
WykblŒd kin net 

foar in prikje 
De provinsje Fryslan wol yn 

it ramt fan syn taalen en kultuerbelied 

tuerbelied in Frysktalich 

wykblŒd yn stan halde Dat is 

mei rjocht en reden want wat 

is in twadde rykstaal en in 

twadde offisjele taal yn FryslŒn 

lŒn sünder in eigen skreaun 

opinyfoarmjend medium Der 

is ien Frysktalich wykblŒd 

Frysk en Frij In Frysktalich 

massamedium meie wy wol 

sizze Ommers alle oare Fryske 

ke tydskriften helje meiinoar 

net iens de omfang fan Frysk 

en Frij dat in oplaach fan alle 

wiken 6000 hat 
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Foar it yn stan halden fan in 

Frysktalich wykblŒd rekkenet 
deprovinsje ynearsten ien ton 

foar takom jier En dat is 
fiersten 

sten te min It kin no ienris net 

foar in prikje Ien ton is twa ton 

minder as de true ton dy’t Frysk 

en Frij de öfrune jierren oan 

subsvdzjes krige En sels dat bedracn 

dracn wie eins net genöch om in 

süne basis foar in folweardich 
wykblŒd te garandearjen Foar 

in part moast it blŒd it lvkwols 

noch fan ’e ynset fan frijwilligers 

gers hawwe 

Fjouwer jier lyn wiene der 

problemen It oa’ntal abonnees 

run tebek In oanfraach foar 

mear provinsiale subsydzje run 

üt op in fül debat yn ’e steaten It 

waard in publike diskusje dŒr’t 

it managemint fan Frysk en Frij 

en de redaksjonele kwaliteit fan 

it blŒd wiidweidich yn oer de tafel 

fel gongen Dat wie vn safier 

unyk dat it kolleezje fan deputearre 

tearre steaten har mei de ynhald 
fan de troch har te subsidiearjen 

ynstelling dwaande halde Soks 

wurdt oars al gau beskóge as lizzend 

zend büten de kompetinsje fan 

politisy 

Sünt dy tiid is der gŒns bard 

De diskusje fan trije jier lyn bedimme 

dimme doet it Frysk en Frij 

slagge en krii in p’rojektsubsvdzje 

dzje fan it Bedriuwsfüns foar 3e 

Parse foar trije jier Dat Füns 

waard ree fün om Frysk en Frij 

de kans te iaan om de organisaasje 

saasje te ferbetterjen de kwaliteit 

teit te ferheegjen en mear abonnees 

nees oan te lüken Ek de provinsje 

sje FryslSn kaam dochs oer de 

brŒge in subsydzje fan oardel 

del ton yn it jier 

Yn de öf rune trije iier slagge it 

Frysk en Frij vndiea en foidoch 

oan de stelde Wingsten Frysk 

en Frij hat him üntjün ta in 

FrxTC Ir t a li r h f amx on nmnv- 

nmnvbled 

bled mei in heel eigen plak tusken 

ken de beide deiblŒden yn FryslŁn 

lŁn yn 

Allinnich it tal abonnees 
bleau net tsjinsteande dat de tebekgong 

bekgong omset waard yn in 

groei fan hünderten abonnees (5 
prosint jiers achter by de prognoses 

noses Mei it each op de lanlike 

trend fan weromrinnende oplagen 
gen by wykblŒden is dat lykwols 

wols net sa nuver As men dŒfby 
de sitewaasje dŒr’t it Frysk vn sit 

yn acht nimt dan skoart frysk 
en Frij sels knap heech RQsd 

wurdt ommers dat net mear as 

60 minsken yn Fryslan it 

Frysk goed lØze kinne Dat binne 

ne 20 hüshfildingen Frysk 
en Frij beflapt dŒr dus mear as 

in fjirdepart fan Ferlykje dat 

marris mei watfoar lanlike blŒd 
dan ek 

Mooglik is it oantal potinsiele 
abonnees fan in Frysktalich 
wykblŒd ek net grutter as sa’n 

fiifenheal tüzen Soks betsjut 
dat der altyd jild by moatte sil 

In lytse oplaach betejut ommers 
relatyf lege ynkomsten üt abonnemintsjilden 

nemintsjilden en advertinsjes 

TE GAST 
De subsydzje fan it Bedriuwsfüns 

füns haldt op Want dat mei gjin 

strukturele stipe jaan Dat T 

tsjut foar takom jier in gat op ’e 

begrutting fan Frysk en Frij fan 

oardel ton DŒroerhinne wol de 

provinsje in heale ton minder 
foar in Frysktalich wykblŒd utlüke 

lüke It mei düdlik wŒze dat 

soks net sünder gefolgen bliuwe 
kin 

En krekt op dit stuit freget 
Frysk en Frij om mear subsydzje 

dzje Dat sit sa Sels yn de relative 

ve wielde fan twa subsydzjeboarnen 

boarnen sa’t dy de ófrüne trije 

jier bestie wie it in kwestje fan 

pompe of fersüpe It blŒd moat 
draaiend halden wurde mei oardel 

del man en in hynstekop Meiinoar 

inoar binne der net mear as 3 

fŒste arbeidsplakken Fanseis 
kin in wykblŒd dŒr net op 
draaie Minsken mei in utkearing 

ring of yn in troch de ütkearende 

de ynstansjes subsidiearre tydlike 

ke regeling folje dy 3 oan 
DŒrneist wurdt in part fan it 

wurk dien troch frijwilligers 
De hiele administraasje en de 

folsleine setterij bart sünder dat 

der foar betelle wurdt Free lance 

ce meiwurkers moatte genoegen 
nimme mei in frij lege fergoeding 

ding Njonken it gat dat üntstiet 
trocn it fuortfallen fan ’e subsydzje 

sydzje aanst is der dus noch in 

oar 
’ferburgen’ 

gat 

Feitliken is dus trije jier lang 

fierstente folie dien foar te min 
jild De produksjekosten binne 
dŒrtroeh op papier tige leech 
Mar de priis dŒrioar is dat der in 

tiidbom Cinder Frysk en Frij 
kommen is te lizzen Foar it bestjoer 

stjoer fan Frvsk en Frij is it ünferantwurdlik 

ferantwurdlik om dy röfbou op 
minsken langer troch te setten 

Ek is it uteinlik bedriuwsmjittich 

tich Qneffisjint en ündoelmjittich 

tich om sa mei de ferantwurdlikheden 

likheden en de kwaliteiten fan 

de minsken om te springen Mei 
sa’n meagere fŒste basis Kin gjin 

stabile organisaasjestruktuer 
kin gjin kontinuiteit garandearre 

re wurde Ek komt de kwaliteit 
under druk te stean 

DØrom hat it bestjoer it beslüt 

nommen om 
dy 

swakke basis 

fan Frysk en Fnj net mear vn it 

ferburgene te hSlden Wannear’t 

near’t gjin struktureel süne 

grünslach lein wurdt komt dit 

bedriuw alle iierren op ’en nij 

yn ’e swierricnheden Én wat it 

slimste is dy problemen wurde 
hyltyd wer oan Frysk en Frij 
sels ferwiten In pear jier boppe 
jins macht skreppe wurdt troch 
de bütenwacht ommers as in 

normale gong fan saken besjoen 

as men sels net oan "e bel lukt 

Fan it jild foar taalen en kultuerbeliea 

tuerbeliea wol de provinsje - sa’t 

it no liket - net mear as 2 prosint 

sint ütlüke foar in Frysktalich 

wykblŒd Komt sa’n lyts persintaazje 

taazje oerien mei it Øelang fan 

dat beliedsünderdiel Wurde 
prioriteiten yn dit stik fan saken 

op har feitlike wearde skat Dat 

is de fraach dy’t wy de steateleden 

den vn ’e kommende begruttingsclebatten 

tingsclebatten foarlizze moatte 

Dat hja witte dat in wykblŒd fan 

kwaliteit dat in folweardich 
plak ynnimt yn it Fryske taaien 
kultuerbeliea net foar in prikje 

stal jün wurde kin Likemin as 

oare organisaasjes dy’t de provinsje 

vinsje subsidiearret om it Frvsk 

vn it Fryske maatskiplike libben 

ben del te setten har taken ferfolje 

folje kinne sünder in süne grünslach 

slach Fan dat leste is de provinsje 

sje al wol oertsjüge mei it each 

op wat hja dŒr foar oer hat Foar 

Frysk en Frij kin wat dat 
oanbelanget 

langet dan gjin ütsündering 
makke wurde 

It giet net allinnich en net yn 

it foarste plak om Frysk en Frij 
It giet om in Frysktalich wykblŒd 

blŒd Om de funksje en wearde 
dŒrfan en om de priis dy’t dŒr 

foar stiet Wy binne fan betinken 

ken dat de steateleden primer ut 

dy ferantwurdlikheid oer Frysk 
en Frij prate moatte 


