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Njoggentjin haadfragen foar de lêzers fan de Fryske tydskriften

piet hemminga

Op de Ljouwerter Twibaksmerk 52 is it senuwsintrum fan de provinsjale polityk te 

finen. Yn dy sintrale fol hektyk, tinkkrêft en politike yntuysje, binne in kommissaris 

fan de keninginne, fiif deputearren, 55 steateleden en mar leafst goed 900 amtners, 

alle dagen wer drok yn ’t spier om Fryslân en syn ynwenners foarút te helpen. 

Om, sa’t de provinsje sels witte lit, it wolwêzen fan de ynwenners fan Fryslân te 

garandearjen. Dat is och sa prachtich, mar fansels wol in bytsje oerdreaun. Dat 

nimt net wei dat ik net twivelje oan de trochgeande iver, drege ynset, oertsjûgjende 

yntegerens en waarme belutsenens dêr’t mei arbeide wurdt. Ta de amtlike 

ynspannings heart wat langer wat mear it evaluearjen fan allerhanne dwaan en 

litten. Alles liket sa stadichoan evaluearre – neiriden en hifke – wurde te moatten. 

Der is gjin belied dat net op ’e tiid beoardiele wurde moat en gjin subsidiearre 

aktiviteit dy’t net neipluze wurdt. De Fryske tydskriften binne no oan bar. 

evaluearje
De provinsje Fryslân makket it grutte belang fan (tuskentiidsk) 
evaluearjen goed dúdlik. It giet net allinne om de Fryske 
tydskriften, mar ek om bygelyks it arbeidsmerkbelied, de 
beliedsnota rekreaasje en toerisme 2002–2010, it provinsjaal 
dualisme, leefberheidsbudzjet, minderhedebelied, stipebelied 
soarchbuorkerijen, miljeubeliedsplan, de plattelânsprojekten en it 
Oerol-festival en de Gerrit Benner-priis. Ja, der wurdt evaluearre 
sûnder ein. Soks moat dochs mear as treflik belied opleverje. 
En is dat op it stuit mooglik noch net it gefal, dan is dat moarn 
grif wol sa. Evaluearje hâldt dochs leare yn? Wat dat oangiet 
wie it wol even skrikken dat de nije rekkenkeamer fan de trije 
noardlike provinsjes yn syn earste rapport witte liet: ‘Sturen op 
resultaat kan wel, maar gebeurt nog niet.’ No slacht dat allinne 
op it subsidiearjen fan it midden- en lytsbedriuw, mar men freget 
jin dochs ôf oft sok sizzen mooglik ek jildt foar oare provinsjale 
beliedsmêden. Der wurdt fan alles en noch wat neigien, mar oft 
it foarop stelde doel al of net berikt is, wurdt net besjoen, likemin 

as it wêrom fan de ferskillen tusken ferwachtings en útkomsten, 
sa stelt de rekkenkeamer fêst. Wol evaluearje, mar net leare, sa soe 
men sizze kinne. Soks lit tagelyk it foardiel fan in ûnôfhinklike 
evaluearder sjen. Dat de beliedsmakkers yn it gefal fan de Fryske 
tydskriften sels evaluearje is feitlik hielendal ferkeard.

haadfragen
Ik moast dêr even oan tinke doe’t deputearre Bertus Mulder de 
lêzers fan Hjir en de Moanne okkerdeis in enkête takomme liet 
mei 19 fragen, Bertus hat it sels oer 19 haadfragen, oangeande 
de tydskriften dy’t û.o. mei stipe fan in beskieden provinsjaal 
subsydzje útjûn wurde. Neffens de deputearre sille de útkomsten 
fan de enkêtes brûkt wurde as grûnslach foar ‘de nije provinsjale 
beliedsfisy wat it ferfolch fan it Fryske tydskriftebelied 
oanbelanget.’ It is it doel, sa lit de deputearre fêst witte, dat dy fisy 
yn septimber 2006 fêststeld wurdt. Dy datum is, yn alle gefallen 
foar in fisy, wol hiel optimistysk, sa komt my foar. Bestjoerder en 
amtner hawwe dochs har ûnderfinings wat dat oangiet? En ek de 
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boarger sjocht der net echt fan op dat it mânske oerheidsapparaat 
soms krekt wat mear tiid nedich hat om ta resultaten te kommen. 

hifkje
Doe’t de provinsje Fryslân yn 2001 it beslút naam om wat doe 
noch neamd waard ‘Nij Trotwaer’ te subsidiearjen, wie der, neffens 
deputearren, plak foar ‘in literêr-kultureel tydskrift mei ambysjes’. 
Njonken ferbreding – dy’t benammen stal krije moatte soe yn de 
tematydskriften – is it foar it skreaune Frysk ek fan belang dat 
der op dit nivo skreaun en polemisearre wurdt. Wat krekt mei 
‘dit nivo’ bedoeld wurdt, waard net dúdlik makke, mar hawar. 
Neffens it provinsjale útstel fan 19 desimber 2001 giet it by de 
ûntjouwing fan it Frysk as skreaune taal fierders om twa saken. 
Oan de iene kant de ‘opwurdearring fan it Frysk fan mûnlinge 
taal ta kultuertaal’, en oan de oare kant ‘de ferbreding fan it Frysk 
fan in taal fan thús nei in taal dy’t yn allerhanne maatskiplike 
domeinen brûkt wurde kin’. Sok skriuwen docht my earder tinken 
oan 1851 as 2001, mar dat is foar de saak sels net fan belang. ‘As 
opwurdearring en ferbreding inoar oanfolje kriget it skreaune 
Frysk in better draachflak’, sa is fierder it tinken yn it provinsjehûs. 
Apart, want ek sûnder dat oanfoljen kinne opwurdearjen of 
ferbreedzjen dochs foar in better, ik nim oan dat dêr grutter mei 
bedoeld wurdt, draachflak soargje. It fersterkjen fan it draachflak 
foar it Frysk sil, sa lieten de deputearren yn 2002 al witte, hifke 
wurde oan it berik, de doelgroep en kosten. 

draachflak
Mei dat yn de efterholle haw ik de provinsjale, automatysk te 
ferwurkjen, enkêteformulieren sels ek even hifke. Foar safier’t 
soks mooglik is, want ik wit net, oars as de fragen sjen litte, 
hoe’t de provinsjale amtners draachflak, berik en doelgroep yn 
dizzen útwurke hawwe of mooglik sels noch útwurkje sille. It 
wurd draachflak heart men de lêste jierren in soad brûken yn 
politike rûnten. Dat op himsels is der grif wol draachflak foar in 
draachflakbenadering. Neffens Van Dale giet it om in flak dat in 
lêst draacht en as it om maatskiplik draachflak giet, om in groep 
dy’t wat stipet of neistribbet. Draachflak soe yn dat gefal útlein 
wurde kinne as it tal abonnees, keapers, lêzers en sympatisanten 
fan/foar in tydskrift. It ferfelende fan dy útlis is lykwols, dat as it 
om berik giet oan dyselde kategoryen tocht wurde kin. Hoewol, 
mooglik giet it yn dat gefal ek om saken as in ferwizen nei en 
sitearjen yn oare media. Of, net maklik nei te gean, mar wol 
fan belang, de bydrage fan de oanbelangjende tydskriften oan it 
maatskiplik en literêr debat. 

kosten
De lêste provinsjale betingst is dy fan de kosten. Dat is suver de 
minst drege. Men hat it jild der ommers foar oer of men hat it der 
net foar oer. Gerard van Klaveren hie it der yn 2002 net foar oer. 
Dochs is in lytse 9.000 euro foar seis kear jiers Hjir, of 50.000 
euro foar tsien kear jiers de Moanne, net folle jild yn ferliking 
ta bygelyks de 16.500 euro foar de moai kleurryk yllustrearre, 
mar tin beskreaune fjirtich siden fan it yn in oplage fan 600 
eksimplaren jierliks ferskinende ferslach fan ús kommissaris fan de 

keninginne. En noch gjin 60.000 euro, de stipe fan it Nederlânsk 
Literêr Produksje- en Oersettingsfûns ynbegrepen, liket my fierders 
yn ferliking ta de kosten fan alle burokratyske evaluaasje-
warberens net folle ta. Feitlik is it oanbelangjende bedrach net 
mear as 0,02% fan de 270 miljoen euro dy’t de provinsje yn 2006 
mei-elkoar útjout. Sa’n persintaazje allinne al makket it belang fan 
in deeglike evaluaasje dúdlik. 

tallen
De provinsje hat it fierders oer de doelgroep. Dat is net sa frjemd 
want tydskriftútjouwer Sanoma is ommers ek ‘thuis in elke 
doelgroep’. Ik wol lykwols net leauwe dat sok sizzen ek foar Hjir 
of de Moanne opgiet. Om hokfoar doelgroep soe it gean kinne? 
Frysk-lêzers binne sa’n lytse en fariearre groep, dat nei in opdielen 
yn ûnderskate doelgroepen der feitlik neat fan oerbliuwt. Hie Jane 
Jacobs der noch west en weet hân fan de provinsjale oanpak, dan 
hie se grif op de ferkearde wurking fan it hannelssyndroom wiisd. 
It neigean fan tallen abonnees, keapers, lêzers, sympatisanten, 
ferwizings en sitaten, is foaral in kwestje fan tellen en rekkenjen. 
Sokke sifers kinne net mei in enkête ûnder de lêzers boppe wetter 
helle wurde. Dat jildt ek foar it antwurd op de needsaaklike 
fraach oft de twa tydskriften yndied in literêr of literêr-kultureel 
karakter hawwe, of mooglik krekt wat tefolle in soarte fan ProFyl 
binne. Dat antwurd kin it Literêr Produksjefûns nammers moai 
jaan. Wêrom net wat mear mei dat Fûns oparbeide? Wêrom 
moatte abonnees, keapers, lêzers en sympatisanten feitlik mei 19 
haadfragen dy’t net oer berik, doelgroep of kosten geane, lestich 
fallen wurde? Dat geslacht en âldens fan de enkête-ynfoller frege 
wurdt, sil fierders ek wol minder mei kêst 1 fan de Grûnwet te 
krijen hawwe, as it provinsjale doelgroeptinken. As winkelman is 
men bliid mei elke klant, mar de polityk hat sa syn foarkar. Sels 
soe ’k sizze, wês optein oer elk dy’t Hjir of de Moanne stipet.

lêze
De earste fraach fan de enkête ûnder de lêzers fan de Moanne is dy 
nei de dúdlikens fan it ûnderskied tusken in algemien-kultureel en 
in literêr part. Ik sjoch sa’n fraach al foarlein oan de lêzers fan it 
Hollands Maandblad, De Gids of Tirade, mar goed, mooglik is soks 
mei it each op alle drokte oer de Fryske ûnderwiisefterstannen 
bedoeld as in soarte fan yntelliginsjetest. Dêrnei wurdt sawol de 
Hjir-lêzers, as it publyk fan de Moanne, frege oft de stikken yn 
de beide tydskriften ek yndied lêzen wurde. Dat hat my dochs in 
bytsje fernuvere. Is it beteljen fan it abonnemintsjild, it keapjen 
fan in los nûmer of it ynsjen by de bibleteek net genôch? Hat 
in tydskrift yn de eagen fan it provinsjaal bestjoer mooglik pas 
draachflak as (hast) alle artikels lêzen wurde? En is dat net it 
gefal as minder as de helte fan de artikels troch de ynfollers lêzen 
wurde? Soe datselde betingst trouwens op de programma’s fan ús 
Omrop tapast wurde, dan bin ik bang dat de konklúzje wêze moat, 
oars as de provinsjale VVD al te maklik foar wier oannimt, dat dy 
warbere ynstelling amper draachflak yn Fryslân hat. En it soe my 
fierders net fernuverje dat it Friesch Dagblad yn dyselde benadering 
in grutter draachflak hat as de Leeuwarder Courant. Dat allegearre 
yn de wrâld neffens it provinsjehûs.



omslach
Toppunt fan wat op provinsjale administrative pine foar de boarger 
begjint te lykjen, binne wol de fragen nei ‘de omslach fan de 
Moanne’, ‘de foarmjouwing oan it binnenwurk’, ‘it lettertype dat 
brûkt wurdt’, en ‘de lingte fan de artikels’. Dat de Hjir-lêzers ûnder 
it haad ‘De foarmjouwing fan Hjir’ om in oardiel oer it omslach 
fan de Moanne frege wurdt, is in lyts provinsjaal flaterke. De skuld 
fan de tekstferwurker, wol ik leauwe. Dat de provinsjale amtners it 
trouwens oer de omslach hawwe, rint mooglik al foarút op har fisy 
op de takomst fan it provinsjale tydskriftebelied. Dat de provinsje 
fierders op de stoel fan útjouwers en redaksjes sit mei fragen oer 
de lettertypen dy’t brûkt wurde, de lingte fan de bydragen of de 
foarmjouwing, docht noch slimmer tinken. Oars spitich dat net 
frege wurdt nei de folchoarder dêr’t de stikken yn pleatst wurde. 
Mar der komt grif noch wolris in evaluaasje. En dan kin, sa is 
myn útstel, tagelyk moai frege wurde nei it oardiel fan de lêzers 
oer it provinsjale tydskriftebelied, de taal fan it provinsjehûs of de 
foarmjouwing fan de provinsjale stikken. Wat hawwe de lju op de 
Twibaksmerk winliken foar? Giet it mooglik om de konstruksje 
fan in foar de takomst twingend foarskreaun tydskriftmodel? It 
provinsjaal subsydzje, mei foarbygean oan de stipe fan it Literêr 
Produksjefûns, abonneejilden en fierdere ynkomsten, as lestich 
korset? Sil in provinsjale Izvestija – en dan fan foar 1990 – mooglik 
de ultime útkomst wurde fan ‘de nije provinsjale beliedsfisy’ wat it 
ferfolch fan it Fryske tydskriftebelied oanbelanget? 

ynhâld
It bliuwt, slim genôch, net by de foarmjouwing. De provinsjale 
amtners wolle, sa’t de haadfragen fierder dúdlik meitsje, har ek 
ynlitte mei de ynhâld fan Hjir en de Moanne. Soargje dyselde 
amtners straks mooglik foar skoandere artikels as de útkomst 
fan de enkête sa is dat de lêzers graach mear essays yn de Moanne 
sjogge? Klimme steateleden hurd yn de pinne as de Hjir-lêzers 
fine dat der mear fariaasje yn it oanbod fan ûnderskate skriuwers 
komme moat? Of sille se mei-elkoar de boer op om nijsgjirrige 
reportaazjes te meitsjen, om’t ek dat skift och sa’n belangstelling 
kriget? Ik sjoch it tsjuster yn. En wêr is it respekt foar de 
ferantwurdlikens fan útjouwer en redaksje werom te finen? Sa’n 
redaksje is dochs net de lytsfeint fan de feriene lêzers, of mooglik 
noch slimmer, it provinsjaal bestjoer? In redaksje hat dochs syn 
eigen program, easken en betingsten? It kin dochs net sa wêze 
dat sa’n redaksjeprogram op subsydzjebetingsten oanslút? Krekt 
oarsom, it moat sa wêze dat der subsidiearre wurdt om’t in 
redaksje mei te min jild in skoander program hat en dat ek noch 
útfiert. En wêrom liket hielendal foarbygien te wurden oan de 
bysûndere ferhâlding tusken redaksje en skriuwers fan/yn Fryske 
tydskriften dy’t no ienris oan beide kanten ek nochris it skaaimerk 
fan frijwilligens hat? It freegjen nei in oardiel oer de kwaliteit fan 
de artikels giet fierders foarby oan de kompetinsje fan de lêzer. Dy 
lêzer kin by ûntefredenens it abonnemint alle dagen opsizze, it 
losse nûmer yn de winkel lizze litte of it eksimplaar yn de bibleteek 
net oanreitsje. Dy omstannichheid makket de oanbelangjende 
provinsjale haadfraach net oerboadich, mar it Literêr Produksjefûns 
kin moai it antwurd jaan. 

garânsje
De 19 haadfragen meitsje al mei al moai dúdlik hoe grut de 
betizing yn it provinsjehûs is as it om eigen taken en kompetinsjes 
giet. Of is it earder in kwestje fan wielde? Mooglik binne goed 
njoggenhûndert warbere provinsjale amtners krekt wat tefolle 
foar it lytse Fryslân. Ik soe Ad van der Ham en syn maten yn alle 
gefallen oproppe wolle om de deputearre foar kultuer yn dizzen 
op ’e nij ta de oarder te roppen. En amtners moatte dwaan wat 
de steaten earder besluten hawwe en dat is yn dit gefal it hifkjen 
fan de oanbelangjende tydskriften oan, net mear en net minder, 
berik, doelgroep en kosten. En fierders moatte dyselden, ûnder 
oanfiering fan de deputearre, de nije fisy mar ferjitte en tagelyk 
foar in praktysk, konkreet en útfierber belied ta stipe fan it literêre 
en kulturele libben yn Fryslân soargje. Lettertype, artikellingte, 
foarmjouwing, omslach of redaksjebelied kinne dêrby moai bûten 
beskôging bliuwe. Dat is foar dyjingen dy’t it wurk dwaan moatte. 
In té begearige provinsjaal bemuoien op literêr en kultureel mêd 
hat krekt wat tefolle fan de warberens fan Tucholskys sintrale: 
‘Die Zentrale ist eine Einrichtung, die dazu dient, Ansätze von 
Energie und Tatkraft der Unterstellten zu deppen.’ Safier moat 
it fansels net komme. Dêrom bin ik, as ynwenner fan Fryslân en 
tagelyk lêzer, der foar dat ús provinsjebestjoerders en -amtners ek 
it eigen dwaan en krewearjen, ynbegrepen it hâlden fan enkêtes en 
evaluaasjes, sa no en dan evaluearje litte. De provinsjale garânsje 
op elk har of syn wolwêzen biedt dêr in moai ramt en draachflak 
ta.
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