
Aan Het Ministerie van OCW 
t.a.v. Staatssecretaris drs. S. Dekker 
Postbus 16375 
2500 BJ  Den Haag 
 
 
 
        Fryslân, oktober 2015 
 
 
 
Geachte Staatssecretaris Dekker, 
 
 
Als Fries ben ik zeer geschrokken van de plannen om Omrop Fryslân haar zelfstandigheid te 
ontnemen.  Deze ‘Omrop’ is het enige Friestalige medium en vervult als zodanig een cruciale 
rol in het voortbestaan van het Fries. Wil een taal blijven bestaan, dan moet ze in haar eigen 
taalgebied volledig kunnen functioneren. De Omrop is wat dat betreft een goed voorbeeld. 
 
Bij de gepresenteerde plannen voor de regionale omroepen, zou Omrop Fryslân haar 
zelfstandigheid verliezen ten gunste van een noordelijke of zelfs nationale overkoepeling.  
Op directieniveau verdwijnt het Friestalige karakter dan volledig en dat zal ook op 
redactieniveau een voor het Fries negatieve uitwerking hebben. Zo’n landelijke directie zal 
niet geneigd zijn om aan de Omrop meer mogelijkheden en middelen ter beschikking te 
stellen dan aan de andere regionale omroepen. 
 
Het Fries heeft als tweede rijkstaal recht op een volwaardige behandeling door het Rijk. 
Als nu de regering deze tweede rijkstaal  niet eens haar laatste zelfstandige medium gunt, 
dan is dat in wezen een miskenning van het bestaan van die tweede rijkstaal. En dat zal voor 
de meeste Friezen een teleurstellende belediging zijn. 
 
Het Fries zit een kritieke fase. De overheersende invloed van de eerste rijkstaal met name in 
de media dreigt het Fries te verdringen. Alleen door samenwerking van Rijk en Provincie zal 
het mogelijk zijn om het Fries als tweede rijkstaal te behouden. Dat geldt niet alleen voor 
deze kwestie met de Omrop, maar bijvoorbeeld ook voor het onderwijs, waar een 
verantwoorde algemene aanpak nog steeds ontbreekt.  
 
Ik roep u op in overleg met het bestuur van de provincie Fryslân tot een oplossing te komen 
die het voortbestaan van een zelfstandige Omrop Fryslân waarborgt. 
 
 
Met hoogachting en vriendelijke groet, 
 
 
 


