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Tekst 1 

It Nuon is troch fúzje ûntstien út eardere provinsjale elektrisiteitsbedriuwen en fersoarget 

foar hiel Fryslân, Gelderlân en Flevolân de stroomfoarsjenning en foar in part ek de 

levering fan gas en wetter. De plannen fan Provinsjale Steaten om mei help fan wynmûnen 

te soargjen foar miljeufreonlike stroom waarden troch it Nuon mei gragens oernommen. 

Mar net eltsenien wie dêr wiis mei. 

Fryslân mei gjin Nuon-lânskip wurde 

Troch Ultsje Hosper, biolooch, en Ids Willemsma, byldzjend keunstner, yn de rubryk ”Te 

gast” yn de Ljouwerter Krante fan 10 oktober 2000. 

1    De diskusje oer wynenerzjy krijt wat frjemde kanten. Yn in advertinsje freegje in 1

stikmennich besoarge minsken oan Provinsjale Steaten fan Fryslân om útstel fan it 2

Streekplan Wynstreek 2000. Hja binne fan betinken dat dat plan in grutte negative ynfloed 3

hat op de romtlike kwaliteit en de leefberens yn Fryslân. Dat soe earst neier ûndersocht 4

wurde moatte. En it Nuon reagearret as wie it stutsen troch in waps en pleatst in 5

paginagrutte advertinsje yn de Fryske deiblêden. Fryslân en Kanada wurde lokwinske en de 6

besoarge minsken fan de advertinsje wurdt it leksum lêzen troch it enerzjybedriuw dat altyd 7

sa’n reklame makket mei de saneamde einleaze mooglikheden. 8

2    In tal saken is dúdlik: it komt sa net goed mei de wrâld. De ierde waarmet hieltyd mear op; 9

dat komt troch it broeikaseffekt. Dêrtroch driget it iis fan de poalkappen te teien en komt de 10

seespegel omheech. It tal bewenners op de wrâld nimt tige hurd ta: yn de ôfrûne jierren is 11

dat útkommen op seis miljard en dat sil yn tritich jier oant njoggen miljard tanimme. 12

Minsken brûke foar ferwaarming, ferfier, yndustry en bedriuwen hyltyd mear de saneamde 13

fossile branje, sa as oalje, stienkoal, gas en hout. 14

3    Benammen yn de Earste Wrâld is grutte wolfeart; auto’s, fleantugen, skippen en yndustry 15

brûke in soad enerzjy. De útstjit fan koaldioksyde is tige grut. Sûnt de ramp mei de sintrale 16

fan Tsjernobyl is kearnenerzjy út de tiid rekke: it probleem fan kearnôffal is te grut. Wy 17

moatte oerskeakelje op skjinne en duorsume enerzjy. Wolle wy in takomst op ierde hawwe, 18

dan moatte wy sunich mei enerzjy omgean en it ferbaarnen fan fossile branje ferminderje. 19

Hoe krije in biolooch en in byldzjend keunstner it dan yn de kop om sa’n advertinsje te 20

ûnderskriuwen? It koe har wol yn de plasse slein wêze! 21

4    Mar wat is der oan de hân? It regear wol it brûken fan skjinne enerzjy útwreidzje. En 22

Fryslân docht mei, mar it wol sa gau net slagje. Nei jierren fan wrotten en wramen is it 23

oandiel fan wynenerzjy yn Nederlân fan it totale elektrisiteitsferbrûk noch mar 0,08 persint 24

(2,3 fan de yn totaal 3056 Peta Joule). Dan hawwe wy it noch net iens oer it brûken fan oalje 25

en gas. En dêr soene Fryslân en Kanada troch it Nuon mei lokwinske wurde moatte? Der soe 26

foar it earst ten noarden fan Kanada delfearn wurde kinne? Dat kin al hûnderten jierren, alle 27

simmers wer. Nee, it Nuon kin de Kanadezen allinne mar ’lokwinskje’ mei it feit dat se de 28

Eskimo-kultuer útroege ha, krektlyk as de Amerikanen dien hawwe mei de Yndianen en de 29

Australiërs mei de Aboriginals. 30

5    En Fryslân wurdt blykber lokwinske mei it feit dat it lânskip hieltyd mear modernisearre 31

wurdt ta in Nuon-lânskip. It Nuon mient dat wynmûnen yn in modern lânskip hearre, mar de 32

skaal is hjir fierstente lyts. De wynwettermûntsjes fan de santjinde en achttjinde ieu wiene 33

folle beheinder. Wynmûnen fan sechstich meter heech (en heger) binne mei klam 34

oanwêzich: men kin der net ’omhinne’ sjen. Wy wolle hjir net in modern lânskip, mar in 35

Frysk lânskip! 36

6    En it Nuon makket it hielendal bûnt, as it seit dat wy foar ús ’eigenbelang’ tsjin wynmûnen 37

binne. Ja fansels, ús lânskip is ús hillich. Fryslân is in prachtige provinsje om yn te wenjen, 38

te wurkjen en te rekreëarjen. Dêr passe gjin wynmûnen yn, mar fansels wol oare foarmen fan 39

skjinne enerzjy, sa as sinne-enerzjy en ierdwaarmte. 40

7    Nee, dan it Nuon, dat hat allinne mar in eigen finansjeel belang. It elektrisiteitsbedriuw is 41

allang gjin ’nutsbedriuw’
1)

 mear, it is no in ’stroomfabryk’. En it wol in noch folle gruttere 42

stroomfabryk wurde. En as it heal kin, wurdt it ek in ’drinkwetterfabryk’. Minister Pronk 43

44

noot 1 In bedriuw dat net op it earste plak op winstmeitsjen út is, mar dat him yn tsjinst stelt fan it 

algemiene belang fan de befolking. 
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akselet noch wat tsjin. Dy wol dat de drinkwetterfoarsjenning noch in nutsbedriuw bliuwt. 44

Mar sjoen de reaksjes by de iepening fan it nije Nuongebou rêdt er dat net op. Nuts-45

bedriuwen hawwe yn it pearse kabinet gjin takomst mear. Stroom en wetter wurde skielk 46

ferkwânsele oer de hiele wrâld. Want sa’t jim witte, wol it Nuon in ’multinational’ wurde, 47

en dan giet it om winstútkearingen en regearret it jild. 48

8    En kinne dy lede-administraasje en dy parsegearkomsten fan de Alvestêdetocht noch wol by 49

it Nuon bliuwe? Dêr kin dochs likegoed in oar ûnderkommen foar socht wurde as it Nuon-50

gebou? It wurdt skylk krekt as by de troch it Nuon sponsore fuotbalklub Vitesse. Yn Arnhim 51

hat it Nuon ek syn eigen moderne fuotbalstadion. Skielk wol it ús Alvestêdelânskip ek 52

omfoarmje ta syn eigen Nuon-lânskip. Oeral wêr’t men sjocht, wynmûnen yn it Fryske 53

lânskip. It wurdt tiid om de Alvestêdetocht wer ûnder te bringen by ús iennichst oerbleaune 54

nutsbedriuw, nammentlik it Wetterskip Fryslân. 55

9    It Nuon seit dat it rekken hâldt mei natoer en lânskip yn Fryslân en dat der mei syn help in 56

takomst bliuwt. Wy hawwe lykwols de oertsjûging dat dy 0,08 persint wynenerzjy der neat 57

ta docht; it is minder as in drip op in gleone plaat. Wy moatte ús kaarten sette op it 58

ferminderjen fan it brûken fan enerzjy en op de ûntjouwing fan duorsume enerzjy fan sinne 59

en ierde. 60

10    Wy moatte it Nuon keare yn syn ’einleaze mooglikheden’. En fierder hinget it benammen 61

fan de minsken yn Fryslân ôf, oft wy hjir in prachtich lânskip hâlde om yn te wenjen, te 62

wurkjen en ús te fermeitsjen. 63

.

Tekst 2 Hâlden en kearen mei it Frysk yn de krante 

Pieter de Groot 

Yn it lêste Trotwaer-nûmer fan 2000 stie in artikel fan Pieter de Groot. Under de titel 

’Hâlden en kearen mei it Frysk yn de media’ ornearre de skriuwer dat it net ienfâldich is en 

meitsje it eltsenien nei it sin as it giet om publikaasjes yn it Frysk. Pieter de Groot is 

redakteur fan de Leeuwarder Courant en âld-redakteur fan De Strikel.  

Understeande tekst is in bewurking fan in stik fan dat Trotwaer-artikel. 

1    Frysk en drammen – it hat hiel lang synonym west, en út en troch stekt it de kop wer op, 1

ûnder oaren yn de gemeente Wûnseradiel, dy’t men foar in moai Frysksinnige gritenij hâlde 2

oant ynienen de rapen gear reitsje yn Surch en bliken docht dat se ek yn oare doarpen 3

beswier ha tsjin it ferfryskjen fan de nammen. Mei útstellen dy’t it Frysk op ien of oare wize 4

fierder bringe yn it maatskiplike ferkear, moat o sa hoeden omsprongen wurde. It is op aaien 5

rinnen, want ear’t jo der erch yn ha, kwetse jo de meiminske en binne jo dwaande om him jo 6

wil op te lizzen, him dingen troch de strôte te triuwen. De Fryske Beweging en de FNP lizze 7

by harren út soarte op in kweade namme, om’t dy derop út wêze soene om Fryslân te 8

ferfryskjen en ôf te skieden. 9

2    Dat is in byldfoarming dy’t út noch yn net doocht fansels, mar dêr’t jo algeduerigen wer 10

tsjin oan rinne en dêr’t jo mei te rekkenjen hawwe. Dat jildt ek foar de ideeën dy’t by de 11

minsken libje oer it Frysk en de krante. Fierwei de grutste mearderheid fan de lêzers 12

stroffelet der net oer en dy hearre jo dus net. Jo hearre allinnich de utersten. 13

3    Oan de iene kant ha jo de minsken dy’t fan betinken binne dat de krante grôtfol Frysk stiet 14

en dêrtroch foar harren ûnlêsber wurdt. As bewiis stjoere se dan in krantepagina mei dy’t 15

grôtfol Hollânsk stiet, op in pear sitaten nei dy’t se read kleure ha of ûnderstreke, mei foarse 16

útroptekens derby. Wy skriuwe sokken dan in freonlik briefke, of skilje, dat is faak noch 17

better. As jo se mei de feiten konfrontearje, slane se as in blêd oan ’e beam om en litte se 18

har kenne as ferstannige lju dy’t alle begryp ha. Want de measte minsken gripe noait nei de 19

pinne, en as se it dan in kear dogge, is it yn in hite hei. 20

4    Ut en troch berikke ús ek lûden fan minsken dy’t fine dat der fierstentemin Frysk yn ’e 21

krante stiet. Ik wit net oft dy groep dy’t dat fynt, grutter is as de groep dy’t anty-Fryske 22

lûden hearre lit. Nuver is dat dy har wol op alderlei plakken – yn tydskriften en op 23

gearkomsten – oppenearje, mar dat se har, in inkeling dêrlitten, mei dizze klacht nea 24

rjochtstreeks ta de krante rjochtsje. 25

5    In kollektive rop om mear Frysk, ûnderboud mei arguminten, hat ús noch nea berikt. Dat hat 26

my wolris fernuvere, om’t de measten dochs aardich mei de mûle en de pinne oer ’e wei  27
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kinne. Beskôgje se de krante as in natoerferskynsel dêr’t jo gjin ynfloed op ha kinne? Of, in 28

typysk Fryske trek, as in komplot, in gearspannen fan redakteuren dy’t it Frysk út de krante 29

keare wolle? 30

6    No, om dêrmei daliks ôf te weven: de krante is gjin komplot tsjin of foar it Frysk, mar in 31

bûnte samling fan ûnderwilens om de hûndert redakteuren, dy’t elk harren eigen yndividuele 32

ynbring ha, mei al har Hollânske lek en Fryske brek. Om’t de Ljouwerter yn syn 33

redaksjestatút fêstlein hat dat de krante in bysûndere ferantwurdlikheid hat foar de Fryske 34

taal en kultuer oer, binne der in tal soms al, soms net skriftlik fêstleine regels dy’t ien kear 35

yn de safolle tiid op redaksjegearkomsten wer tsjin it ljocht hâlden wurde. Mei oan de hân 36

fan ûntjouwingen yn de mienskip en lûden út de praktyk, wurde dy dan nei wat diskusje oer-37

en-wer al of net bysteld. 38

7    Dy lûden út de praktyk tendearje, dat mei dúdlik wêze, nei mear Hollânsk en minder Frysk. 39

En as der net mear tsjinoer stiet as in pear ferdwaalde klachten fan yn ’e regel âldere lêzers, 40

steane redakteuren dy’t it Frysk bêst stypje wolle – en wier, dy binne der genôch – al gau  41

mei lege hannen. De stipe fan de lêzersachterban is fan libbensbelang: de krante is, oars as 42

de omrop, in kommersjeel produkt. De wurden fan Sjoerd van der Schaaf, âld-haadredakteur 43

fan de Heerenveense Koerier, binne noch altyd aktueel: „De krante moat it earst fan syn  44

lêzers hawwe, foar’t de lêzers it fan him hawwe moatte.”  45

8    Ik wol der wol op wize dat it net sa is, sa’t him dat yn it slim fertekene ûnthâld fan âldere 46

lêzers fêstsetten hat, der der tsjintwurdich folle minder Frysk yn de krante stiet as eartiids. 47

De stikken binne wol koarter, dy ûntjouwing nei minder tekst en mear byld hat de krante 48

fansels, ûnder ynfloed fan de feroarjende tiid, wol trochmakke. Sawol sjoernalisten dy’t 49

leafst mar foar it faderlân wei skreaune, as lêzers dy’t net om de lingte male, as de ynhâld 50

mar nijsgjirrich genôch is, hawwe omstean leare moatten. De fêste Fryske side yn ’e 51

freedsbylage is út de histoarje oerbleaun, mar wa’t de kranten út dat griis ferline (de jierren 52

sechstich) der by pakt, sil sjen dat dy destiids folle faker Hollânsktalich wie as no. Sokken 53

as S.J. van der Molen en Jaap Kalma skreaune destiids meast yn it Hollânsk oer Fryske 54

ûnderwerpen. 55

9    Men kin sizze: sa’n side is in Frysk reservaat yn ’e krante; kin it Frysk net gewoan lyk 56

behannele wurde as it Hollânsk en yntegrearre wurde yn ’e rest fan de kranten en bylagen? 57

Dat soe ideaal wêze, mar dat hat in skaadkant. Om’t it in minderheidstaal is dy’t ek mar 58

troch in minderheid fan de redakteuren skreaun wurdt, is it gefaar grut dat dy der yn it 59

Hollânske geweld ûnderstrûpt en op in stuit sels ferdwynt. Sa’n reservaat biedt beskerming 60

en de plicht om dat yn stân te hâlden en miskien, wa wit, sels út te wreidzjen. Soms dogge 61

we dat al. 62

10    De ûnderwerpen op dy side beheine har oant no ta ta it gebiet fan de Fryske taal en kultuer. 63

Dat soe om my trochbrutsen wurde moatte: it Frysk soe foar alle sektoaren en domeinen 64

brûkt wurde moatte, yn ’e krante. It is net iens in ideaal: it heart foar in taal normaal te 65

wêzen.66

11    Dat ik de hannen dêr dochs net sa maklik foar op elkoar krij, is oan ien kant wol te begripen. 67

Los fan it útjouwersbelang ha ek de yndividuele redakteuren der belang by dat it boadskip  68

dat se oerbringe moatte, troch safolle mooglik lêzers ferstien wurdt, en as út lêzers- 69

ûndersiken dan bliken docht dat mear as de helte – it lêste ûndersyk skommele sels om de 70

tachtich persint – gjin bek op it Frysk sette wol, dan is de kar gau makke. 71

12    Oan de oare kant hâld ik altyd mar út dat as in ûnderwerp in lêzer ynteressearret, dy wol oer 72

de taaldrompel hinnestapt. Der is dan wol in ‘mits’ by. Sa’n stik moat wol tagonklik en  73

lêsber skreaun wêze – en dat is in keunst dy’t in protte skribinten dy’t har fan it Frysk 74

betsjinje, spitigernôch net yn ’e macht ha.  75

Einde 
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