
Geen steun statencommissie 

voor weekblad Frysk en Frij 

LEEUWARDEN - Een grote meerderheid in de statencommissie 

missie voor welzijn weigerde gisteravond de reddende hand 

uit te steken naar het Friestalige weekblad Frysk en Frij Na 

drie jaar steun van het Bedrijfsfonds voor de Pers en de provincie 

vincie moet het weekblad het na 1991 met 300 minder 

stellen en valt het terug op de provinciale subsidie van 

� 
100 Gisteren lag de vraag van de uitgever de stichting 

Jacobus van Loon op tafel die subsidie te verhogen tot 

� 450 Het antwoord is nee 

In een brief aan de commissie 
stelt de stichting dat het niet 

mogelijk 

lijk is voor 100 een goed Fnestalig 

stalig weekblad uit te geven Van 
het Bedrijfsfonds had Frysk en 

Frij drie jaar de tijd gekregen om 

het aantal abonnees 
op 

te vijzelen 

tot zevenduizend en net blad op 

een redelijk niveau te brengen 
Hoewel het aantal abonnees stijgende 

gende is werd de zevenduizend bij 
lange niet gehaald 

Omdat Frysk en Frn kennelijk 

niet in staat is zichzelf te bedruipen 

pen staakt het Bedrijfsfonds verdere 

dere steun De provincie die drie 

jaar lang een extra subsidie verstrekte 

strekte ziet zich met het wegvallen 

len van die steun ontslagen van de 

verplichting meer dan de begrote 

� 100 op tafel te leggen Gedeputeerde 

puteerde Johanneke Liemburg 
(PvdA maakte gisteren duidelijk 
dat Gedeputeerde Staten er niet 

over peinzen dat bedrag te 
verhogen 

gen tot 450 

Het CDA liet bij monde Van Piet 

de Jager weten antwoord te willen 

op 
de vraag of men nog wel een 

Friestalig weekblad wil en zo ja of 

men nog langer met de stichting 
Jacobus van Loon in zee wil Op 
die vraag wilden ook PvdA WD 
D66 en RPF antwoord Dat antwoord 

woord komt er niet als het aan 

Liemburg ligt Voor haar is er 

alleen de stichting Jacobus van 
Loon die vraagt om � 450 Het 

antwoord is nee 
� Ondanks aandringen van de 

commissie wilde de gedeputeerde 
niet met een alternatief voorstel 

komen Alleen FNP en Grien 
Links wilden daarop nog wel 

praten 

ten over meer steun aan Frysk en 

Frij al leek /  450 deze partijen 

ook wat veel gevraagd De andere 
partijen steunden de gedeputeerde 

in haar weigering de subsidie van 

� 100 te verhogen 
Volgens Jacobus van Loonbestuurslid 

bestuurslid Piter van der Plank 
smijt de commissie daarmee een 

oude schoen weg zonder nieuwe te 
hebben Hij stelde dat de stichting 
bereid is te praten over alternatieven 

ven zoals de al eerder aangedragen 

gen suggestie nog eens te praten 

met uitgever Friese Pers Hij ziet 

daartoe echter alleen mogelijkheden 

den als de provincie daarin meedoet 

doet 

Als er voor 1 september geen 

oplossing komt is de stichting 
alleen nog maar verantwoordelijk 
voor de afvloeiing van het personeel 

neel van Frysk en Frij aldus Van 

der Plank De stichting zal de 
uitgave 

gave van Frysk en Frij dan staken 

Dat kunnen alleen Provinciale 

Staten nog voorkomen De kans 

daarop lijkt gezien de stemming in 

de commissie gering 


