
Oer betsjutting en taal fan de lokale omrop 

Piet Hemminga 

Summary 

The scope of this article is the relevance and the language of local broadcasting in 
Fryslân. In 23 Frisian municipalities 19 local broadcasting stations are active. This 
article is based on the broadcasting practice of sixteen stations. These stations are on 
average about 30 hours a week on the air and are mainly run by volunteers. In 
Fryslân about 65 volunteers run a local broadcasting station. Seven out of 16 stations 
employ up to 16 people, mainly made possible by special measures of the Department 
of'Social Affairs. Yet professionalization of local broadcasting is still far away. Since 
the beginning of local broadcasting in Fryslân, in f act since the eighties, expansion 
has been rapid. Unfortunately, listening rates of local stations are mainly unknown 
and when they are known, they show that regional and national broadcasting are 
much more populär than local broadcasting. Social relevance of local broadcasting 
and therewith the relevance ofits language use is until now only small. 

What language, i.e. Frisian or Dutch, local broadcasting stations in Fryslân use, 
whether programme makers use different languages in different programmes and 
whether language use is a matter of considered station policy, are some of the 
questions inquired aften Only four out of sixteen stations have developed a language 
policy, making clear what language to use in what circumstances. Only one station 
has got a language programme. The language of local radio in Fryslân is mainly 
Dutch. Related to the number of hours on the air, Dutch is used 2,5 times more often 
than Frisian. Even in the north-eastern region of Fryslân, where more than 75% of 
the inhabitants have Frisian as their first language, the local broadcasting station 
uses more Dutch than Frisian. 

The relation between the language of the potential audience and that of the radio 
station, is much weaker than expected. In terms of an extension of the scheme made by 
Allan Bell, local broadcasting stations in Fryslân are mainly using a 'negative 
audience design'. / introducé the term 'negative audience design' to refer to the miss
ing capacity of monolingual programme makers to make a choice between languages. 
In so far these Dutch speaking programme makers are using a 'referee design', they 
refer to the national Dutch language broadcasting stations. Considering the bilingual 
language Situation in Fryslân, the chance that Frisian speaking programme makers 
will use 'referee design', i.e. Dutch, is much greater than the chance that Dutch 
programme makers will use'referee design', i.e. Frisian. Dependence on volunteers 
and lack of professionality explain the language use of the local broadcasters. Lan
guage use is not determined by the (potential) listeners but by the accidental 
programme maker. As long as voluntariness will be typical of local broadcasting 
stations, it will prove difficult to change the language practice of local broadcasting 
stations in Fryslân and it's not realistic to expect more often 'audience designed' 
programme making. 
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1. Ynlieding' 

Wêrom ûndersyk dwaan nei de taal fan de media? Allan Bell (1991:1) neamt dêr yn 
syn stúdzje nei de taal fan de nijsmedia mear as ien reden foar. Syn earste reden is, 
om't der no ienris media binne. In twadde reden is, om't media in soad taal 
generearje.2 Hoe't de media de taal brûke, jout boppedat faak oanlieding ta kommen-
taar.3 In tredde reden is, dat taal in wêzenlik part fan de ynhâld fan de media is. Taal is 
in ynstrumint fan en útdrukking foar nijsboadskippen. En as fjirde argumint neamt 
Bell noch de beskikberens fan mediataak Dy publike beskikberens makket stúdzje no 
ienris makliker as wannear't it om bygelyks de taal yn fan antlit ta antlit-relaasjes giet. 

Myn bydrage is tasnien op it beänderjen fan twa fragen. Wat stelt de lokale omrop 
yn Fryslân foar en hoe giet de lokale omrop yn Fryslân mei de meartaligens yn dizze 
provinsje om? Foar it ûndersyk dêrnei kinne de fjouwer arguminten fan Bell brûkt 
wurde, hoewol't it argumint fan publike beskikberens yn it gefal fan lokale media en 
yn it bysûnder de lokale omrop, wat dreger leit. Lokale omroppen meitsje no ienris 
flechtige programma's, dy't boppedat net folie fierder rikke as de grinzen fan de 
gemeente dêr't se yn útstjoerd wurde en foar ornearre binne. Dat sil grif ek in reden 
wêze dat der net folie oer de lokale omrop bekend is en alhielendal net as it om it taal-
gebrûk fan de lokale omrop te reden is. Dat is lykwols in reden ekstra, om krekt ris nei 
de lokale omroppen te sjen. 

It taalsosjologysk ûndersyk hâldt him yn Fryslân wol mei de media dwaande, mar 
de lokale omrop is oan no ta net bestudearre. Dat is ek net sa'n wûnder, want doe't de 
earste twa grutte taalsosjologyske ûndersiken holden waarden, ein sechstiger jierren 
en begjin tachtiger jierren, bestienen de lokale omroppen noch net (Pietersen, 1969; 
Gorter e.o., 1984). Yn Nederlân begjint de formele skiednis fan de lokale omrop earst 
yn 1971, dat is goed 50 jier nei it begjin fan de Nederlânske radio en goed 25 jier nei it 
begjin fan de regionale radio. Yn Fryslân is de earste lokale omrop yn 1984 út ein set 
op de kabel yn de gemeente Hearrenfean. Radio Eenhoorn, dy't yn Frjentsjerteradiel, 
Menameradiel en It Bilt útstjoert, begûn op âldjiersdei 1987. En yn 1988 begûnen 
nochris fiif lokale omroppen mei har útstjoerings yn Fryslân. De ynearsten jongste 
lokale omrop, is dy fan East-Stellingwerf, dy't yn 1995 út ein set is. Anno 1998 wie-
nen der 19 lokale omroppen yn Fryslân yn de loft en op de kabel. 

Om no wat mear te witten te kommen fan de taal fan de lokale omrop, haw ik yn 
april 1998 in enkête mei sa'n 20 fragen oan de 19 lokale omroppen yn dizze provinsje 
foarlein. Dy oanpak hat my net goed foldien. De fraach kin sels steld wurde, oft de 
matearje, of better sein de doelgroep, foar sa'n oanpak wol gaadlik is. De blykber 
breklike ynterne kommunikaasje by de mearderheid fan de lokale omroppen, soarge 
derfoar, dat de oan de haadredakteur/programmalieder rjochte enkête yn in soad 
gefallen net op it goede plak kaam en dus net ynfolle waard. It hat hiel wat rappels, 
telefoantsjes en it nochris wer, en yn ien gefal sels foar de tredde kear, tastjoeren fan it 
enkêteformulier koste, ear't ik de beskikking hie oer de frege gegevens fan 16 fan de 
19 omroppen. De léste trije hawwe, nettsjinsteande myn besykjen, en sels beskate 
tasizzings om de enkête werom te stjoeren, it úteinlik folslein ôfwitte litten. Dat 
betsjut dat, as it hjirnei oer de lokale omrop yn Fryslân giet, it byld en de sifers basear-
re binne op 16 fan de meielkoar 19 organisaasjes foar lokale omrop yn Fryslân. 

Foardat ik op de útkomsten fan de enkête oer it taalgebrûk yngean, wol ik earst 
wat oer de relevânsje fan de lokale omrop sizze. 
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2. De relevânsjefan de lokale omrop 

Wat is de betsjutting fan de lokale omrop? Dy betsjutting kin neigien wurde, troch te 
sjen nei it tal lokale oraroppen, mei oare wurden de dekking oer it lân hinne, it tal 
oeren dat útstjoerd wurdt, wat útstjoerd wurdt en fansels oan 'e hân fan 'e harksifers. 
Wurdt der wol harke, nei wat wurdt harke, hoe lang wurdt harke, troch wa wurdt 
harke en wat fine de harkers fan de programma's? Hoefolle jild is mei de lokale 
omrop anneks en hoefolle minsken fertsjinje har brea dermei? Yn alle gefallen kin, as 
it om it feststellen fan it belang fan de lokale omrop giet, net folstien wurde mei it 
sitearjen fan de slogan sa't dy troch de OLON, de lanlike organisaasje fan de lokale 
omroppen yn Nederlân, brûkt wurdt. Dy slogan is 'Lokale omroep verslaat alles!' 

Yn hoefier strykt it OLCW-biedwurd mei de werklikheid? As it yndied sa is dat 
lokale omrop oeral ferslach fan docht, dan stiet de maatskiplike relevânsje fan lokale 
omrop fierder net yn 'e kiif. 

It alles ferslaan begjint mei de sifers dy't de OLON sels út har saneamde branche
meter hellet: der binne op dit stuit 355 lokale omroppen yn Nederlân, dy't foar 493 
gemeenten fergunning hawwe om lokale omrop te wezen. Dat betsjut in lanlike dek
king fan meielkoar 14.057.000 minsken (OLON, 1998:5). Op dy wize ferslacht de 
lokale omrop lykwols noch de regionale omroppen mei har 100% lanlike dekking, 
noch alle lanlike publike en kommersjele omroppen, om oer de satellytstjoerders mar 
net te praten. 

No kin it fansels sa wêze, dat it tal werklike harkers by de lokale omrop heger leit 
as by de oare media. Dy binne lykwols foar de lokale omrop yn de measte gefallen net 
bekend. Wol sizze Intomart-úîers út 1993, dat dy minsken dy't ien kear of faker yn de 
wike nei de lokale omrop harkje, dy omrop it faakst as wichtige ynformaasjeboarne 
neame; faker as bygelyks de lokale televyzje, de hûs-oan-hûs-krante en it regionale 
deiblêd (Intomart, 1993:9-12). Mar dat liket net folie te sizzen, want dyselde minsken, 
sa litte de Intomart-sifers sjen, harkje ommers foaral nei de lokale omrop, om't hja 
ynteressearre binne yn lokaal nijs. Op dy wize wurdt der wat yn in rûntsje redenearre. 
Grif is it sa, dat lju dy't yn it lokale nijs ynteressearre binne faker nei lokale omrop 
harkje, as dy lju dy't dêr gjin belangstelling foar hawwe. Mar dat léste skift liket grut
ter te wezen as de earste kategory. Sa leare de útkomsten fan it léste ûndersyk nei it 
beharkjen fan Omrop Fryslân, dat 35% fan de Fryske radioharkers krekt it meast 
ynteressearre is yn it lanlike nijs, 27% it leafst regionaal nijs hearre wol en 16% it 
meast belang by it ynternasjonale nijs seit te hawwen. De regionale radio Omrop 
Fryslân is de best beharke stjoerder yn Fryslân. Dat plak wurdt ynnommen fóár yn 
Fryslân ek goed beharke stjoerders as Radio Noordzee, Sky Radio en Radio 3. En as 
sjoen wurdt nei de foarkar fan de radioharkers yn Fryslân fan 13 jier en âlder, dan stiet 
Omrop Fryslân mei 21% fan de ûnderfrege lju op it earste plak, fóár stjoerders as 
Radio 538, Radio Noordzee en Sky Radio. Acht persint fan de ûnderfrege lju nimt in 
oare stjoerder as de neamde kommersjele stasjons, de publike lanlike en regionale 
omrop foar kar. Fan dy oare stjoerders is net de lokale omrop it populêrst, mar Veroni-
ca (KLO, 1998:12). Mei oare wurden: de sifers fan it Kijk- en Luisteronderzoek fan 
de NOS oer 1998 lykje gjin bewiis foar de slogan fan de OLON. 

De harksifers fan de lokale omrop binne yn de measte gefallen net foarhannen. En 
foar safier't der wol harksifers binne, kin in fraachteken set wurde efter de wearde en 
betsjutting fan dy sifers. De OLON presintearret op syn Ynternet-úden de gegevens 
fan acht fan de 19 lokale omroppen yn Fryslân.4 Dêr komt út nei foaren dat de namme-
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bekendheid fan dy acht lokale omroppen in hiel stik minder kin, mar sadree't it om 
werklike harksifers giet, wurdt men der net folie wizer fan. 

Neffens de op Yntemet te finen OLCW-sifers, soenen de 118 lokale omroppen yn 
Nederlân dêr't harksifers fan beskikber binne, trochelkoar in berik hawwe fan 50%. 
Dat wol sizze dat de helte fan de respondinten wolris nei de lokale omrop harket, 28% 
fan de respondinten docht dat wyks ienris of faker en 11 % docht dat alle dagen wol in 
kear. Yn hoefier't dy sifers betrouber binne en har grûnslach hawwe yn meielkoar fer-
lykbere en represintative stekproeven, bliuwt ûndúdlik. Hoe lang en hoe faak oft har
kers nei hokfoar programma's harkje, bliuwt krektlyk ûndúdlik. Mooglik fine harkers 
it râneprogramma, dat de lokale omrop op syn frekwinsje útstjoert, wol it nijsgjir-
richst. Sa'n râneprogramma bestiet út it op de lokale frekwinsje oernimmen fan de 
útstjoerings fan in oare stjoerder. De harker komt op dy wize net in swijend stasjon 
tsjin en dat betsjut dat de káns dat nei de lokale omrop harke wurdt tanimt. Mar de 
káns dat de harker tinkt op de lokale omrop ôfstimd te wezen, wylst men feitlik nei de 
útstjoerings fan de regionale of in lanlike omrop harket, wurdt der fansels ek grutter 
mei. De neamde OLCW-sifers lizze aardich heger as de sifers fan Arts en oaren út 
1989, dy't sjen litte dat 8,5% fan de respondinten soms en 4,8% fan harren geregeld 
nei de lokale radio harket (Arts e.o. 1990). Dat binne sifers, dy't net allinne aardich 
leger binne as dy fan de OLON, mar ek as deselden, dy't, neffens it ûndersyk, radiopi
raten helje. 

Yn it earste nûmer fan it OLON-Journaal fan 1998 wurdt yngien op de harksifers 
fan Omroep Ameland. (Van der Voort, 1998:26-27). Dat ûndersyk lit sjen dat praktysk 
alle ynwenners fan it eilân weet hawwe fan it bestean fan de lokale omrop, wylst sa'n 
70% wolris nei de lokale omrop harket. In wat leger persintaazje as dat foar de regio
nale omrop jildt, nammentlik sawat 50%, harket wyks ien kear of faker nei de lokale 
omrop en 7% harket alle dagen. It ûndersyk giet ek op it harkjen nei beskate program
ma's yn, en dan docht bliken dat it non-stop muzykprogramma fan de meielkoar 126 
oeren lokale omrop wyks fierwei it best beharke is, of yn alle gefallen it faakst oan-
stiet. De nijs- en sportprogramma's folgje dêrop en de gearkomsten fan de Amelanner 
gemeenteried skoare ek goed: mar leafst 24% fan de Amelanners heart dêr wolris nei. 
Ja, men heart der wolris nei, hoe faak is dat, hoe lang is dat? Der wurdt ek net op de 
âldens fan de harkers yngien, mar as dêr wol rekken mei holden wurdt en boppedat 
sjoen wurdt nei it fierder beskikbere oanbod fan stjoerders, dan lykje de persintaazjes 
mooglik mear, as it feitlik dwaan is. 

Mercurius, de Ljouwerter lokale omrop, hat foar twa jier, nei al earder wiidwei-
diger ûndersyk dien te hawwen, in beheind ûndersyk nei de hark- en sjochsifers 
dwaan litten. (TACT Communicatie, 1997). Dat ûnder 100 Ljouwerters telefoanysk 
holden ûndersyk makket dúdlik dat de nammebekendheid fan Mercurius yn de 
gemeente Ljouwert hiel heech is. En sawat 41 % fan de 78 ûnderfrege Ljouwerters seit 
wolris nei Mercurius te harkjen, in tredde part dêrfan harket minder as ien kear wyks, 
sawat de helte harket tusken de ien en de fiif kear wyks, wylst 15% faker as fiifris 
wyks harket. It deiberik fan Mercurius leit op sa'n 13%. Dat persintaazje leit gans 
leger as de 30% dy't Omrop Fryslân yn itselde jier helle (ROOS, 1997:6). Yn ferli-
king mei Omrop Fryslân wit Mercurius lykwols relatyf wat mear harkers fan tusken 
de 13 en 34 jier te lûken en ek it tal harkjende manlju lei yn alle gefallen yn 1996 by 
de lokale omrop relatyf wat heger. Fan in 'ferslaan' fan de regionale omrop kin lyk
wols net praat wurde. 
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bekendheid fan dy acht lokale omroppen in hiel stik minder kin, mar sadree't it om
werklike harksifers giet, wurdt men der net folie wizer fan.

Neffens de op Ynternet te finen OLON-sifers, soenen de 118 lokale omroppen yn
Nederlàn dêr't harksifers fan beskikber binne, trochelkoar in berik hawwe fan 50%.
Dat wol sizze dat de helte fan de respondinten wolris nei de lokale omrop harket, 28%
fan de respondinten docht dat wyks ienris of faker en 11 % docht dat alle dagen wol in
kear. Yn hoefier't dy sifers betrouber binne en har grûnslach hawwe yn meielkoar fer
Iykbere en represintative stekproeven, bliuwt ûndudlik. Hoe lang en hoe faak oft har
kers nei hokfoar programma's harkje, bliuwt krektlyk ûndudlik. Mooglik fine harkers
it ráneprogramma, dat de lokale omrop op syn frekwinsje utstjoert, wol it nijsgjir
richst. Sa'n ráneprogramma bestiet ut it op de lokale frekwinsje oernimmen fan de
utstjoerings fan in oare stjoerder. De harker komt op dy wize net in swijend stasjon
tsjin en dat betsjut dat de káns dat nei de lokale omrop harke wurdt tanimt. Mar de
káns dat de harker tinkt op de lokale omrop ófstimd te wêzen, wylst men feitlik nei de
utstjoerings fan de regionale of in lanlike omrop harket, wurdt der fansels ek grutter
mei. De neamde OLON-sifers lizze aardich heger as de sifers fan Arts en oaren ut
1989, dy't sjen litte dat 8,5% fan de respondinten soms en 4,8% fan harren geregeld
nei de lokale radio harket (Arts e.o. 1990). Dat binne sifers, dy't net allinne aardich
leger binne as dy fan de OLON, mar ek as deselden, dy't, neffens it ûndersyk, radiopi
raten helje.

Yn it earste nûmer fan it OLON-Journaal fan 1998 wurdt yngien op de harksifers
fan Omroep Ameland. (Van der Voort, 1998:26-27). Dat ûndersyk lit sjen dat praktysk
alle ynwenners fan it eilán weet hawwe fan it bestean fan de lokale omrop, wylst sa'n
70% wolris nei de lokale omrop harket. In wat leger persintaazje as dat foar de regio
nale omrop jildt, nammentlik sawat 50%, harket wyks ien kear of faker nei de lokale
omrop en 7% harket alle dagen. It ûndersyk giet ek op it harkjen nei beskate program
ma's yn, en dan docht bliken dat it non-stop muzykprogramma fan de meielkoar 126
oeren lokale omrop wyks fierwei it bêst beharke is, of yn alle gefallen it faakst oan
stiet. De nijs- en sportprogramma's folgje dêrop en de gearkomsten fan de Amelanner
gemeenteried skoare ek goed: mar leafst 24% fan de Amelanners heart dêr wolris nei.
Ja, men heart der wolris nei, hoe faak is dat, hoe lang is dat? Der wurdt ek net op de
áldens fan de harkers yngien, mar as dêr wol rekken mei holden wurdt en boppedat
sjoen wurdt nei it fierder beskikbere oanbod fan stjoerders, dan Iykje de persintaazjes
mooglik mear, as it feitlik dwaan is.

Mercurius, de Ljouwerter lokale omrop, hat foar twa jier, nei al earder wiidwei
diger ûndersyk dien te hawwen, in beheind ûndersyk nei de hark- en sjochsifers
dwaan litten. (TACT Communicatie, 1997). Dat ûnder 100 Ljouwerters telefoanysk
holden ûndersyk makket dudlik dat de nammebekendheid fan Mercurius yn de
gemeente Ljouwert hiel heech is. En sawat 41 % fan de 78 ûnderfrege Ljouwerters seit
wolris nei Mercurius te harkjen, in tredde part dêrfan harket minder as ien kear wyks,
sawat de helte harket tusken de ien en de fiif kear wyks, wylst 15% faker as fiifris
wyks harket. It deiberik fan Mercurius leit op sa'n 13%. Dat persintaazje leit gáns
leger as de 30% dy't Omrop Fryslàn yn itselde jier helle (ROOS, 1997:6). Yn ferli
king mei Omrop Fryslàn wit Mercurius Iykwols relatyf wat mear harkers fan tusken
de 13 en 34 jier te lûken en ek it tal harkjende manlju lei yn alle gefallen yn 1996 by
de lokale omrop relatyf wat heger. Fan in 'ferslaan' fan de regionale omrop kin Iyk
wols net praat wurde.
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23 gemeenten 

85 % fan de befolking 

Kaart 1: tal lokale omroppen yn Fryslân 

Hoe stiet it mei it tal lokale omroppen yn Fryslân? Meielkoar 19 lokale omroppen 
beslane 23 gemeenten en dat hâldt yn dat 85% fan de Fryske befolking yn prinsipe nei 
de lokale omrop harkje en yn Ljouwert, Nijefurd en Skarsterlân ek sjen kin. Der binne 
dus acht gemeenten dêr't gjin lokale omrop is. Dat binne de eilannen, mei útsûndering 
fan It Amelân, en fiif plattelânsgemeenten: Achtkarspelen, Littenseradiel, Opsterlân, 
Wûnseradiel en Wymbritseradiel. Yn Achtkarspelen wurdt neffens de Nieuwe Docku-
mer Courant (26 augustus 1998) ûnderwilens oan plannen wurke om dêr ek mei in 
offisjeel talitten en erkende, lokale omrop út ein te setten. 

Njonken it tal lokale omroppen hinget de relevânsje fan it ferskynsel lokale omrop ek 
fan it tal oeren ôf dat de stjoerder yn 'e loft en/of op de kabel is. De Ljouwerter omrop 
Mercurius spant de kroan mei alle wiken 168 oeren, dat wol sizze 24 oeren deis, folge 
troch de Amelanner omrop mei mar leafst 126 oeren wyks. De oare lokale omroppen 
yn Fryslân dogge it wat beskiedener mei trochelkoar sa'n 30 oeren radio wyks. Yn 
ferliking dêrmei: Omrop Fryslân stjoert wyks 80 oeren radio út (Omrop Fryslân, 
1998:5). It tal oeren yn de loft en de ynhâld fan de programma's hingje op 'en nausten 
gear mei minsken en mei sinten. De lokale omrop hat yn Nederlân it merkteken fan 
oprjocht amateurisme. It inisjatyf leit by frijwilligers en it binne frijwilligers dy't de 
omrop yn de loft hâlde. Yn Nederlân hat de OLON it oer mar leafst 20.000 frijwilli
gers foar de 355 omroporganisaasjes, dat wol sizze yn trochsneed sa'n 56 minsken de 
omrop. Sawat 1050 frijwilligers hâlde de hjir beskreaune 16 Fryske lokale omroppen 
yn de loft. Dat binne 65 minsken de lokale omrop en dat is dus wat heger as de lanlike 
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Kaart 1: tal lokale omroppen yn Fryslán

Hoe stiet it mei it tal lokale omroppen yn Fryslàn? Meielkoar 19 lokale omroppen
beslane 23 gemeenten en dat haldt yn dat 85% fan de Fryske befolking yn prinsipe nei
de lokale omrop harkje en yn Ljouwert, Nijefurd en Skarsterlàn ek sjen kin. Der binne
dus acht gemeenten dêr't gjin lokale omrop is. Dat binne de eilannen, mei ûtsûndering
fan It Amelàn, en fiif plattelànsgemeenten: Achtkarspelen, Littenseradiel, Opsterlàn,
Wûnseradiel en Wymbritseradiel. Yn Achtkarspelen wurdt neffens de Nieuwe Docku
mer Courant (26 augustus 1998) ûnderwilens oan plannen wurke om dêr ek mei in
offisjeel talitten en erkende, lokale omrop ût ein te setten.

Njonken it tal lokale omroppen hinget de relevànsje fan it ferskynsellokale omrop ek
fan it tal oeren of dat de stjoerder yn 'e 10ft en/of op de kabel is. De Ljouwerter omrop
Mercurius spant de kroan mei alle wiken 168 oeren, dat wol sizze 24 oeren deis, folge
troch de Amelanner omrop mei mar leafst 126 oeren wyks. De oare lokale omroppen
yn Fryslàn dogge it wat beskiedener mei trochelkoar sa'n 30 oeren radio wyks. Yn
ferliking dêrmei: Omrop Fryslán stjoert wyks 80 oeren radio ût (Omrop Fryslàn,
1998:5). It tal oeren yn de 10ft en de ynhàld fan de programma's hingje op' en nausten
gear mei minsken en mei sinten. De lokale omrop hat yn NederIàn it merkteken fan
oprjocht amateurisme. It inisjatyf leit by frijwilligers en it binne frijwilligers dy't de
omrop yn de 10ft hàlde. Yn Nederlàn hat de OLON it oer mar leafst 20.000 frijwilli
gers foar de 355 omroporganisaasjes, dat wol sizze yn trochsneed sa'n 56 minsken de
omrop. Sawat 1050 frijwilligers hàlde de hjir beskreaune 16 Fryske lokale omroppen
yn de 10ft. Dat binne 65 minsken de lokale omrop en dat is dus wat heger as de lanlike
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trochsneed. As ûnderskied makke wurdt nei manlju en froulju, docht bliken dat de 
ferhâlding tusken it tal manlju en froulju trije op ien is. Lokale omrop is yn mearder-
heid in manljussaak. 

Lokale omrop is dus in saak fan manlju èn fan frijwilligers. Dat léste wol net sizze 
dat de betelle krêften hielendal misse. De OLON hat it oer 500 betelle krêften yn 
Nederlân, yn Fryslân binne dat sa'n 16. Dat tal is lytser as ferwachte wurde mocht, 
mei it each op it lanlike sifer. It is mar de fraach oft de tallen 500 yn Nederlân of 16 yn 
Fryslân oanlieding jouwe om fan in heskate profesjonalisearring fan de lokale omrop 
prate te kinnen. Yn in inkeld gefal liket yndied fan in earste oanset ta in wat profesjo-
nelere oanpak, lykas yn Ljouwert, praat wurde te kinnen. Mar it sizzen dat 'het profes
sionalisme steeds meer ingang krijgt' sa't Van de Linden en Hollander (1993:24) dat 
dogge, liket my foar de Fryske situaasje te fier te gean. Dat docht ek bliken út de wize 
dêr't op myn lytse enkête reagearre is, of better sein, net reagearre is. It ûnderwilens 
oanlûke kinnen hawwe fan betelle krêften is foaral mooglik makke troch it ynskeakel-
jen fan banepoolers. Dat betsjut net dat it per definysje om fakkrêften giet. 

As it om it beänderjen fan de fraach wat de lokale omrop feitlik foarstelt giet, kin 
ek sjoen wurde nei it jild en benammen nei de subsydzje-omfang. Fan de 16 lokale 
omroppen yn myn ûndersyk, docht de helte it sûnder gemeentlike stipe en de oare 
helte kriget in stipe fan trochelkoar sa'n 20.000 gûne, eksklusyf de stipe yn de foarm 
fan de banepoolers. Skarsterlân en Ljouwert rinne der mei in bedrach fan respektive-
lik 50.000 en 40.000 gûne wat út. It subsydzjebedrach is fansels net itselde as de fol-
sleine eksploitaasje fan in lokale omrop, dy't faak ek jild hellet út reklame-opbrings-
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trochsneed. As ûnderskied makke wurdt nei manlju en froulju, docht bliken dat de
ferhàlding tusken it tal manlju en froulju trije op ien is. Lokale omrop is yn mearder
heid in manljussaak.

Lokale omrop is dus in saak fan manlju èn fan frijwilligers. Dat lêste wol net sine
dat de betelle krêften hielendal misse. De OLON hat it oer 500 betelIe krêften yn
Nederlán, yn Fryslán binne dat sa'n 16. Dat tal is lytser as ferwachte wurde mocht,
mei it each op it lanlike sifer. lt is mar de fraach oft de tallen 500 yn Nederlán of 16 yn
Fryslán oanlieding jouwe om fan in beskate profesjonalisearring fan de lokale omrop
prate te kinnen. Yn in inkeld gefalliket yndied fan in earste oanset ta in wat profesjo
nelere oanpak, lykas yn Ljouwert, praat wurde te kinnen. Mar it sizzen dat 'het profes
sionalisme steeds meer ingang krijgt' sa't Van de Linden en Hollander (1993:24) dat
dogge, liket my foar de Fryske situaasje te fier te gean. Dat docht ek bliken ut de wize
dêr't op myn lytse enkête reagearre is, of better sein, net reagearre is. It ûnderwilens
oanlûke kinnen hawwe fan betelIe krêften is foarar mooglik makke troch it ynskeakel
jen fan banepoolers. Dat betsjut net dat it per definysje om fakkrêften giet.

As it om it beänderjen fan de fraach wat de lokale omrop feitlik foarstelt giet, kin
ek sjoen wurde nei it jild en benammen nei de subsydzje-omfang. Fan de 16 lokale
omroppen yn myn ûndersyk, docht de helte it sûnder gemeentlike stipe en de oare
helte kriget in stipe fan trochelkoar sa'n 20.000 gûne, eksklusyf de stipe yn de foarm
fan de banepoolers. Skarsterlán en Ljouwert rinne der mei in bedrach fan respektive
lik 50.000 en 40.000 gûne wat ut. lt subsydzjebedrach is fansels net itselde as de fol
sleine eksploitaasje fan in lokale omrop, dy't faak ek jild hellet ut reklame-opbrings-
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ten, stipersjilden, bingo-aksjes, ensfh. Yn trochsneed hie de lokale omrop yn 
Nederlân yn 1997 in begrutting fan sa'n 62.000 gûne (OLON, 1998:8). Yn Fryslân 
leit dat bedrach leger, mar hoefolle krekt is net te sizzen. As sjoen wurdt nei de twa 
meielkoar gearhingjende aspekten fan profesjonalisearring en sinten, kin feilich fêst-
steld wurde dat de lokale omrop oan no ta feitlik de mooglikheden mist hat om de 
konkurrearjende media, lit stean alles, ferslaan te kinnen. 

Wat moat op grûn fan it foargeande de konklúzje wêze? Yn alle gefallen dat lokale 
omrop noch net foarstelt wat de OLON tinkt of grif graach sjen soe. Feitlik kin de 
lokale omrop, wat omfang en plak oangiet, ferlike wurde mei de pjutteboartersplak-
ken yn it brede lânskip fan ûnderwiis en foarming. It giet yn beide gefallen om relatyf 
nije ferskynsels mei te min jild en mar in bytsje beropskrêften, mar wol mei de 
ambysje en potinsje om fierder út te groeien. De aktuele maatskiplike relevânsje, en 
dêrmei ek de relevânsje fan it taalgebrûk troch de lokale omrop, is lykwols op dit stuit 
noch lyts. Lytser yn alle gefal as fan de regionale en de lanlike omrop. Ik freegje om 
dêr rekken mei te halden, as it hjirnei oer it taalgebrûk fan de lokale omrop giet. 

3. Taal en lokale omrop 

Yn it al neamde Amelanner ûndersyk giet it ûnder mear oer de taal: 34% fan de 
ûnderfrege Amelanners soe graach sjen dat de programs yn it Amelânsk presintearre 
waarden en mar leafst 72% fynt it gjin goed idee om de programmma's fan Omrop 
Fryslân as râneprogramma út te stjoeren. Dy twa sifers yllustrearje fuortendaliks de 
betsjutting fan de eigen taal foar de harker. 

Allan Bell (1991:126-145) giet wiidweidich op it taalgebrûk fan de media yn. 
Neffens Bell wurdt de taalkar op radio of televyzje benammen beskaat troch it publyk 
dat de sprekker foar eagen hat. Troch him oan dat ûnderstelde publyk oan te passen, 
past de programmamakker, yn de wurden fan Bell, in saneamd 'audience design' ta. It 
is lykwols ek mooglik dat de programmamakker krekt net fan syn eigen ûnderstelde 
sjoggers en harkers útgiet, mar de taal fan in oar skift foar kar nimt. Yn it gefal fan in 
Frysktalige makker fan foar Frysktaligen ornearre programma's, kin dat de kar foar 
krekt it Hollânsk ynhâlde. Yn dat gefal hat Bell it oer 'referee design'. 

De fierdere útwurking dy't Bell fan it begryp 'referee design' jout, yn de foarm fan 
'ingroup referee design'en 'outgroup referee design', makket it tapassen dêrfan der 
net makliker op. Soks hat foaral te krijen mei de ûndúdlike ôfbeakening fan dy begri-
pen. Sa kin 'audience design' yn de praktyk gearfalle mei 'ingroup design'. Boppedat 
mis ik yn itselde skema de situaasje, dat der gjin 'audience design' mooglik is, om't de 
programmamakker de taal fan de harkers net yn de macht hat. Yn dat gefal soe ik it 
net, lykas Bell dat docht, oer 'referee design' hawwe wolle, mar oer in nije kategory, 
nammentlik 'negatyf audience design'. 

It leit yn de reden dat de regionale en lokale omroppen har taalkar fan de yn de 
measte gefallen ûnderstelde harkers ôfhingje litte. Hja passe mei oare wurden in 
'audience design' ta. It giet ommers om in type omrop, dat tichte by de minsken stean 
wol. En de radiomakker dy't syn harkers berikke wol en him mei syn harkers identifi-
searret, brûkt de taal fan dy harkers. Mar as dyselde radiomakker him net mei de har
kers identifisearje wol, sil er him ek net om de taal fan de harkers bekroadzje. It leit 
dan yn de reden dat der, al is it ek mar sa no en dan, in oare taal brûkt wurdt, en dan 
fansels it leafst ien mei in hegere status. Sa'n programmamakker mei graach ris in 

31 wumkes.nl

Oer betsjulting en taal fan de lokale omrop

ten, stipersjilden, bingo-aksjes, ensfu. Yn trochsneed hie de lokale omrop yn
Nederlan yn 1997 in begrutting fan sa'n 62.000 gûne COLON, 1998:8). Yn Fryslan
leit dat bedrach leger, mar hoefolIe krekt is net te sizzen. As sjoen wurdt nei de twa
meielkoar gearhingjende aspekten fan profesjonalisearring en sinten, kin feilich fêst
steld wurde dat de lokale omrop oan no ta feitlik de mooglikheden mist hat om de
konkurrearjende media, lit stean alles, ferslaan te kinnen.

Wat moat op grûn fan it foargeande de konkluzje wêze? Yn alle gefallen dat lokale
omrop noch net foarstelt wat de OLON tinkt of grif graach sjen soe. Feitlik kin de
lokale omrop, wat omfang en plak oangiet, ferlike wurde mei de pjutteboartersplak
ken yn it brede lanskip fan ûnderwiis en foarming. It giet yn beide gefallen om relatyf
nije ferskynsels mei te min jild en mar in bytsje beropskrêften, mar wol mei de
ambysje en potinsje om fierder ut te groeien. De aktuele maatskiplike relevansje, en
dêrmei ek de relevansje fan it taalgebrûk troch de lokale omrop, is lykwols op dit stuit
noch lyts. Lytser yn alle gefal as fan de regionale en de lanlike omrop. Ik freegje om
dêr rekken mei te halden, as it hjirnei oer it taalgebrûk fan de lokale omrop giet.

3. Taal en lokale omrop

Yn it al neamde Amelanner ûndersyk giet it ûnder mear oer de taal: 34% fan de
ûnderfrege Amelanners soe graach sjen dat de programs yn it Amelansk presintearre
waarden en mar leafst 72% fynt it gjin goed idee om de programmma's fan Omrop
Fryslán as raneprogramma ut te stjoeren. Dy twa sifers yllustrearje fuortendaliks de
betsjutting fan de eigen taal foar de harker.

Allan Bell (1991: 126-145) giet wiidweidich op it taalgebrûk fan de media yn.
Neffens Bell wurdt de taalkar op radio of televyzje benammen beskaat troch it publyk
dat de sprekker foar eagen hat. Troch him oan dat ûnderstelde publyk oan te passen,
past de programmamakker, yn de wurden fan Bell, in saneamd 'audience design' ta. It
is lykwols ek mooglik dat de programmamakker krekt net fan syn eigen ûnderstelde
sjoggers en harkers utgiet, mar de taal fan in oar skift foar kar nimt. Yn it gefal fan in
Frysktalige makker fan foar Frysktaligen ornearre programma's, kin dat de kar foar
krekt it Hollansk ynhalde. Yn dat gefal hat Bell it oer 'referee design'.

De fierdere utwurking dy't Bell fan it begryp 'referee design' jout, yn de foarm fan
'ingroup referee design' en 'outgroup referee design', makket it tapassen dêrfan der
net makliker op. Soks hat foaral te krijen mei de ûndudlike ófbeakening fan dy begri
pen. Sa kin 'audience design' yn de praktyk gearfalle mei 'ingroup design'. Boppedat
mis ik yn itselde skema de situaasje, dat der gjin 'audience design' mooglik is, om't de
programmamakker de taal fan de harkers net yn de macht hat. Yn dat gefal soe ik it
net, lykas Bell dat docht, oer 'referee design' hawwe wolle, mar oer in nije kategory,
nammentlik 'negatyf audience design'.

It leit yn de reden dat de regionale en lokale omroppen har taalkar fan de yn de
measte gefallen ûnderstelde harkers ófuingje litte. Hja passe mei oare wurden in
'audience design' ta. It giet ommers om in type omrop, dat tichte by de minsken stean
wol. En de radiomakker dy't syn harkers berikke wol en him mei syn harkers identifi
searret, brûkt de taal fan dy harkers. Mar as dyse1de radiomakker him net mei de har
kers identifisearje wol, sil er him ek net om de taal fan de harkers bekroadzje. It leit
dan yn de reden dat der, al is it ek mar sa no en dan, in oare taal brûkt wurdt, en dan
fansels it leafst ien mei in hegere status. Sa'n programmamakker mei graach ris in
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Hollânske term of in Ingelsk wurd of sechje yn syn praat brûke. Sok 'referee design' 
kin op de lange doer ynstitúsjonalisearre reitsje en dan hawwe wy it oer diglossy. In 
moai foarbyld dêrfan is de lokale radio yn Switserlân, dy't yn it pleatslik dialekt 
útstjoert, útsein as it nijs brocht wurdt (Bell, 1991:130). 

De Nederlânske regeljouwing foar de omrop stipet yn kêst 30 fan de Mediawet it 
tapassen fan 'audience design'. Dat kêst seit ommers, dat de lokale en regionale 
omroppen neffens har karbrieven ta doel hawwe moatte om: 'uitsluitend, althans 
hoofdzakelijk, een omroepprogramma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op 
de bevrediging van de in de gemeente of provincie, of een deel van de provincie waar
op de omroepinstelling zich richt, levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige 
en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te 
zijn'. 

Dat kêst seit yn direkte sin neat oer it taalgebrûk troch de lokale of regionale 
omrop. Mar kin in regionale of lokale omrop it him wol permittearje om de eigen taal-
situaasje net acht te slaan, sûnder yn konflikt te kommen mei de wetlike foarskriften? 
En los fan de wetlike foarskriften is it fansels de fraach yn hoefier't in radiostasjon 
harkers hat of oerhâldt, troch him fia 'referee design' te fier fan de 'in-group' ôf te 
jaan. 

Wat betsjut soks no foar de Fryske situaasje? Yn it foarste plak mei ferwachte 
wurde dat it taalgebrûk fan de lokale omrop gearhinget en strykt mei de taalsituaasje 
fan de oanbelangjende gemeente. Yn it twadde plak tink ik dat, fanwegen de meartali-
gens yn Fryslân, ferwachte wurde mei dat de lokale omrop yn Fryslân in taalbelied 
formulearre hat, sadat programmamakkers witte wat al en wat net kin. It pree-profes-
jonele karakter fan de lokale omrop kin der lykwols ek foar soargje, dat der krekt nèt 
oer de te brûken taal neitocht is. Fierder gean ik der fan út dat yn guon gefallen, lykas 
yn it Switserske, wat ôfpraat is oer de taal fan beskate programmakategoryen op de 
lokale omrop. 

Om krektneamde reden haw ik yn myn enkête ûnder mear nei de taal frege, dêr't 
de programma's yn útstjoerd wurde. Ik haw spesjaal ek frege nei de taal fan nijs- en 
aktualiteiteprogramma's, sportferslaggen en muzykprogramma's. Ik haw fierder 
frege nei de mooglike regels, dy't foar it taalgebrûk fêststeld binne. Ik haw nei it pro-
grammabelied en it al of net bestean fan in taaiprogramma ynformearre en boppedat 
haw ik nei mooglike bekende reaksjes fan harkers op de taal fan de útstjoerde pro
gramma's frege. 

As ik de sprieding fan lokale omroppen yn Fryslân relatearje oan it plak fan it 
Frysk, dan gean ik der fan út dat de meast Frysktalige lokale omroppen te finen binne 
yn it noardeasten en súdwesten fan de provinsje, de kriten, dêr't neffens it taalsosjolo-
gysk ûndersyk fan de Fryske Akademy foar mear as 75% fan de ynwenners it Frysk 
de earste taal is.5 

Boalsert, Harns, Ljouwert, Ljouwerteradiel, Snits en West-Stellingwerf, de ge
meenten dêr't it Frysk foar minder as 50% fan de ynwenners earste taal is, sille nei 
alle gedachten it minst yn it Frysk dwaan. Fanwegen de posysje fan it Frysk by Omrop 
Fryslân, ferwachtsje ik fierder dat dy regionale stjoerder, yn it gefal dat in oare stjoer-
der oernommen wurdt, op de frekwinsje fan de meast Frysktalige lokale omroppen as 
ramtprogramma werom te finen wêze sil. 

Wat is de útkomst fan myn ûndersykje? Ik wol begjinne mei de konstatearring, dat 
mar fjouwer fan de 16 lokale omroppen sizze in taalbelied fêststeld te hawwen. Mar 
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Hollànske term of in Ingelsk wurd of sechje yn syn praat brûke. Sok 'referee design'
kin op de lange doer ynstitûsjonalisearre reitsje en dan hawwe wy it oer diglossy. In
moai foarbyld dêrfan is de lokale radio yn Switserlàn, dy't yn it pleatslik dialekt
ûtstjoert, ûtsein as it nijs brocht wurdt (Bell, 1991: 130).

De Nederlànske regeljouwing foar de omrop stipet yn kêst 30 fan de Mediawet it
tapassen fan 'audience design'. Dat kêst seit ommers, dat de lokale en regionale
omroppen neffens har karbrieven ta doel hawwe moatte om: 'uitsluitend, althans
hoofdzakelijk, een omroepprogramma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op
de bevrediging van de in de gemeente of provincie, of een deel van de provincie waar
op de omroepinstelling zich richt, levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige
en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te
zijn' .

Dat kêst seit yn direkte sin neat oer it taalgebrûk troch de lokale of regionale
omrop. Mar kin in regionale of lokale omrop it him wol permittearje om de eigen taal
situaasje net acht te slaan, sûnder yn konflikt te kommen mei de wetlike foarskriften?
En los fan de wetlike foarskriften is it fansels de fraach yn hoefier't in radiostasjon
harkers hat of oerhàldt, troch him fia 'referee design' te fier fan de 'in-group' of te
jaan.

Wat betsjut soks no foar de Fryske situaasje? Yn it foarste plak mei ferwachte
wurde dat it taalgebrûk fan de lokale OInrop gearhinget en strykt mei de taalsituaasje
fan de oanbelangjende gemeente. Yn it twadde plak tink ik dat, fanwegen de meartali
gens yn Fryslän, ferwachte wurde mei dat de lokale omrop yn Fryslàn in taalbelied
formulearre hat, sadat programmamakkers witte wat al en wat net kin. It pree-profes
jonele karakter fan de lokale omrop kin der lykwols ek foar soargje, dat der krekt nèt
oer de te brûken taal neitocht is. Fierder gean ik der fan ût dat yn guon gefallen, lykas
yn it Switserske, wat Ofpraat is oer de taal fan beskate programmakategoryen op de
lokale omrop.

Om krektneamde reden haw ik yn myn enkête ûnder mear nei de taal frege, dêr't
de programma's yn ûtstjoerd wurde. Ik haw spesjaal ek frege nei de taal fan nijs- en
aktualiteiteprogramma's, sportferslaggen en muzykprogramma's. Ik haw fierder
frege nei de mooglike regels, dy't foar it taalgebrûk fêststeld binne. Ik haw nei it pro
grammabelied en it al of net bestean fan in taalprogramma ynformearre en boppedat
haw ik nei mooglike bekende reaksjes fan harkers op de taal fan de ûtstjoerde pro
gramma's frege.

As ik de sprieding fan lokale omroppen yn Fryslän relatearje oan it plak fan it
Frysk, dan gean ik der fan ût dat de meast Frysktalige lokale omroppen te finen binne
yn it noardeasten en sûdwesten fan de provinsje, de kriten, dêr't neffens it taalsosjolo
gysk ûndersyk fan de Fryske Akademy foar mear as 75% fan de ynwenners it Frysk
de earste taal is.'

Boalsert, Hams, Ljouwert, Ljouwerteradiel, Snits en West-Stellingwerf, de ge
meenten dêr't it Frysk foar minder as 50% fan de ynwenners earste taal is, sille nei
alle gedachten it minst yn it Frysk dwaan. Fanwegen de posysje fan it Frysk by Omrop
Fryslán, ferwachtsje ik fierder dat dy regionale stjoerder, yn it gefal dat in oare stjoer
der oemommen wurdt, op de frekwinsje fan de meast Frysktalige lokale omroppen as
ramtprogramma werom te tinen wêze sil.

Wat is de ûtkomst fan myn ûndersykje? Ik wol begjinne mei de konstatearring, dat
mar fjouwer fan de 16 lokale omroppen sizze in taalbelied fêststeld te hawwen. Mar
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Kaart 2: persintaazjes Frysk as earste taal 

ien omrop makket ûnderskied yn taalgebrûk nei it soarte fan programma. De al earder 
neamde omrop Radio Eenhoorn docht it nijs en de aktualiteiten yn it Frysk, mar sport 
en muzykprogramma's binne mingdtalich, dat wol sizze dat de ferslachjouwer of de 
programmamakker sawol Nederlânsk, Frysk of Biltsk brûke kin. Boppedat hat Radio 
Eenhoorn in taaiprogramma. Ienris yn 'e fjouwer wike wurdt in Biltsk taalpraatsje 
útstjoerd. Yn fierwei de measte gefallen hâlde de lokale omroppen der lykwols gjin 
belied op nei as it om de taal giet. De taalkar foar de mikrofoan hinget yn dy gefallen 
mar fan ien ôf, nammentlik de oanbelangjende programmamakker. Oan har of him 
wurdt it gewoanwei oerlitten. Net it bestean fan twataligens yn Fryslân, mar har of 
syn kinnen en wollen meitsje foar it grutste part út hokker taal oft op de lokale omrop 
te hearren is. Dy konklúzje yllustrearret nochris it preprofesjonele stadium, dêr't de 
lokale omrop yn Fryslân yn sit. Sa't ien fan de ynfollers witte lit: 'Als lokale omroep 
werken we met vrijwilligers. Je kunt dan maar heel beperkt eisen stellen. Je bent 
immers al lang blij datje mensen kunt krijgen.' 

Twa fan de 16 omroppen dogge, sa lit it hjir opnommen grafykje sjen, praktysk alles 
yn it Hollânsk: Mercurius yn Ljouwert en Omroep Smallingerland yn Drachten.6 

Omroep Ameland en de beide Stellingwerver omroppen dogge neat of amper wat yn it 
Frysk. Ien omrop, te witten Radio Gasterlân, docht alles yn it Frysk. Yn Boarnster-
him, Nijefurd en Menameradiel ca. nimt it Frysk fierwei it grutste plak yn de pro-
grammearring yn. As ik lykwols it tal oeren dat de lokale omroppen meielkoar út-
stjoere oan it taalgebrûk keppelje, dan docht bliken dat der mear as 2,5 kear safolle yn 
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ien omrop makket ûnderskied yn taalgebrûk nei it soarte fan programma. De al earder
neamde omrop Radio Eenhoorn docht it nijs en de aktualiteiten yn it Frysk, mar sport
en muzykprogramma's binne mingdtalich, dat wol sizze dat de ferslachjouwer of de
programmamakker sawol Nederlansk, Frysk of Biltsk brûke kin. Boppedat hat Radio
Eenhoorn in taalprogramma. lenris yn 'e fjouwer wike wurdt in Biltsk taalpraatsje
utstjoerd. Yn fierwei de measte gefallen halde de lokale omroppen der lykwols gjin
belied op nei as it om de taal giet. De taalkar foar de mikrofoan hinget yn dy gefallen
mar fan ien 6f, nammentlik de oanbelangjende programmamakker. Oan har of him
wurdt it gewoanwei oerlitten. Net it bestean fan twataligens yn Fryslan, mar har of
syn kinnen en wollen meitsje foar it grutste part ut hokker taal oft op de lokale omrop
te hearren is. Dy konkluzje yllustrearret nochris it preprofesjonele stadium, dêr't de
lokale omrop yn Fryslan yn sit. Sa't ien fan de ynfollers witte lit: 'Als lokale omroep
werken we met vrijwilligers. Je kunt dan maar heel beperkt eisen stellen. Je bent
immers allang blij datje mensen kunt krijgen.'

Twa fan de 16 omroppen dogge, sa lit it hjir opnommen grafykje sjen, praktysk alles
yn it Hollansk: Mercurius yn Ljouwert en Omroep Smallingerland yn Drachten.6

Omroep Ameland en de beide Stellingwerver omroppen dogge neat of amper wat yn it
Frysk. len omrop, te witten Radio Gasterlán, docht alles yn it Frysk. Yn Boarnster
him, Nijefurd en Menameradiel c.a. nimt it Frysk fierwei it grutste plak yn de pro
grammearring yn. As ik lykwols it tal oeren dat de lokale omroppen meielkoar ut
stjoere oan it taalgebrûk keppelje, dan docht bliken dat der mear as 2,5 kear safolle yn
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it Nederlânsk as yn it Frysk útstjoerd wurdt. Mei oare wurden, it Frysk nimt by de 
lokale omrop in ûnderhearrich plak yn. Dat plak docht gjin rjocht oan it maatskiplik 
plak fan it Frysk. Soe ien en oar ek noch relatearre wurde oan de harksifers, dan fero-
aret it byld grif noch wer. Mar dat nimt net wei, dat de lokale omrop yn Fryslân, yn 
ferliking mei de aktuele taalsituaasje, ûnfoldwaande rekken hâldt mei dy taalsituaasje 
yn Fryslân. Dat hat gefolgen foar it Frysk en foar de streektalen. Sân omroppen brûke 
mear of minder, mar foaral minder, dat wol sizze sa tusken de trije en de tsien persint 
fan de stjoertiid, in streektaal, en dan haw ik it benammen oer it Stellingwerfsk, en 
fierder it Biltsk en de Stedfryske dialekten. 

Wêr sitte de Fryske en wêr de Hollansktalige omroppen? De Fryske binne, sa't ik 
ferwachte, yn it súdwesten te finen, mar net, ta myn fernuvering, yn it noardeasten. 
Dêrfoaroer wol wer yn it noardwesten. Yn it léste gefal giet it om Radio Eenhoorn, 
deselde dy't oer it brûken fan de taal neitocht hat. Radio Noordoost Friesland lit it 
dêrfoaroer fan de frijwilliger sels ôfhingje, en dat betsjut dan tagelyk dat de taalkar op 
grûn fan de troch de harkers sprutsen taal pas op it twadde plak komt. As dy frijwilli
ger it Frysk net yn de macht hat, kin der ek yn dit gefal fan in 'negative audience 
design' praat wurde. 

De sifers op de kaartsjes 3 en 4 sprekke foar harsels, behalve dat ik OSKAR yn Skar-
sterlân by de Frysktalige omroppen set haw, hoewol't de situaasje foar it Frysk en it 
Hollânsk dêr fifty-fifty is. 

Ik haw de omroppen ek frege oft hja wolris reaksjes fan it publyk op it taalgebrûk 
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it Nederlànsk as yn it Frysk uts~oerd wurdt. Mei oare wurden, it Frysk nimt by de
lokale omrop in ûnderhearrich plak yn. Dat plak docht gjin rjacht oan it maatskiplik
plak fan it Frysk. Soe ien en aar ek noch relatearre wurde oan de harksifers, dan fero
aret it byld grif noch wer. Mar dat nimt net wei, dat de lokale omrop yn Fryslàn, yn
ferliking mei de aktuele taalsituaasje, ûnfaldwaande rekken hàldt mei dy taalsituaasje
yn Fryslàn. Dat hat gefolgen foar it Frysk en foar de streektalen. Sàn omroppen brûke
mear of minder, mar foaral minder, dat wol sizze sa tusken de trije en de tsien persint
fan de stjoertiid, in streektaal, en dan haw ik it benammen oer it Stellingwerfsk, en
fierder it Biltsk en de Stedfryske dialekten.

Wér sitte de Fryske en wér de Hollansktalige omroppen? De Fryske binne, sa't ik
ferwachte, yn it sudwesten te finen, mar net, ta myn fernuvering, yn it noardeasten.
Dérfoaroer wol wer yn it noardwesten. Yn it léste gefal giet it om Radio Eenhoorn,
deselde dy't oer it brûken fan de taal neitocht hat. Radio Noordoost Friesland lit it
dêrfoaroer fan de frijwilliger seIs ófhingje, en dat betsjut dan tagelyk dat de taalkar op
grûn fan de troch de harkers sprutsen taal pas op it twadde plak komt. As dy frijwilli
ger it Frysk net yn de macht hat, kin der ek yn dit gefal fan in 'negative audience
design' praat wurde.

De sifers op de kaartsjes 3 en 4 sprekke foar harsels, behalve dat ik OSKAR yn Skar
sterlàn by de Frysktalige omroppen set haw, hoewol't de situaasje foar it Frysk en it
Hollànsk dêr fifty-fifty is.

Ik haw de omroppen ek frege aft hja wolris reaksjes fan it publyk op it taalgebrûk
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krije. Tolve fan de 16 sizze dat hja yndied reaksjes fan it publyk krije. Trije dêrfan wol 
ik hjir neame. Yn it stjoergebiet fan Radio Eenhoorn sizze de harkers wolris dat it 
Biltsk te rûch is. Ik nim oan dat sok kommentaar net fan de Bikkers sels komt. Yn 
Smellingerlân, dêr't de lokale omrop in Hollânsktalige oangelegenheid is, wurdt, net 
ûnbegryplik, frege wêrom't net yn it Frysk útstjoerd wurdt. En yn Wolvegea komme 
benammen reaksjes yn oer it taalgebrûk yn de sin fan dan wer tefolle Stellingwerfsk 
en dan wer tefolle Frysk. Sokke reaksjes meitsje yn alle gefallen dúdlik dat der foar de 
lokale omrop alle reden is om op syn minst ris oer it taalgebrûk nei te tinken. 

De 'wurking' fan in lokale omrop hoecht net ta dy fan de eigen programma's 
beheind te wezen, mar hinget ek fan it eventuele ramtprogramma ôf. Sokke útstjoe-
rings om de selsmakke programma's hinne, kinne út in non-stop útstjoeren fan muzyk 
bestean, sa't op It Amelân bart, of út it oernimmen fan ien fan de publike omroppen. 

C=^ 
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Kaart 5: Omroppen dy 't omrop Fryslân oernimme 

Ta de tsien lokale omroppen dy't it programma fan Omrop Fryslân oernimme, hearre 
ta myn fernuvering ek Odrie, de omroporganisaasje Oost-Stellingwerf, Omroep 
Smallingerland en Radio Markant yn Snits. Dat binne stik foar stik omroppen dy't yn 
de eigen útstjoerings it Frysk hiel sporadysk of sels net brûke! Dat in lokale omrop de 
útstjoerings fan de regionale of lanlike publike omrop oernimt, hat trouwens in soad 
te krijen mei it feit dat dy útstjoerings meihelpe om oan de wetlike programmafoar 
skriften foldwaan te kinnen. In tige Frysktalige omrop as dy fan Nijefurd nimt de 
útstjoerings fan Omrop Fryslân net oer, mar makket gebrûk fan de tsjinsten fan 
Country Track út Tilburch. 
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krije. Tolve fan de 16 sizze dat hja yndied reaksjes fan it publyk krije. Trije dêrfan wol
ik hjir neame. Yn it stjoergebiet fan Radio Eenhoorn sizze de harkers wolris dat it
Biltsk te rûch is. Ik nim oan dat sok kommentaar net fan de Biltkers seIs komt. Yn
Smellingerlàn, dêr't de lokale omrop in HollànsktaJige oangelegenheid is, wurdt, net
ûnbegryplik, frege wêrom't net yn it Frysk ûtstjoerd wurdt. En yn Wolvegea komme
benammen reaksjes yn oer it taalgebrûk yn de sin fan dan wer tefolle Stellingwerfsk
en dan wer tefolle Frysk. Sokke reaksjes meitsje yn alle gefallen dûdlik dat der foar de
lokale omrop alle reden is om op syn minst ris oer it taalgebrûk nei te tinken.

De 'wurking' fan in lokale omrop hoecht net ta dy fan de eigen programma's
beheind te wêzen, mar hinget ek fan it eventuele ramtprogramma óf. Sokke ûtstjoe
rings om de seismakke programma's hinne, kinne ût in non-stop ûtstjoeren fan muzyk
bestean, sa't op ItAmelàn bart, ofût it oernimmen fan ien fan de publike omroppen.
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Kaart 5: Omroppen dy 't omrop Fryslàn oernimme

Ta de tsien lokale omroppen dy't it programma fan Omrop Fryslán oernimme, hearre
ta myn fernuvering ek Odrie, de omroporganisaasje Oost-Stellingwerf, Omroep
Smallingerland en Radio Markant yn Snits. Dat binne stik foar stik omroppen dy't yn
de eigen ûtstjoerings it Frysk hiel sporadysk of seIs net brûke! Dat in lokale omrop de
ûtstjoerings fan de regionale of lanlike publike omrop oernimt, hat trouwens in soad
te krijen mei it feit dat dy ûtstjoerings meihelpe om oan de wetlike programmafoar
skriften foldwaan te kinnen. In tige FrysktaJige omrop as dy fan Nijefurd nimt de
ûtstjoerings fan Omrop Fryslàn net oer, mar makket gebrûk fan de tsjinsten fan
Country Track ût Tilburch.
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Oer betsjittting en taal fan de lokale omrop 

Fan de 16 lokale omroppen stjoere 13 reklameboadskippen út, acht dêrfan hawwe 
njonken Hollânsktalige, ek Frysktalige reklamespots. Dat is op himsels opfallend, 
want krekt as it om reklame giet, lit Omrop Fryslân bygelyks sjen dat it Frysk lang net 
altiten regel is. Ek yn Smellingerlân wurde, oars as de rest fan it programma, Fryskta
lige reklamespots útstjoerd. By Mercurius yn Ljouwert leit dat oars, want dy stjoert 
allinne mar Hollânsktalige reklamespots út. Hoe kin dat? Wurde Frysktalige reklame
spots net akseptearre? Neiere ynformaasje leart dat de akwisysje fan de lokale omrop-
reklame op it stuit fan it ûndersyk troch de BV Friese Pers dien waard. De Friese Pers 
is net allinne útjouwer fan de Leeuwarder Courant, mar ek fan in stikmannich hûs-
oan-hûs-blêden. Mercurius stjoert út wat de advertinsje-akwisiteurs fan dy hûs-oan-
hûs-blêden oanleverje. En dêr sit yn Ljouwert blykber gjin Frysk by! 

It is saak dat in programmamakker syn taal of talen yn 'e macht hat. Dat jildt suver 
noch mear as de taalkar by dy programmamakker leit. As it Frysk foar de lokale 
mikrofoan stipe wurde moat, dan sil der dus wat oan de behearsking fan it Frysk troch 
programmamakkers dien wurde moatte. De AFUK (1997:1998:5/5) hat dêrom yn 'e 
mande mei Omrop Fryslân ûnderwilens twaris in kursus Frysk foar omropmeiwur-
kers oanbean. Yn 1996 hawwe 23 en yn 1997 hawwe 22 meiwurkers fan meielkoar 
sa'n tsien lokale omroppen dy kursus folge. It is lykwols de fraach wat oft dat krekt 
opsmiten hat. Op myn fraach oft in meiwurker de kursus Frysk fan AFUK en Omrop 
Fryslân folge hat, anderen seis fan de 16 lokale omroppen: ja! Dat is, rekken hâldend 
mei de trije lokale omroppen dy't net yn myn ûndersyk sitte, minder as de sifers fan de 
AFUK sjen litte. Dat betsjut dat de betrouberens fan de antwurden yn de kiif stiet of 
dat it effekt fan de kursus ôffalt. It is boppedat op syn minst opfallend, dat fjouwer 
meiwurkers fan in omrop as dy fan Smellingerlân de kursus Frysk folge hawwe, mar 
dêr neffens it karbrief fan dy omrop foar de mikrofoan gjin gebrûk fan meitsje kinne. 

4. Konklúzjes 

Ik kom oan de ein fan myn stik en dêrmei werom by de earder neamde ferwachtings 
oer wat ik by de lokale omrop oantreffe soe. De algemiene konklúzje kin wêze, dat it 
Frysk oer hiel Fryslân rekkene in ûnderhearrich plak by de lokale omrop ynnimt. Der 
wurdt troch de 16 lokale omroppen yn myn ûndersyk 2,5 kear safolle yn it Hollânsk as 
yn it Frysk útstjoerd. It taalgebrûk fan in lokale omrop blykt folie minder mei de yn de 
oanbelangjende gemeente besteande taalsituaasje gear te hingjen, as ik ferwachte hie. 
Der kin sels sein wurde dat de omroppraktyk yn guon gefallen net mei de taalsituaasje 
strykt. It soe aardich wêze as yn sokke gefallen nochris nei artikel 30 fan de Mediawet 
sjoen waard. Ferrassend is de taal fan de lokale omrop yn alle gefallen yn de gemeen
ten Dantumadiel, Dongeradiel, Lemsterlân en Tytsjerksteradiel. Sjoen de earste taal 
yn dy plattelânsgemeenten, soe men ferwachtsje dat de taal fan de lokale omrop dêr 
mear romte oan it Frysk jaan soe. Dat soks net sa is. liket yn it algemien minder mei 
belied te krijen te hawwen, as mei de kar sa't de tafallige programmamakker dy docht. 
Derby kin it hjirfoar oanjûne konsept fan 'referee design' in rol spylje. En yn dat gefal 
is net de praktyk fan Ljouwert, dat wol sizze dy fan Omrop Fryslân, mar dy fan Hil
versum it grutte foarbyld foar de lokale omrop. Dêrnjonken soe it ek noch sa wêze 
kinne, dat de oanwêzigens fan in mikrofoan sa'n, suver sakraal te neamen, wurking 
op de brûker hat, dat men sûnder erch op in taal oerstapt. dy't men as 'heger' sjocht. 
Dy inkelde kear dat ik wolris nei yn de Walden aktive radiopiraten heard haw, haw ik 
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Der kin sels sein wurde dat de omroppraktyk yn guon gefallen net mei de taalsituaasje
strykt. It soe aardich wêze as yn sokke gefallen nochris nei artikel 30 fan de Mediawet
sjoen waard. Ferrassend is de taal fan de lokale omrop yn alle gefallen yn de gemeen
ten Dantumadiel, Dongeradiel, Lemsterlan en Tytsjerksteradie1. Sjoen de earste taal
yn dy plattelansgemeenten, soe men ferwachtsje dat de taal fan de lokale omrop dêr
mear romte oan it Frysk jaan soe. Dat soks net sa is, liket yn it algemien minder mei
belied te krijen te hawwen, as mei de kar sa't de tafallige programmamakker dy docht.
Dêrby kin it hjirfoar oanjûne konsept fan 'referee design' in rol spylje. En yn dat gefal
is net de praktyk fan Ljouwert, dat wol sizze dy fan Omrop FJ}'slàn, mar dy fan Hil
versum it grutte foarbyld foar de lokale omrop. Dêrnjonken soe it ek noch sa wêze
kinne, dat de oanwêzigens fan in mikrofoan sa'n, suver sakraal te neamen, wurking
op de brûker hat, dat men sûnder erch op in taaloerstapt, dy't men as 'heger' sjocht.
Dy inkelde kear dat ik wolris nei yn de Walden aktive radiopiraten heard haw, haw ik
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iny deroer fernuvere dat dy in soarte fan Hollânsk brûke om buorlju, famylje, goekun-
de en it fierdere publyk ta te sprekken, wylst it dochs fan beide kanten dúdlik om fan-
hûs-út Frysktalige Iju giet. It tapassen fan in 'referee design', yn de foarm fan it brû-
ken fan in hegere, tagelyk frjemde mar offisjele taal, soe yn sa'n gefal mooglik ek te 
krijen hawwe kinne mei it besykjen om in beskate distânsje ta it yllegale karakter fan 
de radiopiraterij te skeppen. 

Foar it dwaan fan in kar tusken in 'audience design'of 'referee group-design' is it 
fansels in betingst dat programmamakkers sels in taalkar dwaan kinne moatte. As 
nimmen fan de programmamakkers it Frysk yn de macht hat, wurdt it dreech om pro
gramma's yn it Frysk te presintearjen. Yn dy situaasje haw ik it, lykas ik hjirfoar 
útsteld haw, oer in 'negatyf audience design'. Yn Fryslân is de káns op sa'n 'negatyf 
audience design' yn it gefal fan de lokale omrop grut, as in soad programmamakkers it 
Frysk net yn 'e macht hawwe. Oan de oare kant hawwe de sprekkers fan in minder
heidstaal, en dat jildt ek foar it Frysk, yn it algemien krekt wol de mooglikheid fan 
taalkar en dêrmei de mooglikheid om op de mearderheidstaal, yn dit gefal it Hollânsk, 
oer te gean. De káns op 'referee-design' is sadwaande by Frysktalige programmamak
kers grutter, as by ientalich Hollânsktalige programmamakkers en dat wurket negatyf 
út foar it brûken fan it Frysk foar de mikrofoan fan de lokale omrop. Konkludearjend 
kin sein wurde, dat sawol in 'negatyf audience design' as in 'referee design' yn de 
Fryske situaasje negatyf op it Frysk útwurkje. 

De ferklearring foar it ûnderhearrige plak fan it Frysk by de lokale omrop, soe 
mooglik ek socht wurde kinne yn de fermiddens dêr't de programmamakkers út 
komme. Faaks hawwe de Frysktaligen minder aardichheid oan radiomeitsjen en sitte 
benammen Hollânsktaligen op de stoel fan de programmamakkers. Ik wit dat net, 
want soks soe fierder ûndersyk nei de programmamakkers dúdlik meitsje moatte. 

Ik ferwachte ek dat de lokale omrop mei it each op de meartaligens fan Fryslân op 
syn minst oer it brûken fan de taal neitinke soe. De praktyk is oars. Mar in fjirdepart 
fan de lokale omroppen yn myn ûndersykje hat regels oangeande it taalbrûken fêst-
steld en yn de praktyk liket it foaral de programmamakker te wezen dy't útmakket 
hokfoar taal oft brûkt wurdt. Sa lang de lokale omrop sa ôfhinklik is fan de ynset fan 
frijwilligers, sil dat ek min oars kinne. 

Ik ha it hjirfoar oer it preprofesjonele karakter fan de lokale omrop hân. Mooglik 
bin ik troch de OLCW-publikaasjes wat op de ferkearde foet set, mar ik hie tocht om 
mear profesjonelens oan te treffen as dat myn gegevens sjen litten hawwe. Dat jildt 
foar de reaksje op myn enkête, dat jildt foar it neitinken oer it brûken fan hokfoar taal 
en dat jildt ek foar it tal betelle beropskrêften. Lokale omrop stiet noch yn de berne-
skuon, mar yn it algemien is dat fansels mar in tydlike saak. Wat net is, kin grif noch 
komme. Der kin ek sein wurde, dat it noch mar koarte bestean fan de lokale omrop 
noch allerhanne mooglikheden yn him hat, it giet noch net om al festige tradysjes, ek 
wat de taal oangiet. Wat dat oanbelanget, kin it noch alle kanten út mei de lokale 
omrop èn mei de taal fan de lokale omrop. 
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Oer bets jutting en taal fan de lokale omrop 

No at en 

1. Yn in oanpaste foarm as lezing holden op de Fryske Akademy-stádzjedei 'Medi@ en 
T@ @1\ Ljouwert, 28 oktober 1998. 

2. In soad nije wurden komme yn it sok fan in nijsfeit de skreaune standerttaal yn. Frank Jan
sen hat teld hoefolle nije wurden oft deis yn de krante steane. Hy komt ta it ferrassende tal 
fan mar leafst 90 (Frank Jansen, 'Hoeveel nieuwe woorden staan er dagelijks in de krant?' 
Yn: Onze Taal, 67. 2/3, 1998, 39-41). 
Van Sterkenburg en Van den Toorn hawwe ûnder mear sjoen nei de nije en bûtenlânske 
wurden dy't yn it Journaal brûkt wurde (Sterkenburg. P.G.J., en M.C. van den Toorn, 
Veertig jaar Journaal, Den Haag, 1997, 13 en 124). 

3. Anne Dijkstra hat fiif jier lyn ûnder mear besocht in antwurd te jaan op de fraach wat de 
normearjende ynfloed fan Omrop Fryslân op it Frysk is. Hy tinkt dat de programmamak
kers de foarbyldfunksje en status fan de troch har brûkte taal ûnderskatte (Anne Dijkstra, 
'Oer taal en ynhâld fan 'e radioútstjoerings fan Omrop Fryslân'. Yn: It Beaken, 56, 4, 
1994, 266). Ek Breuker hat him mei dyselde fraach dwaande holden. Hy wol ha dat Omrop 
Fryslân tige ta de fersprieding fan it Frysk, as it om de korpusplanning giet, bydraacht. 
Boppedat soe de regionale omrop op beskieden skaal ynfloed op de taalnoarm hawwe 
(Breuker, Pieter, Noarmaspektenfan it hjoeddeiske Frysk, Groningen, 1993, 79). 

4. Http:/www.olon.nl 
5. Ik basearje my derby op noch net publisearre gegevens fan it yn 1994 troch de Fryske Aka-

demy holden taalsosjologysk ûndersyk. 
6. Mei yngong fan 20 oktober 1998 stjoert Mercurius tiisdeitejûns tusken healwei achten en 

acht oere in Frysktalich programma mei Frysktalige muzyk en nijs oer Fryske saken út. 
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