Frysk te learen.

De gemeente Achtkarspelen nimt wat statushalders oanbelanget, ek nijkommers yn Fryslan,
al it foartou. Yn 2022 sille hja yn gearwurking mei de AfOk trije pilotworkshops jaan oan
statushalders om de Fryske taal en kultuer te yntrodusearjen. Hoewol't wy it de
ferantwurdlikens fan it Ryk fine om der soarch foar te dragen, fine wy it wichtich dat de
gemeente sa gau mooglik los kin mei de workshops en wurdt de pilot betelle Cit it provinsjale
budzjet Taalbelied. Mei de Cinderfiningen fanut de pilot sille WY em n 2022/begjin 2023 mei it
Ryk yn petear om foar workshops troch hiel Fryslan hinne finansjele stipe te freegjen.

De needsaak foar undersyk under nijkommers
Neist it plende Cindersyk fan de Affik en Mercator Under kursisten fan de AfCik sil Cindersyk
Cinder oare nijkommers ek weardefolle ynformaasje opsmite. Derom sil in stazjere fan 't
maitiid in ferkennend Cindersyk foar Us utfiere nei de tagonklikheid fan de Fryske taal foar
nijkommers yn Fryslan. Derby sil sjoen wurde nei it oanbod oan taalkursussen, hoe't oare
minderheidstaleregio's omgeane mei nijkommers en ynterviews holden wurde mei
nijkommers yn Fryslan. Op basis fan de konkluzjes fan beide Cindersiken bepale wy Os
ferfolchstappen. WY sjogge ek oft wiidweidiger Undersyk wol of net fan tafoege wearde weze
kin om it learen en brCiken fan Frysk fierder stimulearje te kinnen.

Sadree't de resultaten fan neamde Ondersiken bekend binne, sille wy jo deroer ynformearje.
Dermei achtsje wy moasje 2817 hjirby as ofdien.

Mei rju aclItinge,

Deputearr teaten fan Fryslan,

drs. A.A. M_Bliok-i-fo arsittei—

MBA MCM, sekretaris
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