
Jierferslach 2015 fan de 

Ried fan de Fryske 

Beweging  
 

Algemien 
 

Der binne dit jier, bûten de rinnende saken dy’t altyd de oandacht hawwe moatte, nochal wat 

ûnderwerpen dy’t by de Ried oan ‘e oarder west hawwe fanwege de bedriging foar it Frysk of 

Fryslân.Yn it neifolgjende folget in oersjoch dêrfan. 

 

De Raad voor Cultuur 

 

De Raad voor Cultuur is in advysorgaan fan it Regear. Ien kear yn de fjouwer jier bringt de 

Raad in beliedsnotysje út. It die bliken dat dat de teneur fan de notysje dy’t no útbrocht is 

nochal rânnestêdlike aksinten hie. De Ried hat dêroer kontakt opnaam mei de Provinsje en 

doe die bliken dat der in regionale gearkomste foar it Noarden belein waard yn de stêd Grins 

organisearre troch de gemeente Grins. De Provinsje koe der net foar soargje dat der ek sa’n 

gearkomste yn Ljouwert belein waard. Yn dy gearkomste yn Grins koe it fjild krityk leverje 

op de notysje. De Ried hat by dy gearkomste yn Grins west. De foarsitter fan de Raad Joop 

Daalmeijer wie dêr ek en sawol oan it begjin as oan de ein liet hy hearre dat hy de ynbring út 

it Noarden hiel serieus naam. De Raad bringt in advys út oan de Minister en dy sil dan in 

útstel oer it belied oan de Twadde Keamer dwaan.Yn dy gearkomste hiene ferskate 

bestjoerders en ynstellingen har ynbring. It moat sein wurde dat it aksint dêrby wol lei op 

Grinslân. Fryslân en Drinte waarden wol neamd mar dat ferhold him net ta de bydragen fan 

Grinslân. De Ried hie eins wold dat der ek sa’n gearkomste yn Ljouwert holden waard mar de 

Raad voor Cultuur woe dat net en fûn dat net nedich. It trajekt rûn doe noch en der kamen 

noch wol mominten dat de Ried wer kommintaar leverje koe. It die efterôf bliken dat dat by 

de Raad net it gefal wie.Nei de lanlike harksittings is in advys útbrocht oan de minister. Lykas 

al ferwachte wie hie it advys ûnderdielen yn him dêr’t  de Ried him foar it Frysk en de Fryske 

kultuer earnstich soargen oer makket. De spesifike sitewaasje fan ús taal en kultuer krijt net 

de oandacht dy’t dêr foar nedich is. Dêr komt noch by dat de noardlike gearwurking as foar de 

hânlizzend sjoen wurdt en dat is no krekt it punt dat de Ried as tige bedriigjend sjocht foar it 

Frysk en de Fryske kultuer.Opfallend is dat de wethâlders fan kultuer fan Ljouwert en Grins 

de noardlike gearwurking wol posityf beoardielje. No hat de Ried gjin beswier tsjin 

gearwurking lykas mei it Noordelijk Filharmonisch Orkest (NFO) mar as it giet om it Frysk 

en de Fryske kultuer moatte dy wol oerein bliuwe en net ûnder snije. Dat gefaar driget as it 

giet om de noardlike gearwurking en dêr moatte wy mei syn allen wach op wêze. 

De erchtinkendheid  by de Ried wurdt hieltyd grutter. Yn it lanlik tinken wurdt it Noardlik 

lânsdiel hieltyd mear nei foaren skood en dat net allinnich mar ûnder kultuer falt ek in nije 

wet foar de publike omrop dêr’t ek de regionale omroppen yn meinaam wurde. Foar Fryslân 

hat dat fan gefolgen dat de selsstannigens fan Omrop Fryslân bedrige wurdt.  

 

Omrop Fryslân 

 

It hiele jier troch hat foar de Ried it bewurkstelligjen foar it behâld fan de selsstannigens fan 

Omrop Fryslân op it programma stien. 

De Ried kaam dêrom mei in opset om de aparte posysje fan Omrop Fryslân y.f.m. it Frysk 

foar de selsstannigens fan de omrop te rêden. Dêrby wurdt referearre oan de konstruksje dy’t 

ek jildt foar de Fryske Akademy nammentlik de liearring fan de Akademy oan de KNAW 



(Koninklijke Academie van Wetenschappen. Yn dat model is de Akademy selsstannich mei in 

eigen bestjoer, in eigen direkteur en in eigen begrutting. De Ried hat alle war dien by de 

polityk sawol provinsjaal mar ek lanlik om sa’n konstruksje ek foar Omrop Fryslân woartel 

sjitte te litten. Der is troch de Ried efter de skermen hiel hurd oan wurke mar it útstel foar de 

nije wet kaam troch de Twadde Keamer. Doe waarden de aksjes rjochte op de Earste Keamer. 

Ek de Provinsje en de Freonen fan Omrop Fryslân hawwe har ynset om foar de Omrop in 

aparte status te krijen. Al it krewearjen hat yn dit jier net laat ta in foar de Omrop posityf 

beslút. In negatyf punt wie wol dat de koepel fan de Regionale Omroppen (ROOS) al in advys 

oan de steatssekretaris stjoerd hie dat útgong fan in opdieling yn regionale klusters. Foar 

Fryslân betsjutte dat den keppeling fan de trije noardlike provinsjes as sintrum de stêd Grins. 

Wol waard omt de steatssekretaris de wet troch de Earste Keamer hawwe woe de behanneling 

fan de wet opsplitst yn twa kear. Yn 2016 komt it twadde part noch yn behanneling. De aparte 

posysje foar it Frysk komt dan ek wer oan ‘e oarder en dêrneist moat ek noch de 

Bestjoersoerienkomst Fryske Taal en Kultuer (BFTK) tusken Ryk en Provinsje fêststeld 

wurde. Yn elts gefal sil de Ried him der wer op ‘e nij foar ynsette om te besykjen de 

selsstannigens fan Omrop Fryslân safolle mooglik te rêden. 

 

De selsstannigens fan Fryslân 
 

In soarch fan de Ried hat dit jier ek west dat yn it lanlik belied him blykber hiel goed fine kin 

yn it wurkjen mei klusters. Hjir boppe is yn dat ferbân as foarbyld de Raad voor  Kultuur al  

oanhelle. In oar foarbyld wie lanlik it gearfoegje wollen fan provinsjes. Uteinlik is dat lanlik 

plan oer de provinsjes fan de  wurklist ferdwûn mar dochs stekt dat belied hjir it Noarden 

keppele oan de it advys fan de Raad voor Kultuur hieltyd de kop wer op. Dêrom hat de Ried 

de Steaten alris in brief skreaun weryn der wiisd waard op te fier geande gearwurking in 

gefaar is foar it Frysk en de Fryske kultuer mar ek foar it fuortbestean fan de  Provinsje 

Fryslân as bestjoerlike ienheid. De Steaten hawwe har doe posityf útsprutsen foar 

gearwurking dy’t de ûnôfhinklikens fan Fryslân net oantaaste mei. De Ried hâldt dizze 

ûntwikkelings hiel goed yn ‘e gaten. 

 

In eigen lobbyist yn De Haach en Brussel 
 

Omt hieltyd mear regionale bestjoeren út de EU in fertsjinwurdiger yn Brussel hawwe pleitet 

de Ried der  foar dat Fryslân sels dêr no sels ek ien hawwe moat. 

De trije noardlike provinsjes hawwe in mienskiplike fertsjinwurdiger yn De Haach. Trije 

bazen tsjinje is yn it tinken fan de Ried net in goede situaasje. Dêr moat ek oer tocht wurde 

om ien foar Fryslân sels te hawwen. 

 

Fryske taal en kultuer 

 

De Ried hat by de provinsjale polityk nochris de oandacht frege foar in tal saken y.f.m. de kar 

foar it taalbelied en it kultuerbelied. 

De nije taalwet jout Fryslân mear sizzenskip oer it Frysk. Ek hat Fryslân sels it foech en de 

middels foar it Frysk yn it ûnderwiis. Beide binne fan grut belang foar de fierdere 

ûntwikkeling fan it Frysk en freegje fan de provinsje in dúdlik belied dat him rjochtet op 

kwalitatyf ferantwurde ûnderwiis mei in trochgeande line fan pjut oant en mei wittenskiplik 

ûnderwiis.De mooglikheden om Frysk yn de praktyk te brûken sille ferbettere wurde moatte. 

Dat kin by de Provinsje yn eigen hûs, mar ek troch it nei bûten ta te befoarderjen. Bygelyks 

foar safier mooglik troch sosjaalmaatskiplike organisaasjes te stimulearjen it Frysk praten te 

befoarderderjen.  



 

De Reklamepriis 
 

De Reklamepriis hat in nije opset krigen mei spotsjes op radio en telefyzje. Jan Arends rôp de 

minsken dêryn op har kar yn brede sin foar de makkers fan reklame yn it Frysk op te stjoeren. 

Ut de 46 ynstjoerings makke in sjury dy’t bestie út Nynke Rixt Jukema, arsjitekte fan NRJ 

Architectuur, Timo Weda fan WEDA Design & Advertising en  sjuryfoarsitter Wytze Visser 

fan MerkMakers in kar dat levere 3 nominearren op Carglass mei ”Ynearsten noch gjin 

alvestêdetocht”, Pake Oeds mei ”Echte Fryske Moster” en Sijperda verhuur mei ”Klear”. It 

publyk koe no kieze wa’t de winner wurdt. De útslach waard bekend makke yn it programma 

Bynt fan Omrop Fryslân. Sijperda ferhier waard de winner. Op de gearkomste fan de 

útrikking by Omrop Fryslân fan de priis waard ek de âld kommisje foarsitter Fryske 

Reklamepriis Tom Dijkstra troch Geart Benedictus foarsitter fan de Ried fan de Fryske 

Beweging huldige mei in presintsje foar syn jierrenlang krewearjen foar de Fryske 

Reklamepriis. 

 

It projekt Fan ûnderen op 
  

It projekt Fan ûnderen op hie te krijen mei stagnaasje omt de nulmjitting noch net dien wurde 

koe. It projekt falt ûnder It lân fan taal en omt dêrfan it folsleine plan noch net rûn wie wie it 

wachtsjen op it momint dat dat klear wie. Gelokkich binne koe der mei de Fryske Akademy 

regele wurde dat dy de wittenskiplike ferwurking útfierd. De doarpen binne ynformearre en 

wurkje hiel yntinsyf mei by it fersprieden en wer opheljen fan de fragelisten. 

 

It Nijs en Swingel 
 

Beide hawwe troch de nije oanpak in feroaring ûndergien dy’t de lêzers tige posityf oansprekt. 

Foar it Nijs hat dat fan gefolgen hân dat it tal lêzers aardich tanaam is. Foar Swingel is kiesd 

foar in bredere fersprieding mei as doel dat mear minsken Swingel lêze yn de hope dat ek 

mear minsken stiper wurde. 

 

De Fedde Schurerlêzing  

 

Dit jier waard de lêzing foar de fiifde kear holden. De lêzingen fan dr. Liuwe Westra en dr. 

Pieter van der Plank waarden besocht troch in goede hûndert minsken. It ûnderwerp ”Tsjerke 

mei Takomst. Tiid foar in Fryske Tsjerke?” past yn de hjoeddeistige tiid. De tanimmende 

ûntsjerklikens en it sluten fan tsjerken jout in ûntwikkeling oan dy’t yn de media in hieltyd 

weromkommend tema is. Foar it Frysk hat dat syn konsekwinsjes ek. Beide sprekkers sketsten 

fan har eigen saakkundigens út in byld fan hoe’t sy der tsjinoan sjogge. Nei de lêzingen wie 

der in optreden fan Wiebe Kaspers en syn band. Nei it skoft wie der in libbene diskusje dêr’t 

it ûnderwerp fan ferskillende stânpunten út oan ‘e oarder steld waard. 

 

Dingtiid 
 

Yn novimber hie it bestjoer in oerlis mei Klaas Sietse Spoelstra fan Dingtiid oer wêr’t dat 

orgaan mei dwaande is en hoe’t der tsjin ûnderskate saken oansjoen wurdt. De útkomst wie 

dat it fan wjerskanten ynformearjen posityf wurket en dat guon saken mienskiplik oanpakt 

wurde kinne. 
 


