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Fries op school – In kinderrecht!
Demonstreer mee op donderdag 22 december in Leeuwarden
Meer dan dertig jaar geleden, in half mensenleven al, mochten Friese kinderen voor het eerst op de 
lagere school iets leren over hun eigen taal. En meer dan twintig jaar geleden, een hele generatie 
geleden al, mochten alle Friese kinderen op de middelbare school iets opsteken over hun eigen 
taal. Dat het vak verplicht aangeboden moest worden was een hoopvolle ontwikkeling, waar de 
meer dan 350.000 Friessprekers in de provincie Fryslân uit mochten opmaken dat in Nederland het 
onderwijs in het Fries voortaan serieus opgepakt zou gaan worden. Eerder was dat onderricht 
immers maar een ding geweest van hier wat, daar een beetje, en alles op basis van vrijwilligheid en 
het enthousiasme van de enkeling.
Maar anno 2016 is er geen reden meer voor optimisme over het Fries onderwijs. Een dageraad kan 
het niet meer genoemd worden: inmiddels is de dood in de pot. Fries leren op school, het is bij 
hooguit een uurtje in de week gebleven. De meeste leerkrachten willen wel, maar kunnen te weinig.
Het komt voor dat onbruikbare lesmiddelen jarenlang toch gebruikt moeten worden. Het komt 
voor dat lessen bestaan uit kijken naar een videootje. Het komt steeds meer voor dat scholen 
gebruik maken van de mogelijkheid ontheffing te vragen van de verplichting om Fries onderwijs te 
geven – en die zomaar krijgen van de Provincie. Ontheffing of niet, in beide gevallen laat de 
onderwijsinspectie het Fries erbij zitten. Jazeker, er is een Wet op het primair onderwijs, er zijn 
volledige kerndoelen voor het vak Fries, wat betekent dat kinderen wanneer ze het onderwijs 
verlaten het Fries moeten kunnen spreken, lezen en schrijven; er is een Handvest voor bescherming 
van minderheidstalen waar het recht op onderwijs in de eigen taal helder in verankerd is. Met de 
politieke woorden zit het aardig goed, maar het zijn de politieke daden waarop gewacht wordt.
Daadwerkelijk, effectief Fries onderwijs is voor de Friessprekende taalminderheid in Nedeland 
immers een mensenrecht. Daadwerkelijk en effectief Fries onderwijs is ook een kinderrecht. Een 
recht dat, op dit moment en altijd al, ouders evenals kinderen onthouden wordt door de 
Nederlandse staat en de Provincie Fryslân. Wie of wat maakt aanstalten om het individueel-
menselijke én maatschappellijke probleem van het Friese analfabetisme werkelijk aan te pakken? 
Ons multiculturele ideaal omgeslagen in het omgekeerde, namelijk van taaldiversiteit naar een 
assimilatie-ideologie: gemiddeld 90 tot 95 procent Nederlands, wat Engels en zo’n 2 procent Fries in
het basisonderwijs. Friese leerlingen worden door het onderwijs verbannen uit hun eigen taal. 
Het wordt tijd om te laten zien en horen dat er een eind moet komen aan die beschamende 
situatie, een land onwaardig dat graag overal vooraan staat om te strijden voor mensenrechten. Wij 
willen op donderdag 22 december daarom met een demonstratie in Leeuwarden aan de politiek en
de bevolking van Fryslân niet alleen laten zien dat wij onze taal de moeite waard vinden om pal 
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voor te staan. Wij willen ons ook en vooral erop richten dat onze kinderen eindelijk het recht zullen 
krijgen dat wij nooit gehad hebben: het recht op daadwerkelijk en effectief onderwijs in het Fries. 
Het gaat om meer uren, middelen en mensen; om meer armslag voor het Fries op drietalige 
scholen; om het planmatig en met overtuiging toewerken naar een duidelijk betere plek voor 
onderwijs fan en in het Fries. 
OP 22 december om 18.30 uur zullen wij bijelkaar komen op het Saailân (Wilhelminaplein) in 
Leeuwarden, om daarvandaan in een optocht door de stad te gaan. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om mee te doen, hoe meer mensen, hoe beter. 
Fries op school – een kinderrecht!
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