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Bestuurders beloven gebruik
Friese taal op peil te houden
MARIA DEL GROSSO

LEEUWARDEN Als de provincie het
niet oppakt, komt er niets van te-
recht, zei commissaris van de ko-
ning Arno Brok over de bestuurs-
overeenkomst Frysk Taalbelied.

,,Tsjoch, op it Biltsk’’. Met het uit-
brengen van die toost werd gister-
middag op het Provinciehuis de on-
dertekening gevierd van de be-
stuursovereenkomst Frysk Taalbe-
lied. De bestuursovereenkomst is
opgesteld in verband met de herin-
deling die per 1 januari drie nieuwe
gemeenten oplevert: Waadhoeke,
Súdwest-Fryslân en Leeuwarden.

Er waren dan ook negen bestuur-

ders aanwezig om hun handteke-
ning te zetten. Wethouders en bur-
gemeesters van de gemeenten die
aan de fusies meedoen, gedeputeer-
de Sietske Poepjes en commissaris
van de koning Arno Brok. Er komt
nog een tiende handtekening.

De bestuursovereenkomst, die er-
voor moet zorgen dat het gebruik
van de Friese taal er niet op achteruit
gaat in de nieuwe gemeenten, wordt
ook ondertekend door minister Kaj-
sa Ollongren van Binnenlandse Za-
ken. Zij is meertalig, merkte Brok op,
omdat ze ook het Zweeds beheerst.
Misschien is het een idee haar een
cursus Fries aan te bieden, opperde
burgemeester Hayo Apotheker van
Súdwest-Fryslân.

Dat de minister mede-onderte-
kent betekent wel een beperking
voor het Bildts. Het ministerie er-
kent deze mengtaal niet als zelfstan-
dige taal en kan daarom geen hand-
tekening zetten onder vergaande
bescherming van het Bildts. Het
maximaal haalbare was volgens
burgemeester Gerrit Krol van het
Bildt dat er speciale aandacht is voor
het Fries en het Bildts in Waadhoeke.

Overigens zijn de afspraken om
het Fries er niet op achteruit te laten
gaan niet vrijblijvend. Er is een nul-
meting gedaan door de Afûk zodat
nieuwe metingen aan kunnen tonen
hoe het Fries ervoor staat. ,,We dog-
ge dit net omdat it moat, mar omdat
it heart’’, aldus Brok.


