
aksjegroep 

Te Mâl 
06-41284993, aksje-temal@hotmail.com, www.temal.tk 

 
 
P A R S E B E R J O C H T 
 
Ljouwert, 5 april 2005 
 
Te Mâl poerlilk:  
gelikense ûnderwiisdoelen Frysk en Nederlânsk dochs 'temûk' loslitten 
 
De aksjegroep Te Mâl is poerlilk op Deputearre Steaten fan Fryslân. It deistich bestjoer fan de 
provinsje hat mei minister Van der Hoeven fan ûnderwiis ôfpraat dat de Fryske basisskoallen 
sels útmeitsje meie hokfoar nivo fan behearsking fan it Frysk oft se neistribje. Dêrmei wurdt 
de offisjele gelikense status fan Frysk en Nederlânsk op 'e basisskoalle loslitten. 
 
Te Mâl hat de ôfrûne moannen aksje fierd tsjin plannen fan DS om foar it Frysk nei in legere 
behearsking te stribjen as no it gefal is. De aksjefierders krigen stipe fan Provinsjale Staten. 
De ferantwurdlike Steatekommisje Boarger & Mienskip kaam op 10 maart ta it einsluten dat 
de gelikense status fan de skoaltalen Frysk en Nederlânsk bliuwe moast. Op 16 maart 
besleaten PS yn har miene gearkomste om dat einsluten yn in brief oan de minister Van der 
Hoeven fan ûnderwiis te ferwurdzjen. 
 
No docht bliken dat Komsaris fan de Keninginne Nijpels al op 14 maart it saneamde 
útfieringskonvenant Fryske taal en kultuer ûnderskreaun hat. De provinsje en ûnderskate 
ministearjes ferpartsje dêryn in stikmannich taken op it mêd fan Frysk taal- en kultuerbelied. 
Ofpraat is dat de minister ferskillende nivo's foar de behearsking fan it Frysk fêststelt en dat 
skoallen kieze kinne nei hokker nivo oft se stribje.  
 
Elbrecht Claus fan Te Mâl neamt it in mislediging fan de demokrasy dat Nijpels it stik 
ûnderskreaun hat op in stuit dat al dúdlik wie dat PS grutte beswierren hienen tsjin it útstel om 
in wetlike ûngelikensens fan Frysk en Nederlânsk yn te fieren. "Hoe moatte wy sa fertrouwen 
yn de polityk hâlde?" freget frou Claus har ôf. Earder wiisde Te Mâl al op ynternasjonale 
ôfspraken dy't skeind wurde soenen as de leardoelen foar it Frysk ferlege waarden. 
 
It fernuveret Te Mâl frijwat en hear fan Steateleden dat se yn de de Steatesitting fan 16 maart 
noch net op 'e hichte wienen fan it ûnderskriuwen fan it konvenant. Te Mâl hat de yndruk dat 
DS harren plannen 'temûk' gewoan trochdrukt ha. Te Mâl freget PS hjoed yn in brief om 
gebrûk te meitsjen fan de mooglikheid om it konvenant op te sizzen. De aksjegroep pleitet 
foar nije ôfspraken tusken it ryk en de provinsje, dy't rjocht dogge oan it stânpunt fan PS. 
Dêrby wiist Te Mâl op útspraken fan minister Remkes fan Binnenlânske Saken, dy't it Fryske 
provinsjebestjoer de romte jout om sels in taal- en kultuerbelied te bepalen. 
 
In kopy fan it brief oan PS is taheakke. 




