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Aanleiding 
Sinds de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) deze zomer heeft besloten de met 
emeritaat gaande hoogleraar Fries niet een-op-een te vervangen, zijn er zorgen 
over het academisch Fries bij de Tweede Kamer en in Friesland. N.a.v. een 
krantenartikel in het NRC (zie bijlage 1) over dit onderwerp heeft u Kamervragen 
ontvangen van de leden Peters (CDA) en De Hoop (PvdA). Bijgaand ontvangt u 
daarop de antwoorden ter ondertekening. Bij de afgelopen begrotingsbehandeling 
heeft de Kamer een motie aangenomen die vraagt om een wettelijke verankering 
van het wetenschappelijk onderwijs Fries. Het NRC-artikel verwijst o.a. naar een 
advies van DINGtiid (adviesorgaan Fries, zie ‘Advies DINGtiid’ en bijlage 2) 
hierover.  
 
Geadviseerd besluit 
We vragen u bijgaande antwoorden op de Kamervragen te ondertekenen.  
 
Kernpunten 
• In de Kamervragen wordt u gevraagd naar de sollicitatieprocedure bij de RUG 

voor een hoogleraar Friese Taal en Cultuur. Omdat er geen geschikte opvolger 
voor het hoogleraarschap gevonden kon worden, besloot de RUG tot het 
voorlopig aanstellen van een universitair docent in deeltijd en opnieuw te 
werven over enkele jaren. Toen dit deze zomer bekend werd leidde dit tot 
verontwaardiging bij verschillende partijen. Inmiddels is er een deeltijd 
interim professor aangesteld (detachering UvA). In de antwoorden spreekt u 
vertrouwen uit in de aanpak van de RUG en verwijst u ook naar de inzet van 
de RUG om het onderwijs en onderzoek in de Friese taal en cultuur te 
behouden en verder te versterken. 

• In de Kamervragen wordt gevraagd of het opnemen van Fries in bredere 
opleidingen naar uw mening voldoende recht doet aan de positie van het 
Fries. Vanuit diverse hoeken is er namelijk kritiek op het ontbreken van een 
zelfstandige bachelor- en masteropleiding Fries, onder leiding van een “eigen” 
hoogleraar. Fries wordt sinds 2013 bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 
niet meer als zelfstandige universitaire opleiding aangeboden, maar als 
onderdeel van een bredere bacheloropleiding (Minorities and Multilangualism) 
en masteropleiding (Multilangualism). Daarnaast kunnen aan twee andere 
universiteiten minors Fries worden gevolgd. De reden voor het verbreden van 
de opleiding Friese taal en cultuur aan de RUG was het toekomstbestendig en 
levensvatbaar maken van de opleiding. Bovendien kunnen door deze 
verbreding meer politieke en culturele relevante kwesties aangesneden 
worden, wordt de aantrekkingskracht van de opleiding vergroot en zijn er 
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bredere beroepsperspectieven voor afgestudeerden. In uw antwoord verwijst 
u hiernaar en spreekt u uit dat u ziet dat er op verschillende manieren goed 
gewerkt wordt aan een duidelijk en zichtbaar onderwijs- en onderzoeksprofiel 
van het Fries. 

• Men vraagt u ook naar de uitwerking van de motie (De Hoop/Van der Molen) 
over de wettelijke verankering van het academisch Fries. We bezien 
momenteel de mogelijkheden om wettelijke verankering van wetenschappelijk 
onderwijs in het Fries uit te voeren. Relevant hierbij is dat de KNAW heeft 
besloten om een advies te maken gericht op een duurzame Frisistiek, dat 
naar verwachting eind dit jaar wordt opgeleverd. Dit advies willen we 
betrekken bij de uitvoering van de motie. We zullen de kamer dit najaar 
procesmatig informeren. In het voorjaar van 2024 volgt een inhoudelijke brief 
over de uitvoering van de motie.  
 

 


