
 

Ljouwert, 3 juny 2022 

 

Oan:  de fraksjes fan Provinsjale Steaten 

 yn ôfskrift nei Deputearren Steaten 

 

Ûnderwerp: Besunigingen Fryske taal en kultuer 

 

 

Achte Steatefraksjes, 

 

De Ried fan de Fryske Beweging is tige skrokken fan de plannen fan Deputearre Steaten om 

foars te besunigjen op de Fryske taal en kultuer. Op basis fan in saneamd Zero Based Budgetting 

(ZZB) wurde foarstellen dien om de strukturele begrutting op ’e nij te besjen. Deputearre Steaten 

wolle it budzjet foar taal en kultuer flink ferleegje. Neffens de Ried strykt dat net mei de wetlik 

fêstleine soarchplicht foar de Fryske taal en kultuer troch Ryk en provinsje Fryslân.  

 

Ynfrastruktuer fan it Frysk 

De foarstellen binne basearre op oannamen oer wat wol of net wetlike taken fan de Provinsje 

wêze soene. Der wurdt ûnderskied makke tusken de folgjende pylders ûnder it Frysk taal- en 

kultuerbelied: 

1. Frysk yn it ûnderwiis 

2. Frysk yn it iepenbiere libben 

3. Frysk yn de frije tiid 

4. Taalproduksjehûs 

 

Deputearre Steaten erkenne sels dat de kearndoelen Frysk mar by in part fan de skoallen yn 

Fryslân helle wurde. Se stelle terjochte fêst, dat it ûnderwiis in brede kearntaak fan de Provinsje 

is, dêr’t se in wetlike ferplichting yn hawwe. Mar it Frysk rêdt it net mei ûnderwiis allinnich. De 

fjouwer pylders foarmje mei-inoar de ynfrastruktuer fan de Fryske taal. De oantaasting fan ien 

pylder soarget fuortendaliks dat ek de oare pylders wif steane. Deputearre Steaten stelle no 

oantaasting fan mar leafst trije pylders út!  

    

Stean foar wat jo sizze 

Okkerdeis hat de Provinsje mei it Ryk in sichtberensakkoart sletten, oanfoljend op de 

Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Dat stiet heaks op de útstellen dy’t Deputearre Steaten 

no foarlizze. Yn de ZBB stean útspraken as: 

- it Ryk hat de Provinsje fersocht om it foartou te nimmen. (ynterpretearre as: net oplein om it te 

dwaan?); 

- dat der beliedsplannen wêze moatte, mar dat net fêstlein is, wat deryn stean moat; 

- de stipe oan de Fryske literatuer (en de ynfrastruktuer dêrfan) is mar in smelle kearntaak;  

- ús kearntaak giet oer it Frysk, net oer de streektalen. 
 

De vrijheid om in te vullen is groot. Sokke wurden passe net by in echte Taalskipper. In 

taalskipper dy’t syn ferantwurdlikens net sjen wol, dy’t der net foar stiet? 



 

Konkrete gefolgen 

Fan de amtners by de provinsje dy’t dwaande binne mei de Fryske taal en kultuer bliuwe mei 

dizze plannen mar de helte (5 fte) oer! Dêrfan binne 2,5 fte dan allinnich dwaande mei it Frysk 

ûnderwiis. Dêrneist soe dan noch in miljoen euro besunige wurde moatte op materiële kosten 

(lês: organisaasjes dy’t yn Fryslân dwaande binne om it Frysk libben te hâlden). It skip 

(ynfrastruktuer fan it Frysk) en bemanning (amtners Frysk) fan de Taalskipper wurde sa wol hiel 

beheind.  

 

Dizze tebekgong hat net allinnich gefolgen foar de plannen dy’t op dit stuit ynset binne en 

ôfspraken dy’t makke binne, mar sil úteinliks gefolgen hawwe foar de folsleine ynfrastruktuer 

fan it Frysk. Dêrtroch wurdt in fisieuze sirkel ynset, wêrby’t de kearndoelen Frysk yn 2030 noch 

fierder faai komme te stean. Dat kin sa net! 

 

Wetlik fêstleine soarchplicht 

Wy wize jimme op kêst 2a fan de Wet Gebrûk Fryske taal. Dêryn stiet dat it Ryk en de provinsje 

Fryslân in mienskiplike ferantwurdlikens en soarchplicht foar de Fryske taal en kultuer hawwe. 

Yn de konsiderâns (it yn beried nimmen) fan de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2019-

2023 stiet: 

1) Nederlân hat twa ynternasjonale ferdraggen (Ramt en Hânfêst) ratifisearre en dêrmei de 

Friezen as in nasjonale minderheid mei in eigen taal erkend. 

2) Troch de Wet Gebrûk Fryske taal is dat ymplisyt en juridysk fêstlein (sjoch ek kêst 2a). 

3) De BFTK is de útwurking fan wat fêstlein is yn dy ferdraggen en de Wet Gebrûk Fryske 

taal. 

 

Troch de foarstelde besunigingen op de Fryske taal en kultuer rint de wetlik fêstleine 

soarchplicht slim tebek. Boppedat bart dat iensidich en sûnder oerlis mei de oare ferantwurdlike: 

it Ryk. Mooglik skeint de provinsje no de Wet Gebrûk Fryske taal. 

 

De Ried freget dêrom oan Provinsjale Steaten fan Fryslân: 

Lit troch in ûnôfhinklike partij útsykje wat de soarchplicht foar de Fryske taal en kultuer 

neffens de hjoeddeistige situaasje omfiemet. De útgongspunten binne bygelyks te finen 

yn Fan geunst nei rjocht mei in lykweardige en lykberjochtige posysje foar it Nederlânsk 

en de Fryske taal. Mar ek yn in advys fan de Ried fan Steat oer likense rjochten foar de 

Nederlânske en de Fryske taal. Dat hâldt yn dat it bonkerak fan de Fryske ynstitúsjes 

befoardere wurde moat. 
 

Wy freegje Provinsjale Steaten mei klam om noed te stean foar it yn stân hâlden en ferbetterjen 

fan de ynfrastruktuer fan de Fryske Taal en net mei te gean yn de foarstellen fan Deputearre 

Steaten.  

 

Mei freonlike groetnis, 

Arjen J. Dijkstra, waarnimmend foarsitter  

Nynke Beetstra, skriuwer 


