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O
Marsum

Oh was ik maar een
kind en woonde ik in
Marsum. Dan kon ik
naar OBS De Pôlle en

kreeg ik les in het Nederlands,
het Fries én in het Engels. Zodat
ik de rest van mijn leven deze
talen vloeiend zou spreken.
Want die school is uitgekozen
door staatssecretaris Dekker om
te experimenteren met Engelsta-
lig onderwijs. Hoe gaaf.

Kinderen zijn net sponzen.
Tot je tiende jaar kun je elke taal
nog onder de knie krijgen als
een native speaker. Zonder dat je
daar iets extra’s voor hoeft te
doen. De mensen om je heen
hoeven alleen maar in die taal
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tegen je te spreken. En het leren
van die extra taal gaat niet ten
koste van je kennis van je andere
talen. Het past allemaal makke-
lijk in die groeiende hersenen
van je.

Ik hoorde hierover voor het
eerst tijdens mijn studie Neder-
lands. En ik was geschokt en
opgetogen. De mogelijkheden!
Als mijn ouders consequent
Spaans of Japans tegen mij had-
den gesproken! Welk een gaaf cv

net sponzen

had ik nu dan gehad en hoe cool
en erudiet was ik dan geweest!

Maar ik kan mijn ouders niks
verwijten want die hadden het al
druk genoeg met Nederlands,
Fries en ons behoeden voor een
leven in de goot.

Maar toch. De mogelijkheden.
En voor de kinderen in Marsum
ligt het gewoon binnen handbe-
reik. En dat wás altijd al zo’n gaaf
dorp, met Piter Wilkens en de
kaatser met de mooiste naam
ooit: Oepie Larooi. En dan nu ook
nog eens het meest-talige dorp
van Friesland. Allemachtig Mar-
sum, jullie hebben het allemaal.

Mijn tweetalige opvoeding is
trouwens perfect gegaan. Ner-
gens last van gehad. Nou ja, mis-
schien van mijn enorme Friese
accent dat ik nog had toen ik in
Utrecht ging wonen. Mensen
dachten dat ik één van de meisjes
van het VPRO-programma ‘Zaai’
was.

Slechts één keer kwam ik in de
problemen door tweetaligheid.
Toen ik bij mijn Utrechtse fiet-
senmaker om een nieuwe pakje-
drager vroeg. Ik wist het Neder-
landse woord gewoon écht niet.
Maar als dat de schade is, dan
wegen de nadelen zeker op tegen
de voordelen. Good luck, children
of Marsum. I envy you.
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