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Heurich en fleurich! De provinsjale jackpot is fallen. Om krekt 
te wêzen, it giet om it provinsjale stik mei de ymposante titel 
‘Convenant Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn’, fol mei grutte 
plannen en in soad jild foar wichtige en yngripende ynfrastruktu-
rele wurken. De Fryske oerheden lûke mar leafst goed trijehûndert 
miljoen euro út, wylst it Ryk dêr nochris sa’n sânhûndert miljoen 
euro by docht. Dat is gjin bytsje jild foar de modale Fryske beles-
tingbeteller. Tûzenen euro de man. Heurich en fleurich! En op 
’e nij komt de Provinsje mei in belangryk stik nei bûten. Wer in 
prozayske titel: ‘Ontwerp Cultuurvisie 2009-2012’. Allinne, dit-
kear hielendal gjin jackpot. Sechstjin miljoen euro jiers en fan nij 
jild is gjin praat. Nij belied moat troch âld belied betelle wurde. It 
seit himsels, asfalt en beton fertsjinje in hiel oare oanpak as muzyk 
of toaniel, museum of teater. Hoewol, mooglik feroaret dat, want 
de provinsjale kultuerfisy stiet oan op ‘[d]e ontwikkeling van een 
integrale visie op het verhaal van Fryslân’. Alle reden om ris nei de 
twa regiospesifike beliedsstikken te sjen.

spoar 
De ôfspraken dy’t de Stjoergroep Suderseeline, besteande út de 
provinsjes Drinte, Flevolân, Fryslân en Grinslân, makke hat mei 
de minister fan Ferkear en Wettersteat, sille, sa skriuwe de Fryske 
deputearren, ûnder mear de ynwenners fersterkje. Dat jout moed, 
ik bin benijd wannear’t my dat barre mei. Spitigernôch wurdt dat 
fierder net dúdlik makke. Wat wol dúdlik wurdt, is dat it grutste 
bedrach (goed in heal miljard euro) de kommende jierren opgiet 
oan in nij spoar tusken Grins en It Hearrenfean. Wa hat winliken 
ferlet fan dat spoar? Ik wit fan Drachtster gemeentebestjoerders, 
mar fierder? It nije spoar is foaral, sa litte de deputearren witte, in 
strategyske kar om it Suderseespoar ea nochris mooglik te meit-

sjen. In djoere strategy, sa liket my ta. Keazen troch in oerheid dy’t 
blykber gjin boadskip hat oan de siferkes fan it CPB, earder achter 
it fantoom fan de ûnrealistyske magneetsweefbaan oandraafde en 
dy’t it boppedat noch altiten dreech hat om it besteande iepenbier 
ferfier adekwaat op te setten, treinen op ’e tiid ride te litten of in 
netsjes busbedriuw yn te hieren. Eigenaardich trouwens dat yn dit 
stik fan saken de kulturele wearde fan de Fryske lânskippen, dêr’t 
de kultuernotysje it oer hat, net oan de oarder komt. 

Op de resinte fraach út de Steatebankjes nei ferwachte reizger-
stallen, komme de ferantwurdlike bestjoerders net fierder as mei 
yndikaasjes dy’t, neffens eigen sizzen, te prematuer en ûngaadlik 
binne om yn it publike debat te brûken! In strategyske kar, dien 
mei de finsters ticht. Yn stee fan it presintearjen fan ûnferlykbere 
sifers fan it spoar Ljouwert-Grins, dêr’t trouwens op ’e nij ek no-
chris sechstich miljoen yn ynvesteard wurdt, hie it better west om 
de gefolgen fan it nije spoar foar it besteande ferfier oan te jaan, 
of de Fryske Steaten foar te ljochtsjen oer it aktuele ûndersyk fan 
SCP-er Lucas Harms. Dat lêste lit sjen dat Nederlanners, de âl-
derein ynbegrepen, hieltiten faker foar de auto kieze en dat de frije 
tiid de grutste reden foar dy tanimmende mobiliteit is. De auto 
wurdt, mei mear as de helte fan alle ferpleatsings en tachtich pers-
int fan de riden kilometers, fierwei it faakst brûkt yn de frije tiid. 
Foar mar ien op de tritich ferpleatsings yn de frije tiid wurdt fan it 
iepenbier ferfier gebrûk makke. En dat is gjin wûnder as men wit 
dat twa tredde fan alle Nederlanners de auto it oantreklikste fer-
fiermiddel fynt. In kwart fan de minsken fynt de fyts it gaadlikste 
ferfiermiddel en mar fjouwer persint fan de minsken achtet it ie-
penbier ferfier oantreklik. It soe fansels hiel moai wêze as krekt dy 
fjouwer persint op de as Grins-Drachten-It Hearrenfean wenje soe. 

Provinsjale jackpot of himelske dauwe
Oer konvenant en kultuerfisy

piet hemminga

De nije kultuernota
Op 1 july presintearre de provinsje Fryslân nije haadlinen foar it 

kultuerbelied 2009-2012. Oant 17 septimber koe men reagearje op dizze 

haadlinen. Dizze hjerst wurdt de nije nota definityf fêststeld. De Moanne 

sammelet in tal reaksjes op de nota.
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hert
In prachtich beliedsstik, in monumint fan amtlik en polityk 
kinnen en wollen, in kostber dokumint. Oan dy opteine kwa-
lifikaasjes foldocht de provinsjale ûntwerp-kultuerfisy noch net 
earlik. Ik moast even oan Multatuli tinke, dy’t opmurken hat dat 
in samling hout, stiennen, kalk, ensfh., net altiten in gebou is. In 
ynlieding, wat haadstikken en útstellen binne yn dit gefal ek noch 
gjin fisy. Dat hie krekt wat mear analyze, gearhingjen, ûnderbou-
wing en útsjoch ferge. Om earlik te wêzen liket it regiospesifike 
stik justjes tefolle op in ferlanglistje foar Sinteklaas: ‘Voorts stre-
ven we ernaar om de Wadden en onze Elf Steden op de Unesco 
Werelderfgoedlijst te krijgen’. Hawar, it is noch mar in ûntwerp. 

‘Cultuur moet in onze visie gebruikmaken van de kracht van 
Fryslân’, sa begjint it haadstik ‘Finsters iepen!’ Wat ûnder kultuer 
ferstien wurdt is ûndúdlik, mar mei ‘kracht’ hat de Provinsje de 
fermogens fan de ynwenners fan Fryslân op it each. En dy sille, sa 
makket it konvenant dúdlik, ek noch fersterke wurde. De kultuer-
fisy giet foaral oer de keunsten, mar it ynliedend wurd fan depu-
tearre Jannewietske de Vries soarget datoangeande foar de nedige 
ûndúdlikens. Har ynlieding hat as titel ‘Kultuer rekket ús hiele 
wêzen’, om it dêrnei oer ‘kunst, cultuur en taal’ te hawwen. Taal 
docht yn it hiele stik – útsein as it giet om in multymediale pub-
lykspresintaasje fan Tresoar, in net korrekt ferlykjen fan provinsjale 
útjeften, it opsetten fan in taalfestival en in inkelde obligate 
meidieling oer literatuer – lykwols amper mei. Kultuer sit, sa lit 
Jannewietske fierder witte, yn ús wêzen, yn ús hert. En ‘[c]ultuur 
raakt elk huishouden in Fryslân.’ Dat ûnthjit hiel wat, mar oer 
waans hert giet it feitlik? Dat fan advokaten, aptekers en arbeiders 
of balskoppers, bestjoerskundigen en boeren? It is fierder it doel 
dat Fryslân in produksjeparadys wurdt. No, dat wie de provinsje 
altiten al. Bûter, ierdappels, kij, molke en tsiis. En hoe’t de finsters 
ek iepen set binne, ik begryp dat de provinsjale notysje net oer 
kulinêre kultuer giet. Want dan hie ’t fuortendaliks dúdlik west 
dat kultuer elke húshâlding rekket. Hawar, mooglik sit de krêft fan 
Fryslân net yn syn kulinêre prestaasjes. 

eigensinnigens
‘Eigenzinnigheid en ruimte zijn twee karakteristieken van de pro-
vincie’ en ‘Friezen doen dingen graag op hun eigen manier, en 
vaak is dat net even iets anders dan elders’, sa lês ik. Men wit wa’t 
it seit, mar wêr slacht soks winliken op? Is de foldertaal fan Fryslân 
Marketing mooglik opwurdearre ta grûnslach foar it provinsjale 
kultuerbelied? Dat tûke buro lit ommers witte: ‘Friesland is een 
bijzondere provincie. Denk maar eens aan de eigen Friese taal, de 
Friese vlag die meteen te herkennen is en de bekende Friese spor-
ten als kaatsen, fierljeppen en skûtsjesilen. Maar ook op het gebied 
van erfgoed, natuur en folklore is Friesland uniek!’ Yndied, folslein 
unyk, mar wat dogge de ynwenners fan Fryslân eins oars as lju dy’t 
net út Fryslân komme? Mei wa wurde Friezen yn de provinsjale 
notysje ferlike? Dochs net mei lju út earder tiden? Dat Fryske 
froulju en manlju tsjintwurdich en yn it algemien bygelyks justjes 
oars mei har oare helten omgeane as de Batavieren of Kaninefaten, 
wol my fuortendaliks wol oan. Mar is it hâlden en dragen fan 
de lju op Wâldrock of Feanhoop-festival, anno 2008, krekt 

even oars as dat fan de besikers fan it Zwarte Cross Festival yn 
Lichtenvoorde of Bospop yn Weert? Keapje de klanten fan C&A 
yn Ljouwert justjes oars, sis mar regiospesifyk, as de klandyzje fan 
dyselde firma yn Alkmaar of Zwolle? Hâlde Friezen mooglik net 
fan Bach, Bacharach, Beatles of Beethoven? Leare Friezen op sko-
alle wat oars as Hollanners, sjogge se nei oare televyzjeprograms 
as Limburgers en is balskoppen net har ‘ding’? It is fansels krekt 
oarsom. De ferskillen tusken regio’s, provinsjes en lannen wurde 
hieltiten lytser. Sjoch allerhanne ûndersyk der mar op nei. Friezen 
dogge ‘dingen’ hielendal net graach op har eigen wize. Se dogge 
leafst krektlyk as Drinten, Grinslanners of Noard-Hollanners of 
ynwenners fan Almelo of Zierikzee. Noch sterker, se kinne net iens 
oars. Ien en itselde jild regeart ommers oeral, sa makket net allinne 
it ‘Convenant Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn’ moai dúdlik. 
Standerdisearring en uniformearring, globalisearring en skaalfer-
grutting, satellyt en ynternet, cao en wet soargje meielkoar dat 
eigensinnigens, yn de betsjutting fan wat regionaal eigenaardichs, 
net langer stânhâldt. Soe de provinsjale polityk dat eigenaardichs 
werklik hâlde wolle, dan leit dêr dè útdaging foar in provinsjaal 
kultuer- èn romtlik belied. Mar, histoarysk sjoen net ûnferwachte, 
konvenant en kultuernotysje geane hielendal oan sok problema-
tisearjen fan de besteande situaasje foarby. En dat makket dat ik 
suver wat minder optimistysk bin as it om de útkomsten fan it 
provinsjale krewearjen giet.

romte
In twadde skaaimerk fan Fryslân soe, neffens de kultuerskribenten, 
romte wêze. Dy konstatearring komt men yn it konvenant net 
tsjin. Dat is fansels ek net nedich. De asfalt- en betonlobby hat, 
oars as kultuerfisionêren, gjin inkeld boadskip oan it praat fan op 
’e nij Fryslân Marketing. ‘Friesland heeft maar liefst vier nationale 
parken! Wat een natuurpracht! Verbaas u over de onuitputtelijke 
variatie van deze parken tijdens een indrukwekkende wandeling. 
Over de uitgestrekte heidevelden en de ongerepte bossen (...) Stelt 
u zich dit eens voor: weidse, blauwe luchten boven groene gras-
velden.’ Ja, hoelang noch ‘groene grasvelden’ of ‘indrukwekkende 
wandelingen’, sa freegje de lju lâns de Sintrale As yn de Noardlike 
Wâlden, en net allinne dêr, har ôf. En de Provinsje wol net al-
linne dat ferfierders en oannimmers dy romte flink brûke, mar ek 
dat keunstners de bysûndere romte yn Fryslân tenei faker brûke 
foar en yn har wurk. Krekt oft Benner, Boogaart, Elias, Gerlsma, 
Mancadan, Mankes, Murant, Van der Sloot, Van der Veer, Walta, 
Wiersma of Willemsma finaal om ’e nocht mei datselde lânskip yn 
’t spier binne of west ha. 

Deputearre Jannewietske, gjin asfalt en beton yn de belieds-
portefúlje, wol fierder graach witte hoe’t de kulturele wearde fan 
de Fryske lânskippen ta utering brocht wurde kin. It wurk fan 
de hjirfoar neamde keunstners jout blykber gjin antwurd en oan 
tachtich jier wolstânstafersjoch of de konvenantsplannen wurdt 
rêstich foarbygien, want it giet, neffens it provinsjale skriuwen, 
om in wêzentlike fraach. Graach jou ik op dit plak in wêzentlik 
advys: ‘Underhâld it lânskip en meitsje it taboe foar in noch fier-
der fergriemen, fernielen en ferrommeljen. En lit de Ofslútdyk de 
Ofslútdyk.’ 
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finsters
Myn advys sil net opfolge wurde. De belangen fan bank, oannim-
mer en projektûntwikkelder hâlde de gong der wol yn. Boppedat 
rint myn advys grif net lykop mei it iepensetten fan de finsters 
of, noch moaier, it fersterkjen fan de ynwenners. Net allinne 
Dantumadiel en Lemsterlân, De Potten en Tryntsje Wiel litte 
moai sjen wat iepen finsters en it dwaan fan banken, oannim-
mers en projektûntwikkelders foar in kwetsber lânskip betsjutte. 
Mislearre steds- en doarpsútwreidings, fierstente grutte rekreaasje-
wenten, hege wynmûnen, aaklike bedriuweterreinen en foaral -ter-
reintsjes, en it nije spoar Grins-It Hearrenfean, och sa moai ynpast 
njonken de A7, helpe de romte moai ienriedich nei gichem. 

Besteande en nije bedrigings komme trouwens net allinne fan 
bûten, mar op syn minst likegoed fan binnen. Albert Hirschmann 
hat it sawat fyftich jier ferlyn al beskreaun, hoe’t hieltiten wer nije 
beliedsmakkers hielendal op ’e nij begjinne, sûnder ek mar weet 
te hawwen fan wat wie en west hat. Ek de provinsjale kultuerno-
tysje blinkt út yn in a-histoaryske oanpak, sa’t it sizzen ‘Provincie 
zet in nieuw cultuurbeleid de vensters open’ moai dúdlik makket. 
Blykber wienen dyselde finsters earder ticht! Wat in ûnsin. Dat 
lêste jildt ek foar in útspraak as soenen de ynwenners fan lytse 
doarpen foar it earst yn it buerthûs mei keunst yn kontakt kom-
me! En wat te tinken fan it sizzen dat it ‘Noord Nederlands Orkest 
wat kwaliteit betreft met gemak in Parijs [kan] spelen’. Hat sa’n 
provinsjaal dy’t soks opskriuwt nea yn in lyts doarp of Parys west? 
Ek net yn 1989 doe’t dy stêd kulturele haadstêd fan Europa wie? 
Hawar, it is noch mar in ûntwerp. Nim it konvenant ta foarbyld, 
sa soe ’k sizze. Dat mist datsoarte fan oerstallige en nuvere útspra-
ken en hat it yn alle gefallen oer reële problemen en knyppunten 
dy’t om in oplossing freegje. De Jouwer, Harns, It Hearrenfean en 
Ljouwert binne der grif mei ynnommen. 

unyk
Taal spilet yn beide stikken amper in rol. Hoewol, dêrmei doch ik, 
net oars as de kultuernotysje dat sels docht, de taal tekoart. Taal 
(Biltsk, Frysk, Hollânsk of Stellingwerfsk?) wurdt yn dy notysje 
ommers ek neamd as foarbyld fan provinsjale eigensinnigens. Taal 
soarget, mei it materiële en ymmateriële erfgoed, de relaasje mei 
it lânskip, it mienskipslibben, it leechdrompelich omtinken foar 
kultuer en de eigen tradisjonele Fryske sporten, foar it unike ka-
rakter fan de provinsje, sa skriuwe de lju fan de Snitsertrekwei. En 
taal soe fierder in ûnderdiel fan it Fryske erfgoed wêze. Dêr haw 
ik it dreech mei. Foar myn gefoel liket soks justjes tefolle op in 
fisionêr bysetten op it plankje njonken aaisykjen, dúmkes, oran-
jekoeke, skotsploech, tippen en sûkerbôle. Sok dwaan tsjûget net 
fan eigensinnigens, sa komt my foar, mar wol fan in ûntkennen 
fan funksjes en wearde fan alle talen. Sok dwaan makket tagelyk 
nochris dúdlik hoe ûngemaklik oft Provinsjehûs en provinsjaal 
belied, as it no om de keunsten of hurde ynfrastruktuer, kultuer of 
ekonomy giet, it mei taal hawwe. Dy dregens jildt foaral it Frysk, 
mar as nei de taal fan de beide nota’s sjoen wurdt ek it Nederlânsk. 
Dat is lykwols net nij, noch unyk. 

Yn it konvenant wurdt sein dat foar it romtlik ekonomysk 
pakket noch gjin konkrete projekten beneamd binne. Saken dy’t 

fan de reservearre miljoenen mei-ite wolle, moatte yn ien fan de 
mar leafst trettjin ‘programmalinen’ passe. En dan giet it om ûn-
ferlykbere grutheden lykas enerzjy, lifesciences, sensortechnology, 
toerisme of wettertechnology. De kultuerfisy hat it net minder 
moadieus ek oer ‘programmalinen’, yn dat gefal binne it der lyk-
wols mar fjouwer en gjinien heart by it skift dat de miljoenen fan 
it romtlik ekonomysk pakket opmeitsje sil. Ik bin bang dat myn 
fersterkjen der by bliuwt en dat Cartesius, Fryslân Marketing, Solar 
Challenge en Wetsus straks mei de miljoenen útnaaie. 

Ik ha fierders gjin idee wat bedoeld wurdt mei de relaasje mei 
it lânskip. Is dy foar Friezen wat oars as foar Brabanders, Drinten 
of sels Grinslanners? Ferrommelje de Brabanders har provinsje net? 
Prate Drinten faker mei beammen as Friezen dat dogge? Ploeget in 
Grinslânske bouboer hiel oars as in Fryske? 

En fierders wit ik ek net oft it omtinken foar de kultuer yndied 
leechdrompelich is. De provinsjale notysje wiist yn alle gefallen in 
oare kant út. De kultuer sels kin fansels skoan leechdrompelich 
wêze. Dat is boppedat yn it algemien in skaaimerk fan de ama-
teurkeunsten en dy binne yn Fryslân net it minst fan belang. En 
ik freegje my fierder ôf oft sporten dy’t èn eigen èn tradisjoneel èn 
Frysk binne, suver net wat tefolle fan it goede binne. Om hokfoar 
sporten giet it dan trouwens? Wit Jacques Rogge dêr mooglik fan? 

stêd
It plan om Fryslân oer tsien jier ta kulturele haadstêd fan Europa 
te promovearjen is de krint yn de provinsjale fisybrij. Wol wat spi-
tich dat de glâns fan de earste jierren kultuerhaadstêd der ûnder-
wilens ôf is. En dan ek noch it Waad as haadstêd. ‘Alle Hochkultur 
ist Stadtkultur’ heart fan no ôf blykber by it erfgoed, al is it mar 
om’t it Waad as brûsplak op de Wrâlderfgoedlist moat. Folle net 
genôch. Om it safier te krijen wurdt fierders oansluten by de 
Fryske Wetteralliânsje, Fryslân Topattraksje, Fryslân Fernijt en de 
Noardlike Untwikkelingsas. En, sa is myn útstel, de Sintrale As 
en it spoar Grins-It Hearrenfean net ferjitte. En itselde jildt foar 
Cartesius en Wetsus. En fansels Fryslân Marketing. Miskien kin de 
Europeeske kulturele haadstêd noch krekt op ’e tiid as program-
maline yn it romtlik ekonomysk pakket fan it konvenant ynbrocht 
wurde. Dêr komt, sa is it doel, 600 miljoen euro foar beskikber. 
Dat jout dochs kânsen. Konkurrinten Den Haach en Utert sille 
noch fan de bok dreame. Tagelyk kin der mooglik ek noch wat jild 
komme om de gefolgen, kosten en opbringsten fan eardere kultu-
rele haadstêden op in rychje te setten, sadat it idee noch krekt wat 
better ûnderboud wurdt. 

Ik reitsje, heurich en fleurich, de tried suver kwyt. Skielk in 
yntegrale regiospesifike fisy, fiifentweintich of noch mear program-
malinen en dan lang om let hiel Fryslân, stêd, platte- en eilân 
ynbegrepen, Europeeske kulturele haadstêd en op de Unesco-
erfgoedlist en dan, sa is myn dream, einlings en te’n lêsten de 
Olympiade yn Sportstêd It Hearrenfean! Dat wurdt op syn minst 
in nije provinsjale jackpot of, noch moaier, de nektar fan in hi-
melske dauwe! 


