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IT IS MEI SIZZEN NET TE DWAAN 

Opmerkingen en voorstellen bij de Wet Gebruik Friese taal van het Europeesk Buro foar Lytse Talen 

IT FRYSK DE MUOITE WURDICH? BRUK DY TAAL !  

Het Europeesk voor Buro foar Lytse Talen – dat ruim 20 organisaties vertegenwoordigt die opkomen 

voor het Fries én het Nedersaksisch in Nederland – is gematigd positief over de wet Gebruik Friese 

taal zoals die voorligt. Het bevestigen en voorzichtig uitbreiden van taalrechten waarderen wij, maar 

wij zien bij voorkeur dat dit zo wordt uitgevoerd dat de inwoners van Fryslân hier ook wat van 

merken.  

 

Wij zien deze wet niet als een sluitstuk, maar als een begin en willen u daarom de volgende adviezen 

meegeven:  

 

Minderheidstalen in Europa staan onder druk. De overheid kan een minderheidstaal het beste 

ondersteunen door deze taal ook zelf te gebruiken. Wij willen de minister daarom ook vragen om voor 

het einde van het jaar met een uitvoeringsnotitie Friese taal te komen met daarin een aantal praktische 

voorstellen om de Friese taal te ondersteunen door deze ook beter zichtbaar te maken. Desgewenst is 

het EBLT graag bereid om hier een bijdrage aan te leveren.  

 

Enkele voorbeelden van wat goed mogelijk is:  

- Gebruik naast politie ook het woord plysje op politie-auto’s  

- De bebording op overheidsgebouwen met een publieke functie zoals de belastingdienst, ziekenhuizen 

en de rechtbank wordt tweetalig.  

- Basisinformatie op de site van het ministerie van BZK, zoals die over erkende talen, komt ook 

beschikbaar in het Fries  

- Bevorder de zichtbaarheid van het Fries op treinstations en ANWB-borden.  

- Maak bij publiekscampagnes ook Friestalig materiaal en gebruik dat ook.  

- Er komt een publiek loket waar Friezen knelpunten kunnen melden.  

 

Geef Friese kinderen in het voortgezet onderwijs in Friesland het recht om Fries te kiezen als 

examenvak. Op dit moment zijn er – helaas – nog steeds scholen die leerlingen deze keuze onthouden. 

Dat past natuurlijk niet bij een tweede Rijkstaal.  

 

Regel dat Omrop Fryslân in staat blijft om voldoende kwalitatief goede radio en televisie in de Friese 

taal te maken. De enige omroep in de tweede rijkstaal heeft een bijzondere positie en 

verantwoordelijkheid en mag geen uitgekleed filiaal van Hilversum worden. Regel dit bij voorkeur 

samen met de provincie Fryslân volgens de behartigenswaardige adviezen van de commissie Hoekstra.  

 

Het gebruik van minderheidstalen is dynamisch. Niet alles laat zich in een wet regelen. Het is daarom 

belangrijk dat er een goede dialoog wordt gevoerd  tussen overheid en sprekers van de 

minderheidstaal, waarbij zij ook kunnen aangeven tegen welke problemen zij aanlopen en welke 

oplossingen er mogelijk zijn. Nu wordt de effectiviteit van de bescherming van minderheidstalen 

gecontroleerd door experts van de Raad van Europa.  
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De Tweede Kamer hoeft daar natuurlijk niet op de wachten, maar 

zou ook zelf de positie van het Fries met een zekere regelmaat 

kunnen agenderen. Een commissie van de Bundestag in Berlijn 

spreekt minstens éénmaal per jaar over de positie van de 

minderheidstalen in de Bondsrepubliek Duitsland. De 

vertegenwoordigers van de minderheden werden in dit kader al ontvangen door zowel de 

Bondskanselier als de Bondspresident.  

 

De auteur van de eerste versie van de wet, voormalig minister Piet-Hein Donner, verklaarde in 2011 

voor Omrop Fryslân te wensen dat de Friezen zich in hun contacten met de overheid zoveel mogelijk 

van hun eigen taal bedienen. Veel Friezen gebruiken graag hun eigen taal, maar ze voelen zich daar 

het prettigst bij indien hun gesprekspartner ook zelf Fries spreekt. Het is daarom belangrijk dat niet 

alleen bij de politie, maar ook bij de belastingdienst, op de rechtbank en in de gezondheidszorg 

medewerkers in publieksfuncties de Friese taal ook actief beheersen.  

 

De intenties van de opsteller van de wet zijn goed, daar twijfelen wij niet aan. Maar om de wet ook 

daadwerkelijk een verschil te laten maken zijn er vervolgstappen nodig, of om het op z’n Fries te 

zeggen: ‘Dy’t syn eigen taal fersmyt, rekket syn djipste wêzen kwyt’. (Bilts sprekwurd.)  
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