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De realisatie van regionale publie
ke televisie in Friesland 
Een beleidswetenschappelijke analyse 1 

Inleiding en probleemstelling 

Sinds begin 1994 ken t Friesland regionale 
pl1blieke televisie.2 Op werkdagen wordt 
's avonds om vijf voor zeven begonnen met 
een programma voor de Friese kleuters: 
Bear Boeloe, gevolgd door het Friese jour
naal Hjoed en vervolgens, afhankelijk van 
de dag, een achtergrondprogramma bij 
het nieuws, een sportprogramma, een ge
spreksprogramma of een documentaire. 
Voordat de Friese televisie op het beeld
scherm te zien was, moest er heel wat water 
door de Dokkumer Ee vloeien. Waarom is 
het Friese streven naar de realisatie van ei
gen televisie zo lang zonder resultaat ge
bleven? 

Vanaf de jaren zestig tot de realisatie in 

1994 wordt in Friesland naar regionale 

publieke televisie gestreefd. Met behulP 

van de pleitcoalitietheorie van Sabatier en 

Jenkins-Smith wordt geanalyseerd waarom 

het gestelde doel eerst na ruim dertig jaar 

gerealiseerd wordt. Het wegvallen van 

twee monopolies speelt daarbij een belang

rijke rol: de rijksoverheid verliest - gezien 

de Europese regelgeving inzake de omroep 

- het reguleringsmonopolie en de publieke 

omroep verliest het omroepmonopolie, als 

Het eerste pleidooi voor Friese televisie de vanouds uitzendende Hilversumse orga-
wordt reeds in de tweede helft van de jaren nisaties te maken krijgen met concurreren-
vijftig gehouden (Kultureel Perspektyf, 1961, 
p . 101). En sindsdien hebben ter realise- de commerciële omroeporganisaties. 
ring van de Friese televisiewens zich ver-
schillende provinciale commissies en werkgroepen over de vraag ge
bogen op welke wijze een en ander bereikt zou kunnen worden. Op 
geregelde tijden verschijnen rapporten en nota's over het betrokken 
onderwerp. Het Friese provinciebestuur blijkt zich in de loop van de 
jaren tot een actieve lobbyist in zowel Den Haag als Hilversum te ont
wikkelen, maar alle moeite lijkt lang tevergeefs te blijven. 
In de volgende bijdrage wordt vanuit een beleidswetenschappelijke 
invalshoek verslag gedaan van het proces dat aan de realisatie van de 
Friese regionale televisie is voorafgegaan. Daarbij wordt me t behulp 
van de door Sabatier en]enkins-Smith (1993) ontwikkelde pleitcoali
tietheorie (p CT) getracht een verklaring te vinden voor het lang uit
blijven van positieve resultaten voor alle Friese inspanningen. In de 
analyse wordt het accent gelegd op de pCT-hypothese die zegt dat 
voor een verandering van de kerneigenschappen van overheidsbe
leid significante aan he t betrokken subsysteem exogene verstoringen 
noodzakelijk zijn , alsmede een bedreven gebruikmaken van de met 
die verstoring samenhangende nieuwe mogelijkheden. 
Voordat de historische gang van zaken op het betreffende terrein 
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wordt beschreven, zal in het kort op de essentie van de PCT worden 
ingegaan. In het laatste deel van deze bijdrage wordt de PCT toege
past op het proces dat tot de realisatie van de Friese televisie heeft ge
leid. 

De pleitcoalitietheorie 

Het door Sabatier en]enkins-Smith ontwikkelde 'Advocacy Coalition 
Framework'3, dat hier verder de pleitcoalitietheorie (p C T) genoemd 
wordt, kan gezien worden als een reactie op de agendabouwbenade
ringen in de bestuurskunde. Een agendabouwbenadering gaat uit 
van een uit fasen bestaand beleidsvormingsproces, waarbij (toekom
stige) beleidspunten de nodige barrières moeten nemen om uitein
delijk de eindfase, die van de implementatie, te bereiken. Dat proces 
begint met de ontwikkeling van wensen die omgezet moeten worden 
in eisen, om daarna de barrière naar strijdpunten te nemen. 
Strijdpunten dienen vervolgens tot besluiten te leiden (Van de Graaf 
& Hoppe, 1992, p. 187 e.v.). Maar de krachten die een 'issue' de hin
dernissenrace van de besluitvorming tot een goed einde doen bren
gen, komen, zo is de mening van Sabatier en]enkins-Smith, in de 
agendabouwbenadering onvoldoende naar voren (1993, p. 3). 
Trappenburg meent overigens dat in de Nederlandse politiek slechts 
zelden sprake is van een dergelijke hindernissenrace. Een groot deel 
van de Nederlandse politiek speelt zich volgens haar afin 'beleidsko
kers ' van gelijkgestemde actoren: belangengroepen, adviesorganen, 
fractiespecialisten en vakministers die in roerende eensgezindheid 
uitkomen op een probleemdefinitie, een eis en een bijbehorende 
oplossing (Trappenburg, 1995, p. 209). In die opvatting bevinden 
problemen zich niet aan het begin van de race om agendastatus te 
verwerven, maar juist aan de eindstreep, waar het gaat om de afwe
ging van eisen en belangen uit de diverse deelsectoren . Het lijkt mij 
echter de vraag of de 'constatering van Trappenburg met betrekking 
tot het ontbreken van de issue-hindernissenrace in de Nederlandse 
politiek, niet te zeer is gebaseerd op waarneming van alleen de cen
trale overheid. Wanneer dat het geval is, wordt voorbijgegaan aan bij
voorbeeld de ervaringen van de lagere overheid met de centrale 
overheid of die van de periferie met het centrum of die van de min
derheid met de meerde heid . In die gevallen gaat het juist niet om 
een a priori deel uitmaken van de ijzeren ring van gesloten nationale 
beleidscircuits. De hier besproken casus van de Friese televisie is een 
voorbeeld van een regionaal belang dat nationale politieke steun 
tracht te verwerven. Van gelijkgestemde actoren die in eensgezind
heid een probleem definiëren is in zo'n geval geen sprake, zoals ook 
blijkt uit de ervaringen binnen de in 1981 ingestelde Commissie 
Friese Taal (Van Rijn & Sieben, 1991 , pp. 93-94), de gang van zaken 
met het overheidsbeleid inzake het Fries in het voortgezet onderwijs 
(Wassink, 1991, pp. 26-36) of, op een geheel ander terrein, Limburg
se wensen met betrekking tot het regionale economische beleid 
(Van Putten, 1980, pp. 151-162). Voor regionale taalissues, waartoe 
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de wens om Friese televisie te realiseren gerekend kan worden , lijkt 
de vaststelling te gelden die McClain heeft gedaan met betrekking 
tot de invloed van thema's die van belang zijn voor (raciale) minder
heidsgroepen in de samenleving. Die invloed is op het proces van 
agendabouw vaak minimaal (McClain, 1993, p. 189). Voor regionale 
(taal) issues h eeft het politieke besluitvormingsproces vaak wél alle 
kenmerken van een hindernissenrace. 

De PCT verklaart beleidsveranderingen, door deze te zien als een 
functie van een drietal processen: 

de interactie van met elkaar concurrerende pleitcoalities binnen 
een bepaald beleidssubsysteem. Een beleidssubsysteem bestaat 
daarbij uit actoren, afkomstig uit een vee lheid van publieke en 
private instituties op ieder overheidsniveau. De actoren die een 
bepaalde pleitcoalitie vormen, organiseren zich rond een aantal 
basiswaarden en beleidsdoelen, alsmede rond een gemeenschap
pelijke perceptie van oorzakelijke en ande re verbanden. Zij pro
beren de eigen doelen te bereiken door regels, budgetten en me
dewerkers van overheidsinstituties in de loop van de tijd te beïn
vloeden; 
veranderingen die extern aan het subsysteem zijn . Daarbij kan ge
dacht worden aan sociaal-economische ontwikkelingen, de uit
komsten uit andere subsystemen of veranderingen in de regeren
de coalitie; 
gevolgen van stabiele systeemparameters, zoals de m aatsch appelij
ke structuur en de betrokken wettelijke structuur (Sabatier & 
] enkins-Smith , 1993, p. 5). 

De door Sabatier en]enkins-Smith gegeven definitie van een beleids
subsysteem: het geheel van actoren dat bij een beleidsprobleem be
trokken is (Sabatier &]enkins-Smith, 1993, p. 24), is onvoldoende 
strikt om de vraag of er wel of niet sprake is van een dergelijk subsys
teem eenvoudig en eenduidig te beantwoorden. Wanneer echter 
wordt gekeken naar de vele en verschillende actoren die zich in 
Nederland in de loop van vele decennia met het omroepbeleid h eb
ben beziggehouden, alsmede naar de onmiskenbare politieke rele
vantie van het onderwerp (Bank, 1994, pp. 91-97), kan moeilijk het 
bestaan van een dergelijk beleidssubsysteem ontkend worden. 
Een beleidssubsysteem bestaat uit verscheidene pleitcoalities die ge
vormd worden door actoren die vanuit geheel verschillende posities 
(gekozen bestuurders, ambtenaren, leiders van belangengroepen, 
onderzoekers, journalisten, en anderen) een bepaald waardesys
teem delen en die in de loop van de tijd een aanzienlijke mate van 
samenhangend handelen vertonen (Sabatier &]enkins-Smith, 1993, 
p. 25). Het aantal pleitcoalities binnen een beleidssubsysteem is af
hankelijk van het aantal beleidsproblemen dat aanleiding geeft tot 
een bepaalde mate van samenhangend handelen over een langere 
tijd. Wanneer het om de realisatie van de Friese regionale televisie 
gaat, lijkt in het kader van deze bijdrage een tweedeling in een Friese 
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en een nationale pleitcoalitie toereikend. Van de Nederlandse re
gio's is alleen in Friesland sprake van een decennialang volgehou
den ambitie om regionale televisie te realiseren. Dat in Friesland 
reeds eindjaren vijftig de eerste wens tot regionale televisie gearticu
leerd werd en daarna decennialang in meerdere of mindere mate 
werd gecontinueerd, valt niet los te zien van de directe relatie met de 
eigen taal en cultuur in die provincie. 

Wanneer het proces dat uiteindelijk tot de regionale televisie in 
Friesland heeft geleid wordt nagegaan, kan worden vastgesteld dat in 
de loop van ruim drie decennia sprake is van een Friese pleitcoalitie 
die bestaat uit het Provinciaal Bestuur van Friesland en zijn diverse 
organen, (provinciale afdelingen van) politieke partijen, verschillen
de Friese private organisaties, provinciale geschreven media en de 
regionale ornroep en zijn diverse organen. De nationale pleitcoalitie 
wordt gevormd door de betrokken ministers en departementen, het 
parlement, verschillende rijksadviesorganen, het Commissariaat 
voor de Media, de omroeporganisaties, de pers en verdere opinielei
ders. 
De P C T maakt een onderscheid tussen de kern en de meer secundai
re elementen van een beleid. De beleidskern van een pleitcoalitie is 
veel resistenter tegen verandering dan de meer secundaire kenmer
ken van het beleid. Tot de kern rekent de PCT fundamentele norma
tieve en ontologische axioma's die het fundament van het denken 
van een persoon uitmaken, een verwante (beleids) kern van beleids
posities en fundamentele strategieën die op het betrokken beleid
sterrein worden toegepast om daarmee de kernwaarden te kunnen 
bereiken. De meer secundaire elementen bestaan uit instrumentele 
besluiten en onderzoek, nodig om de beleidskern op het betrokken 
beleidsterrein te kunnen implementeren (Sabatier &]enkins-Smith, 
1993, pp. 30-31) . 

De beleidskern van de nationale pleitcoalitie kan worden omschre
ven als het overeind willen houden van het verzuilde landelijke pu
blieke bestel, zoals zich dat sinds 1924 heeft ontwikkeld (Wijfjes, 
1994, pp. 47-50) . Die allerhoogste prioriteit betekent tegelijk een 
ontbrekende prioriteit voor de, niet-verzuilde, regionale omroep. Na 
de regionale omroep jaç.enlang klein gehouden te hebben, is de 
Nederlandse Omroep Stichting (N os) in 1989, gezien de eigen be
dreigde positie, de regionale omroep uiteindelijk liever kwijt dan rijk 
(Boonstra, 1996, p. 57). 
De kern van het beleid inzake regionale televisie bestaat voor de 
Friese pleitcoalitie uit de overtuiging dat de Friese taal en cultuur be
houden dienen te blijven. Een modern communicatiemiddel als te
levisie kan daarbij niet gemist worden (Regionale Omroep Fries
land, 1970, p. 7). Het is die overtuiging die de verschillende actoren 
in de loop van de decennia verbindt. Daarmee wordt de hypothese 
van de PCT dat wanneer de tegenstellingen in een beleidssubsysteem 
de kern van het beleid betreffen, de pleitcoalities over een tijdperk 
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van een decennium oflanger redelijk stabiel zullen blijven, bevestigd 
(Sabatier & ]enkins-Smith, 1993, p. 27). 
De vraag op welke wijze aan regionale televisie inhoud dient te wor
den gegeven, wordt door de actoren in de Friese pleitcoalitie in de 
loop van de tijd verschillend ingevuld. Het staat alleen vast dat er re
gionale televisie dient te komen. Die gang van zaken bevestigt de 
aanname van de PCT dat actoren binnen een pleitcoalitie substantië
le consensus vertonen over de kern van het beleid, terwijl dat voor 
de secundaire aspecten veel minder het geval is (Sabatier &]enkins
Smith, 1993, p. 32). Zo bestaat er op het moment dat het Friese expe
riment met regionale televisie al snel na zijn start met financiële pro
blemen te maken krijgt, weinig verzet tegen de optie om de eigen , 
moeizaam bevochten zelfstandige programmering in te leveren te
gen een door de NOS te regisseren en deels te betalen vensterpro
gramma op de landelijke zender. 
De PCT noemt vier - hier verder niet te bespreken - relatief stabiele 
factoren die de parameters vormen waarbinnen de subsysteemacto
ren handelen: fundamentele culturele waarden en de maatschappe
lijke structuur, de wettelijke structuur, eigenschappen van het be
trokken 'issue' en de verdeling van de natuurlijke bronnen. 
Daarnaast is er dan nog sprake van meer dynamische, het beleid 
beïnvloedende, exogene factoten, zoals de sociaal-economische en 
technologische omstandigheden, 'kleurverandering' van de rege
rende coalitie en de beleidsbeslissingen en gevolgen uit andere sub
systemen (Sabatier &]enkins-Smith, 1993, pp. 20-23). 

De interactie tussen de beide p1eitcoalities4 

Introductie 
Het moment waarop voor het eerst aan de realisatie van Friese regio
nale televisie wordt gedacht, kan eind jaren vijftig gelegd worden, 
wanneer de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) door de pro
grammaraden van de regionale omroepen in Nederland wordt gewe
zen op het mogelijke belang van televisie voor de regionale omroep. 
Tussen 1960 en de datum van de feitelijke realisatie liggen ruim der
tigjaar. In dat tijdvak zijn allerlei pogingen ondernomen om de re
gionale televisie te realiseren. Die periode kan globaal in vier tijdvak
ken van respectievelijk driemaal globaal tien jaar en eenmaal twee 
jaar worden ingedeeld. Van 1960 tot 1970 is er sprake van een eerste 
verkenning van problematiek en wensen. De Omroepwet biedt in 
die periode voor het eerst een wettelijke grondslag voor de regionale 
radio. In de volgende tien jaar lijkt Friese televisie dichterbij te ko
men, als de eerste landelijke Friese televisie-uitzendingen worden ge
realiseerd in het kader van Telebord en het Open School-experiment. 5 In 
1980 begint een decennium waarin met name het Provinciaal 
Bestuur van Friesland op verschillende manieren actief is om regio
nale televisie in Friesland te realiseren. De laatste jaren van de be
schreven periode staan in het teken van de realisatie van de regiona
le televisie door de inmiddels zelfstandig geworden Omrop Fryslan 
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(0 F). Hierna wordt verslag gedaan van het interactie proces tussen 
en binnen de beide relevante pleitcoalities dat in de loop van de ja
ren uiteindelijk tot de realisatie van de Friese regionale televisie 
heeft geleid. 

Begin van de Friese pleitcoalitie 
In de in 1961 door de Fryske Kultuerried aan het Provinciaal Be
stuur van Friesland uitgebrachte nota KultureelPerspektyfwordt ge
pleit voor een eerste aanzet tot regionale televisie, dat wil zeggen 
'door de N T s te verzorgen twintig wekelijkse minuten met aandacht 
voor de regionale gebeurtenissen die te weinig betekenis hebben om 
in het dagelijkse Journaal een plaats te vinden, maar toch voldoende 
interessante kanten hebben om aan het gehele televisie publiek ver
toond te worden' (KultureelPerspektyf, 1961, p . 101). Die wens zal in 
zekere zin al redelijk snel door de N T S worden ingevuld, als op 7 ja
nuari 1965 het - nu nog steeds bestaande - programma Van gewest tot 
gewest de ether in gaat. Al voor het verschijnen van KultureelPerspektyf 
hebben de, sinds 1956 bestaande programmaraden van respectieve
lijk de Regionale Omroep Noord en Oost en de Regionale Omroep 
Zuid, bij de N T S gewezen op het mogelijke belang van televisie voor 
de regionale omroep. 
In 1964 brengt de Fryske Kultuerried het rapport Regionale televisy 
uit. Dat rapport stuurt op een onafhankelijke regionale televisieom
roep aan. In de nota wordt met instemming verwezen naar het een 
jaar eerder uitgekomen advies van de door de minister in 1961 inge
stelde Adviescommissie inzake de radio- en televisiewetgeving. Die 
commissie is van oordeel 'dat het instituut der regionale uitzendin
gen gehandhaafd en zelfs uitgebreid dient worden tot de televisie, 
teneinde de geestelijke, maatschappelijke en culturele stromingen 
in het gebied waarvoor zij bestemd zijn, te bevorderen en tot uiting 
te brengen in de radio en de televisie' (Regionale televisy, 1964, p. 12). 
Het advies van de ministeriële adviescommissie belandt, evenals het 
rapport van de Fryske Kultuerried, bij het uitblijven van landelijke 
regelgeving in de la. De provincie stelt in 1965 wel een provinciale te
levisiecommissie in, maar die institutionalisering van de aandacht zal 
geen merkbaar resultaat opleveren. 

Verschil van inzicht over de secundaire aspecten 
Op 25 november 1970 vindt in Leeuwarden een symposium over re
gionale radio en televisie plaats. Het in 1969 in werking treden van 
de Omroepwet lijkt niet vreemd aan de organisatie van het symposi
um te zijn. Op de bijeenkomst houdt cultuurgedeputeerde P. van 
der Mark een krachtig pleidooi voor het snel realiseren van regiona
le televisie. Mr. TJ. Kingma, later griffier van de Friese Staten, gaat 
onder meer in op de Friese keuze voor artikel 47 A van de Omroep
wet: regionale omroep binnen de Nederlandse Omroep Stichting 
(N 0 S ). Kingma zegt dat die keuze van een zo op zijn eigenheid ge
steld Friesland mogelijk wat vreemd aandoet, maar de voor televisie 
benodigde kennis, ervaring en geld pleiten alle voor toepassing van 
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artikel47A van de Omroepwet (Regionale Omroep Friesland, 1970, 
p . 14). 
Niet iedereen is het met de keuze voor artikel 4 7 A eens. Op 5 decem
ber 1970 schrijft Laurens ten Cate, hoofdredacteur van de Leeuwar
der Courant. 'eerst moeten wij het eens worden over de mate van van
zelfsprekendheid, waarmee de NOS die regionale omroepen inpikt. 
Volgens mij berust die vanzelfsprekendheid op niets'. En hij ver
volgt: 'Binnen de NOS gebeurt van allerlei, omdat de omroepen dat 
willen of niet willen (Leeuwarder Courant, 1970, 5 december). Ook in 
de kringen van de Frysk Nasjonale Partij (FN p) wordt een vraagte
ken bij de keuze voor artikel 47 A gezet. Die kringen nemen het ini
tiatief tot de oprichting van de vereniging Radio Televisy Fryslän 
(R T F) . De directe aanleiding daartoe vormen de uitspraken van mi
nister Klompé om de grote steden in het westen van het land voor
rang te geven bij de ontwikkeling van de regionale omroep (Singels
ma, 1970, p. 146). De RTF wil in ieder geval geen 47A en stelt zich, 
gebruikmakend van de mogelijkheden van de nieuwe Omroepwet, 
het verwerven van in eerste instantie 15.000 leden ten doel om daar
mee als adspirant-zendgemachtigde het Hilversumse bestel te kun
nen binnentreden. Zover komt het echter niet. Nadat het eerst een 
lange tijd stil blijft, brengt de RTF een beleidsnota Baes op eigen buis? 
(1972) uit, om vervolgens een roemloos einde te beleven als de pen
ningmeester er met de kas vandoor gaat.6 

De Provincie neemt het initiatief 
In 1980 nemen de Friese Staten in de loop van hun jaarlijkse algeme
ne beschouwingen een motie aan die uitspreekt dat Friesland recht 
heeft op televisieprogramma's in het Fries, ervan uitgaande dat een 
'kulturele ienheid mei in eigen taal rjocht hat op radio en televyzjest
joertiid yn dy taal; it yn dizze tiid foar in minderheidstaal as it Frysk 
needsaaklik is om oer eigen radio en televyzjestjoertiid te beskikken 
om de konfrontaasje mei in mearderheidstaal folhälde te kinnen en 
rekken häldend mei it feit dat jildmiddels beskikber binne sjoen nei 
de foarnommen utwreiding fan de stjoertiid'. 7 

Die laatste verwijzing slaat op de landelijke plannen tot uitbreiding 
van de zendmogelijkheden, zoals die in de jaren daarna verwezen
lijkt worden met de komst van middagtelevisie (1984) en de realise
ringvan Nederland 3 (1988). De indienstervan de motie, FNP-frac
tievoorzitter mevrouw ir. G. Krol-Benedictus, wijst in haar toelichting 
op de situatie in Wales, waar de taalminderheid er ondertussen wel 
in geslaagd is om televisie in de eigen taal te realiseren. De motie zal 
overigens niets opleveren en dat is voor de Staten reden om het jaar 
daarop weer een motie te aanvaarden, waarbij het Provinciaal 
Bestuur wordt uitgenodigd om onderzoek en voorbereidend werk te 
doen om tot Friese televisie-uitzendingen te komen. Daarbij moet de 
mogelijke relatie met de bestaande Friese regionale omroep in acht 
worden genomen. Bovendien wordt het Europees Fonds voor de re
gionale ontwikkeling als mogelijke financieringsbron genoemd. 
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Gedeputeerde Staten nemen daarop het besluit om de Fryske Kul
tuerried te vragen het terrein te verkennen. Het resultaat van die ad
viesaanvraag is het in 1982 uitgekomen rapport Fanfierófnei tichtelty 
dat constateert dat het (partij-) politieke en omroeppolitieke beeld 
er voor degenen die regionale televisie nastreven niet goed uitziet. 
De Fryske Kultuerried geeft het advies om alle energie te steken in 
het overtuigen van de relevante landelijke organen van het belang 
van regionale televisie voor Friesland (Fan fieróf nei tichtelty, 1982, 
p. 10). Het Friese College van Gedeputeerden volgt die raad op door 
een briefte schrijven aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur (wvc), waarin gepleit wordt voor het mogelijk maken 
van een experiment met Friese televisie. Gedeputeerden weten na
tuurlijk ook dat de minister op dat moment de Mediawet voorbe
reidt. Later zal ook de Vaste Kamercommissie voor Welzijn en 
Cultuur deelgenoot worden gemaakt van de Friese argumenten voor 
regionale televisie. En anderszins is het Friese College ook actief. Op 
17 augustus 1983 wordt een nieuwe werkgroep Friese televisie geïn
stalleerd, die in maart 1984 haar rapport Kanaal 22 op tafel legt. In 
het rapport worden vijf door het College gestelde vragen: 'wat willen 
we precies, wat hebben we nodig, wat mogen we, wat kost het en wie 
betaalt het', beantwoordt. Maar daarmee is de regionale televisie 
nog steeds niet op het scherm; in wezen blijft de strijd beperkt tot 
het beschrijven van papier. Na het uitkomen van Kanaal 22verschij
nen nog PaadwizerneiFryske televyzje (1984) en de notitie van de 
Friese gedeputeerden: Stappen op wei neiFryske televyzjedie beide in 
augustus 1985 in de betrokken statencommissie worden besproken. 

Een nieuwe Friese coalitiegenoot: STEK 

En hoewel het ondertussen een vraag is of de realisatie van Friese te
levisie via het landelijke traject wel kansen biedt, probeert de Pro
vincie het zelf, ook al met het oog op de financiering van de regiona
le televisie, toch nog één keer. De Provincie zet daartoe een nieuw in
strument in, namelijk de oprichting van een zendtijd-aanvragende 
rechtspersoon. 
Op 31 maart 1987 begint formeel het avontuur van de Stifting Taal 
en Kultuer (STEK) die reeds de volgende dag een zendtijdverzoek 
op grond van artikel 19 Omroepwet indient, het stromingsartikel 
waarop ook organisaties als het Humanistisch Verbond, S 0 CUT E RA, 

Symbiose of de Vrije Gedachte een zendmachtiging hebben gekre
gen (Manschot, 1993, p. 44). De STEK is een initiatiefvan en wordt 
voorbereid en ondersteund door het Provinciaal Bestuur van 
Friesland. De Fryske Akademy, de Fryske Kultuerrieden de Ried fan 
de Fryske Beweging worden als representatieve Friese organisaties 
gevraagd om gezamenlijk een nieuwe rechtspersoon op te richten, 
die als bijkomend statutair doel het geven van informatie over de 
Friese taal en cultuur meekrijgt, om op die manier op grond van ar ti
kel19 Omroepwet een zendmachtiging te kunnen aanvragen. Het 
bestuur bestaat uit negen leden, drie uit elke organisatie. Van het be
stuur maken een oud-senator, een oud-hoofd van Radio Fryslan en 
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de voorzitter van het Frysk Boun om U tens, de organisatie van bui
ten Friesland wonende Friezen, deel uit. Op die manier wordt de no
dige kennis over de weg in respectievelijk Den Haag en Hilversum in 
het bestuur opgenomen, terwijl de aanwezigheid van de Boun om 
Utens-voorzitter bedoeld is om met het oog op de eisen van artikel 
19 Omroepwet, het landelijke karakter van de nieuwe organisatie te 
onderstrepen. De aanvraag om zendtijd wordt ook verder geheel toe
geschreven op de vereisten van het betreffende wetsartikel. 
Tegelijk probeert de Provincie via de weg van de ondertussen met de 
regering afgesproken Bestuursafspraak Friese taal en cultuur, een en 
ander bestuurlijk voor elkaar te krijgen . Maar al op 27 mei 1987 laat 
Binnenlandse Zaken aan het Friese College van Gedeputeerden we
ten dat er zowel formele als materiële bezwaren bestaan tegen het 
voorstel om Friese televisie via artikel 19 Omroepwet te realiseren. 
En vijf dagen later meldt het ministerie van wvc dat men niet voor
uit wil lopen op het advies van de Omroepraad over de ST E K -aan
vraag, maar wel wil laten weten dat de komende Mediawet niet het 
artikel 19 zoals de Omroepwet dat kent, zal bevatten. 'Mede om ver
snippering van zendtijd te voorkomen, is aan de Nederlandse 
Omroepprogrammastichting de taak toebedeeld programma's te 
verzorgen die voorzien in de bevrediging van in het volk levende 
maatschappelijke, culturele of godsdienstige dan wel geestelijke be
hoeften, waarin niet in voldoende mate wordt voorzien door de pro
gramma's van andere zendgemachtigden', zo schrijft de minister. De 
conclusie kan duidelijk zijn: de ST EK-aanvraag is in het licht van de 
komende wetgeving te laat ingediend, afgezien van de vraag ofhet 
sTEK-verzoek bij onveranderde wetgeving wel kans op een honore
ren gemaakt zou hebben. Het ST EK-bestuur zal eerst bij schrijven 
van 23 december 1987 op de hoogte worden gesteld van het, met het 
oog op het in werking treden van de Mediawet, overdragen van zijn 
verzoek aan het Commissariaat voor de Media. 

STEK enNOS 

De ST E K zit niet stil: reeds op 7 januari 1988 wordt er met het nieu
we Commissariaat voor de Media overlegd. Bijna twee maanden na 
dat overleg wijst het Commissariaat voor de Media het ST EK-verzoek 
af, op grond van het feit dat de nieuwe wet geen artikel 19 
Omroepwet kent. Derhalve ontbreekt de wettelijke grondslag voor 
honorering van de aanvraag, zoals ook Binnenlandse Zaken reeds 
bijna een jaar eerder aan het Friese provinciebestuur laat weten. 
Maar het Commissariaat voor de Media is bereid om, samen met de 
Friese aanvraagster, met de NOS te gaan praten om te bekijken of 
langs die weg de J;'riese wensen gerealiseerd kunnen worden. Dat ge
sprek vindt op 14 juli 1988 plaats, ruim drie maanden nadat de NOS 
met de invoering van Nederland 3 een forse uitbreiding van zendu
ren heeft gekregen. Daaraan voorafgaand doet ook het ministerie 
van ",:vc een duit in het zakje. In een brief gericht aan de NOS, d.d. 6 
juni 1988, vraagt het departement, met verwijzing naar de tussen de 
regering en het Friese provinciebestuur overeengekomen 
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Bestuursafspraak Friese taal en cultuur en de uitspraak van de Vaste 
Kamercommissie Welzijn en Cultuur over de wenselijkheid van 
Friese televisie op het derde net, wat de visie van de NOS is en op wel
ke wijze aan de Friese wensen tegemoet kan worden gekomen. Die 
briefwordt op 5 oktober 1988 door de N OS beantwoord: 'de N OS re
kent het ook tot haar taak via de televisie aandacht te schenken aan 
de diversiteit van de Nederlandse cultuur, daaronder begrepen 
Friestalige cultuuruitingen' . En de N OS vervolgt haar schrijven met 
te wijzen op het programma Van gewest tot gewest en de ondertussen 
begonnen besprekingen met de ST EK: 'om te bezien of - in samen
spraak met Omrop Fryslan - de al voor Friestalige televisie ingezette 
krachten kunnen worden gebundeld. Een dergelijke, zichtbare en 
hoorbare Friese bijdrage aan de N OS -programmering achten wij een 
creatievere benadering dan weer een aparte rubriek voor een speci
fieke doelgroep, die het gevolg zou kunnen zijn van een uitbreiding 
van in het mediabesluit vastgelegde programmataken van de NOS'. 

Het is duidelijk: de N OS wil niet de weg op die de ST E K voor ogen 
heeft. De laatste wendt zich dan ook in een schrijven d.d. 13 oktober 
1988 tot de fracties in de Tweede Kamer, waarin zij klaagt over de 
weerbarstige opstelling van de NOS. Veel zal dat niet helpen, in een 
overleg van NOS en ST EK op 13 juli 1989 maakt de NOS duidelijk dat 
in strikt formele zin het gestelde met betrekking tot de Friese televi
sie in de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur, met de bestaande 
invulling van inmiddels op jaarbasis 31 uren landelijke Friese televi
sie-uren wordt nagekomen. In hetzelfde overleg dringt de N OS aan 
op het betrekken van Omrop Fryslan in de gesprekken, in feite heeft 
men geen belang bij nog andere Friese gesprekspartners dan de bij 
de N OS bekende Omrop Fryslan. Bovendien wil de NOS over de in
houdelijke invulling spreken, terwijl de ST E K eerst tot bestuurlijke 
afspraken wenst te komen. 

Einde STEK 

De N OS krijgt al snel haar zin: op 22 september 1989 gaat de ST E K 
akkoord met het voorstel om programmamakers van NOS en Omrop 
Fryslan over de inhoudelijke programmering met elkaar te laten pra
ten. Reeds de volgende maand vindt het bedoelde overleg plaats, 
synchroon met een bezoek van een Friese Omrop Fryslan-delegatie 
aan Rotterdam, om daar de voortgang met lokale televisie in ogen
schouw te nemen. Dat bezoek zal het begin zijn van de Omrop 
Fryslan-ambitie om zo snel mogelijk met regionale ethertelevisie te 
beginnen. Als eerste formele stap daartoe vraagt Omrop Fryslan op 
25 april 1990 aan het Commissariaat voor de Media toestemming om 
een driejarig televisie-experiment via de kabel te mogen beginnen. 
De N OS maakt daarnaast in een notitie aan Om rop Fryslan duidelijk 
niets te zien in het ST EK-verhaal, maar veel meer te voelen voor een 
uitbreiding van de Omrop Fryslan-mogelijkheden. Desalniettemin 
richt de NOS op 21 mei 1990 een verzoek voor Friese zendtijd aan 
het Commissariaat voor de Media. Het verzoek wordt echter op for-
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mele gronden afgewezen. De aanvraag blijkt van h et verkeerde wets
artikel uit te gaan. Dat heeft alles te maken met het feit dat een be
roep op het correcte artikel en een daaropvolgende inwilliging van 
de kant van het Commissariaat voor de Media wél een uitbreiding 
van zendtijd zou hebben opgeleverd, maar geen uitbreiding van de 
financiële middelen voor de aanvraagster. Het televisie-avontuur van 
de STEK loopt daarmee naar zijn einde, ook al omdat het de ST E K

vertegenwoordiging in een nader overleg met de N OS duidelijk 
wordt dat de Friese televisie in het licht van m~t name de groeiende 
Hilversumse omroepproblemen, geen enkele kans maakt binnen de 
NOS. Wanneer de Provincie Friesland de ST E K in een notitie voor de 
Statencommissie Welzijnszaken, d.d. 5 juni 1991, dan ook nog over
bodig verklaart, valt het doek voor de ST EK. 

Omrop Fryslán en de Provincie aan zet 
Het einde van de ST E K betekent niet het einde van de Friese televi
sieambities. De Provincie gaat nu zelf met de NOS om de tafel zitten, 
niet om regionale televisie te realisere n, maar om een integratie van 
Friestalige programma's binnen de N OS -programmering na te stre
ven. Het is een gedachte die niets zal opleveren en evenmin door 
Omrop Fryslan wordt gesteund. De laatste gaat door met het ontwik
ke len van de plannen om zelf zo snel mogelijk regionale televisie te 
kunnen uitzenden. Op 21 juni 1991 wordt daartoe aan de Provincie 
gevraagd de ingeslagen weg beleidsmatig en financieel te ondersteu
nen, hetgeen onder andere resulteert in opnieuw een brief van het 
College van Gedeputeerden aan de minister van wv C met de vraag 
financiële - medewerking te willen verlenen aan het totstandbren
gen van regionale tv-uitzendingen. De minister blijkt, weinig verras
send, niet voor een bijdrage uit landelijke middelen te voelen. Ook 
het Commissariaat voor de Media wijst de Provincie op 19 mei 1992 
op haar eigen verantwoordelijkheid: 'Provinciale Staten zullen der
halve hun (financiële) verantwoordelijkheid moeten nemen als zij 
de komst van Friese regionale televisie wenselijk achten.' De 
Provincie wordt vervolgens, wanneer de actualisering van de 
Bestuursafspraak Friese taal en cultuur aan de orde is, nog eens op 
de distantie van de rijksoverheid ten opzichte van de omroep in het 
algemeen en de regionale omroep in het bijzonder, gewezen. De mi
nister van wv c voelt niets voor het opnemen van enigerlei passage 
over de Friese televisie in de Bestuursafspraak. Ondertussen concre
tiseert Omrop Fryslan zijn plannen met betrekking tot een experi
ment op de Friese kabel. En wanneer de Provincie op 9 december 
1992 om steun wordt gevraagd voor het uitvoeren van een drie jaar 
durend project, besluit het College van Gedeputeerde Staten zijn 
verantwoordelijkheid te neme n . Tijdens de viering op 17 december 
1992 van het eerste lustrum van Omrop Fryslan als zelfstandige om
roep, biedt de Friese Commissaris van de Koningin de jubilerende 
organisatie he t collegebesluit aan, met daarin een aantal vergaande 
financiële toezeggingen. 
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Realisatie 
De zeventiende december 1992 markeert de overgang van het plan
nen maken, het schrijven van brieven en het doen van subsidiever
zoeken, naar het stadium waarin Omrop Fryslan hard aan de slag 
moet om de lang gekoesterde Friese wens nu eindelijk te realiseren. 
Op 31 januari 1994 verzendt het Commissariaat voor de Media de 
beschikking waarin Omrop Fryslan op grond van artikel 42 Media
wet en gezien het schrijven van Gedeputeerde Staten van 7 april 
1993 over het door Om rop Fryslan voldoen aan de eisen van artikel 
30 Mediawet, alsmede de financiële toezeggingen van de kant van de 
Provincie, zendtijd wordt toegewezen voor het verzorgen van een re
gionaal televisieprogramma via de ether. Dat het experiment via de 
zender gaat, hangt direct samen met de op het allerlaatste moment 
duidelijk geworden technische onmogelijkheid tot koppeling van de 
in Friesland aanwezige kabelnetten. Omdat Omrop Fryslan in een 
veel eerder stadium reeds een etherfrequentie heeft geclaimd, kun
nen de geplande uitzendingen doorgaan. 
Op 4 februari 1994 is het zover: 's avonds om 18.55 uur is Omrop 
Fryslan met regionale televisie op de beeldbuis. De volgende dag 
schrijft Leeuwarder Courant-gastrecensent]ohan van der Zee: 'Vaart 
en variatie: de Friese tv had het meteen voor elkaar.' 

De Friese regionale publieke televisie en de 
pleitcoalitiebenadering 

Het veranderen van de kern van een overheidsprogramma vraagt zo
wel significante verstoringen die extern aan het subsysteem zijn als 
een bedreven gebruik van de daarmee samenhangende mogelijkhe
den door de (vorige) minderheidscoalitie binnen het subsysteem, al
dus luidt een van de meer substantiële hypothesen binnen de pleit
coalitiebenadering. 
Hiervoor is aangegeven dat voor de Friese pleitcoalitie de kernwaar
de bestaat uit de overtuiging dat de Friese taal en cultuur behouden 
dienen te blijven en dat daarbij een communicatiemiddel als televi
sie niet gemist kan worden. Die kernwaarde is in de loop van de be
trokken ruim dertigjaar niet aan het wankelen gebracht, maar is 
juist in de loop van de tijd versterkt nagestreefd. 
De kernwaarde van de landelijke pleitcoalitie is omschreven als het 
overeind willen houden van het verzuilde , publieke omroepbestel. 
In eerste instantie gaat het daarbij om een overeind houden van het 
omroepmonopolie, en toen dat door externe ontwikkelingen niet 
langer houdbaar bleek, om een overeind houden van een zo groot 
mogelijk publiek deel binnen het omroepbestel. Voor de regionale 
omroep is in die visie amper plaats. In de eerste decennia van zijn be
staan is de regionale omroep door de N OS en haar samenstellende 
omroeporganisaties klein gehouden. De verantwoordelijkheid voor 
de regionale omroep werd vervolgens pas opgegeven toen de kern
waarde van de landelijke coalitie in het geding kwam. En dat heeft al
les te maken met de maatschappelijke ontzuiling en de mede door 
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de technische en bestuurlijke ontwikkelingen mogelijk gemaakte op
komst van de commerciële omroep. Die aan het beleidssubsysteem 
externe ontwikkelingen hebben het eerdere omroepoligopolie doen 
veranderen in een systeem dat gekenmerkt wordt door volledige me
dedinging. De Nederlandse omroep wordt ook niet langer door de 
nationale grenzen ingesloten, maar maakt thans feitelijk deel van 
een internationaal bestel uit (Hins, 1991, p.1l7) . 
De regionale omroep heeft in PCT -termen voor de NOS , en daar
voor de N RU, altijd een negatieve primaire waarde binnen het beleid 
gevormd. De resistentie tegen verandering is in dat geval groot. De 
NOS houdt dan ook, zo blijkt uit de gang van zaken met de Friese re
gionale televisie, stevig vast aan een niet toelaten van regionale tele
visie. Daarbij spelen vooral concurrentie- en financiële overwegin
gen een rol. Televisie is een duur medium en de NOS is niet bereid 
om middelen van andere NOS -activiteiten daarvoor vrij te maken, 
zoals blijkt uit de gang van zaken met de Nos-aanvraag voor Friese 
zendtijd. Eind jaren tachtig moet de NOS alle zeilen bijzetten om de 
kernwaarden van het publieke bestel overeind te houden en daar
binnen is op een gegeven moment niet langer plaats voor de regio
nale omroep. De belangstelling voor regionale televisie komt bij de 
NOS pas terug wanneer duidelijk wordt dat het regionale medium 
een bijdrage kan leveren aan het versterken van de kernwaarde van 
de NOS . Op dat moment staat de NOS, achteraf slechts tijdelijk, 
open voor de al eerder door het samenwerkingsverband van de re
gionale publieke omroepen geopperde ideeën betreffende een lan
delijk uit te zenden regionaal vensterprogramma. 
De PCT schenkt veel aandacht aan de functie van het beleidsgeoriën
teerde leren als factor voor beleidsveranderingen. Veel aspecten van 
een beleidssysteem zijn ontvankelijk voor verandering op basis van 
wetenschappelijke en technische analyses. Sabatier en]enkins-Smith 
wijzen in dit verband onder andere op de rol van het onderzoek naar 
de luchtvervuiling voor de vorming van het milieubeleid. Voor het 
totstandkomen van het Friese taalbeleid kan worden gewezen op de 
invloed van diverse taalsociologische onderzoeken naar de positie . 
van het Fries (Van Rijn & Sieben, 1991, p. 325). Het beleidsgeoriën
teerde leren manifesteert zich vooral in de secundaire aspecten van 
een beleid. Dat geldt ook voor het Friese streven om regionale televi
sie te realiseren. De ST EK-aanvraag en -bestuurssamenstelling wor
den beide sterk bepaald door de wens om zo snel mogelijk regionale 
televisie te realiseren. Zodra blijkt dat de ST E K niet langer het instru
ment is dat tot het beoogde doel zal leiden, aarzelt de Friese pleitco
alitie niet om een nieuw instrument in te zetten in de vorm van 
Omrop Fryslàn. Aan de kant van de landelijke pleitcoalitie gebeurt 
hetzelfde. Zodra de regionale omroep niet langer geacht wordt een 
bijdrage te leveren aan het overeind houden van het publieke bestel, 
wordt van een verdere verantwoordelijkheid voor de regionale om
roep afgezien. Maar wanneer de kijk- en luistercijfers van de inmid
dels volwassen geworden regionale omroep duidelijk maken dat op 
de eerdere besluitvorming teruggekomen moet worden, spreekt de 
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N OS met de regionale omroepen over h e t realiseren van een regio
naal venster op de landelijke zender. 
De kernwaarde van de landelijke pleitcoalitie komt sterk onder druk 
te staan van een aan het beleidssubsysteem exogene ontwikkeling als 
de uiteindelijk, mede door de invloed van de Europese regelgeving 
(Ter Kuile, 1995, pp. 32-38) , niet te keren komst van de commerciële 
omroep. In dat verband is h e t totstandkomen van de Mediawet op 1 
j anuari 1988 van belang. Die wet heeft de bedoeling he t publieke be
stel te versterken. De NOS wordt met de komst van de nieuwe wet 
ontvlecht in een programmastichting en een geprivatiseerd produc
tiebedrijf, het programmavoorschrift wordt gekwantificeerd, er 
komt een accent te liggen op de samenhang tussen cultuur- en me
diabeleid en de regionale omroep wordt voortaan aan de verant
woordelijkheid van de provinciale overheid overgelaten. De verzelf
standigde regionale omroepen in Nederland grijpen vervolgens de 
kans zich snel als radiomedium, en in enkele gevallen vervolgens 
ook als televisiebedrijf, verder te ontwikkelen. In de ontwerp
Mediawet is nog sprake van een verbod op regionale (provinciale) 
televisie. De minister verdedigt het voorgestelde verbod met een ver
wijzen naar de aanzienlijke financiële consequenties voor de burgers 
in de desbetreffende provincies. Bovendien zijn er technische bezwa
ren (Handelingen TK, 1986, 2 september). De Kamer volgt echter 
de indieners van een amendement en maakt het voorgestelde ver
bod ongedaan. Zowel de tegenstanders als de voorstanders van re
gionale televisie grijpen de algehele wijziging van de mediawe tge
ving aan om hun doel te bereiken. In die zin wordt de hypothese van 
de PCT inzake een slim gebruikmaken van de zich voordoende mo
gelijkheden, bevestigd. Dat gebeurt ook later, wanneer de ontwikke
lingen inzake de commerciële omroep opnieuw tot een substan tiële 
aanpassing van de mediawetgeving dwingen. Ook dan is h et de 
Tweede Kamer die via amendering van de voorgestelde wetgeving, 
regionale televisie, in de vorm van driejarige experimenten op de ka
bel, toestaat (Handelingen TK, 1991,22 mei) . 
Nadat het Friese provinciaal bestuur eerder heeft getracht de provin
ciale pleitcoalitie met behulp van de inzet van een daartoe speciaal 
in het leven geroepen actor te versterken, betekent de verzelfstandi
ging van de regionale omroep in 1988, alsmede de nieuwe verant
woordelijkheid van de provincie voor de regionale omroep, naar 
achteraf blijkt, een aanzienlijke versterking van de provinciale pleit
coalitie. Feitelijk gaat de regionale omroep van de landelijke naar de 
provinciale pleitcoalitie over, waar hij niet langer een negatieve kern
waarde voor de betrokken pleitcoalitie vormt. 

Sabatier en]enkins-Smith gaan in hun theorie uit van in de loop van 
de tijd relatief stabiele coalities (1993, p. 5) en erkennen dat formele 
instituties h e t vermogen h ebben om h et gedrag van hun leden te re
guleren (1993, p. 26) , maar dat betekent nie t dat zij rekening hou
den met 'overlopende ' actoren . De PC T zou meer oog kunnen heb
ben voor de samenstelling van een pleitcoalitie en de daarbinnen 
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plaatsvindende veranderingen. Zodra de samenstelling van een 
pleitcoalitie door ontwikkelingen van buitenafverandert, in het ge
val van de regionale omroep maakt de wijziging van de wetgeving dat 
mogelijk, kan dat een versterking c.q. verzwakking van een pleitcoali
tie inhouden . Zo houden de komst en de opstelling van het nieuwe 
zelfstandige bestuursorgaan Commissariaat voor de Media binnen 
de landelijke pleitcoalitie, alsmede de versterking van de regionale 
omroepen in het algemeen, een positieve ontwikkeling voor de 
Friese pleitcoalitie in. Ook de rol van de Tweede Kamer moet in de
zen worden genoemd. De vraag tot welke coalitie de Kamer gere
kend moet worden, lijkt opportuun. Het is immers de Tweede 
Kamer die uiteindelijk de regionale wensen overneemt en de regio
nale televisie wettelijk mogelijk maakt. Het gaat kortom niet alleen 
om de interactie tussen en binnen pleitcoalities, maar ook om de sa
menstelling en daarmee de bronnen van de diverse pleitcoalities. 

Tot besluit 

De uiteindelijke implementatie van het regionale mediabeleid kan 
worden verklaard vanuit de interactie tussen de twee onderscheiden 
pleitcoalities, de aan het subsysteem exoge ne veranderingen en de 
relatief stabiele parameters, waarbinnen het subsysteem functio
neert. De Friese pleitcoalitie is uit op het realiseren van de regionale 
televisie en de landelijke pleitcoalitie verzet zich juist tegen televisie 
op regionale schaal. De door exogene factoren als de niet te stuiten 
opkomst van de commerciële omroep, de toename van de techni
sche mogelijkheden en de maatschappelijke ontzuiling verzwakte 
landelijke coalitie, zorgen voor een loslaten van de landelijke verant
woordelijkheid voor de regionale omroep. Daarmee wordt de Friese 
pleitcoalitie relatief en absoluut versterkt, hetgeen leidt tot de uitein
delijke realisatie van de regionale televisie in Friesland. Een voor
waarde voor het gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden is het 
grijpen van de geboden kansen. De integrale wijziging van de media
wetgeving wordt door de Friese pleitcoalitie benut om de regionale · 
televisie te legaliseren. Hoewel dat op het nodige - ministeriële - ver
zet stuit, lukt het om met behulp van het parlement het geambieerde 
doel te verwezenlijken. 
De hypothese van de PCT dat het veranderen van de kernwaarden 
van een beleid zowel significante, aan het systeem exogene verstorin
gen vraagt, als een bedreven gebruikmaken van de zich daardoor 
voordoende mogelijkheden, wordt bevestigd. Maar meer dan de PCT 
die van een relatief stabiele coalitiesamenstelling uitgaat, wordt in 
deze bijdrage aandach t gevraagd voor de samenstelling van de pleit
coali ties, als factor voor het wijzigen van het beleid. 
De pCT-hypothese dat actoren binnen een pleitcoalitie een substan
tiële consensus vertonen over de zaken die tot de beleidskern behoc 

ren, in tegenstelling tot wanneer het om de secundaire aspecten van 
het beleid gaat, alsmede de aanname dat wanneer de controversen 
in een beleidssubsysteem de kern van het.beleid betreffen, de pleit-
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coalities over een tijdperk van een decennium of nog langer relatief 
stabiel blijven, worden beide door de casus Friese regionale televisie 
bevestigd. 

Noten 

1 Deze bijdrage werd afgesloten op 19 december 1996. 
2 Mel ingang van 1 januari 1997 is de officiële naam van de provincie veranderd in 

Fryslàn. 
3 Voor een breed overzicht van de pleitcoalitietheorie, inclusief de premissen voor die 

benadering, mag worden verwezen naar de onder de literatuur opgenomen studie van 
Sabatier en]enkins-Smith. Zij pleiten voor een analyse op het niveau van beleidssubsys
temen in plaats van specifieke overheidsinstituties. Dal betekent dat het niet slechts 
om actoren afkomstig uil zich met het betrokken onderwerp bezighoudende over
heids- en private organisaties gaat, maar ook om bijvoorbeeld journalisten, onderzoe
kers en beleidsanalytici, die nu eenmaal een belangrijke rol spelen bij de vorming, ver
spreiding en evaluatie van beleidsideeën (Sabatier & ]enkins-Smith, 1993, p. 17). 

4 Voor deze bijdrage is gebruikgemaakt van het archief van de Provincie Friesland, 
het archief van de Stichting Omrop Fryslàn en het zich ten tijde van het onderzoek 
in het Provinsjehüs bevindende archief van de Stifting Taal en Kultuer. 

5 De landelijke Friese televisie-uitzendingen, onder verantwoordelijkheid van de NOS 

geproduceerd door Omrop Fryslán, bestaan nog steeds. Het begin van die uitzen
dingen is te vinden in het in 1973 door Omrop Fryslàn en de Fryske Akademygere
aliseerde Telebord, en het in 1977 begonnen en onder andere in de Friese gemeente 
Heerenveen gehouden, landelijke multimediale Open School-experiment (Gorter, 
1984, p. 99). 

6 Mededeling RTF-initiator J.B. Singelsma op 7 december 1995. 
7 Vertaling: 'culturele eenheid met een eigen taal heeft recht op radio- en televisie

zendtijd in die taal; het is in deze tijd voor een minderheidstaal als het Fries noodza
kelijk om over eigen radio- en televisiezendtijd te beschikken om de confrontatie 
met een meerderheidstaal te kunnen volhouden en rekening houdend met het feit 
dat geldmiddelen beschikbaar zijn gezien de voorgenomen uitbreiding van de 
zendtijd'. 
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