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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer de Jeugd-Obe

Achte hear Knol en achte hear Van Dijk,

Jo skriftlike fragen op grun fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 22
desimber 2020, beantwurdzje wy as neikomt.

Ynliedende Taljochting
De Otjefte fan Pippi Langkous yn it Frysk is in grut sukses. De earste op/age fan 1000
boeken wie binnen in pear wiken L'itferkocht en der kaam in twadde printinge.1 Foar it Fryske
taalgebiet is dat in soad: 'it is rOversguod' sa waard der sein. Ut de wra Id fan utjouwers,
skriuwers en oersetters komt it lerd dat folle mear berneboeken in Fryske oersetting fertsjinje
2. De sjuery fan de Obe Postmapriis kaam koartlyn mei de oanbe felling om ek in Veugd-Obe'
yn it libben te roppen foar de beste oersetting fan in bemeboek yn it Frysk. De deputearre
hat oanjun soks andersykje te wollen. 3

1Omrop Fryslan 4 desimber 2020 - Fryske Pippi Langkous vn pear wike tiid oan twadde grin-
tinge ta I Omrop Fryslan (omropfryslan.n1)
2 Omrop Fryslan 7 desimber 2020 - Pippi-oersetter Martsie de Jong: "Folle mear berneboeken
fertsiinie in Fryske oersetting" I Omrop Fryslan (omropfryslan.n1)
3LC 19 novimber 2020 - In het Fries vertaalde ieucidliteratuur verdient `eigen' Obe Postmaphis
- Leeuwarder Courant (1c.n1)
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Fraach 1:
Is it Kolleezje it mei us lens dat wy mei sokke oersettingen fan jongereinliteratuer in goed
resept yn hannen hawwe om it Frysk lezen te befoarderjen?

Antwurd fraach 1:

As Kolleezje tinke wy dat oersettingen fan jongereinliteratuer in positive ympakt hawwe kinne
op it befoarderjen fan it lezen yn it Frysk. De oersetting fan Pippi Langkous is der in moai
foarbyld fan.

Fraach 2:
Wat hawwe Jo de leste tildyn it provinsjaal Frysk taalbelied dien spesifyk om oersettingen fan
bekend wurk yn it Frysk te befoarderjen?

Antwurd fraach 2:
Lesbefoardering is in wichtich Cinderdiel fan it Fryske taal- en underwiisbelied, oersettingen
spylje der fansels in rot yn. Foar Citjeften en oersettingen fan oarstalige fiksje en non-fiksje
nei it Frysk stelle wy derom Cinder de regeling Kultuer en Mienskip al hiel lang subsydzje
beskikber. Ferskate suksesfolle oersettingen binne finansjeel stipe troch de provinsje,
Grutte Freonlike Reus mar ek Pippi Langkous sets. Fierder wurdt ek oare inisjativen stipe
dy't it oanbod fan Fryske boeken fergrutsje werander de berneboeke-ambassadeur. Koartlyn
is sa op inisjatyf fan de kommissaris fan de Kening yn it ramt fan in bookswap in suksesfol
Faroersk berneboek oerset yn it Frysk. Fierder is der de dr. Obe Postmapriis foar
oersettingen.

Fraach 3:
Binne Jo it mei us lens dat yn dit stik fan saken in aparte priis foar oersettingen fan
jeugdliteratuer / bemeboeken in goede oanfiter weze kin om ta in gruffer kwalitatyf oanbod
yn it Frysk te kommen?

Antwurd fraach 3:
It kolleezje tinkt dat in aparte priis wurdearring en omtinken foar oersettingen jaan kin. Oan
de oare kant kin it kolleezje net konkludearje dat de priis sets in wichtige ympuls weze sil om
it oanbod en de kwaliteit derfan te ferheegjen. It meast fan belang binne betufte oersetters
dy't boeken oersette dy't de jongerein leze wolle en sille. Dat is foar de lesbefoardering in
hiel wichtich betingst.

Fraach 4:
Kinne Jo oanjaan wat it Cindersyk hjimei opsmiten hat, en op hokker wize en wannear sa'n
Veugd-Obe' stal krije kin binnen it provinsjaal taalbelied en it prizestelsel?
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Antwurd fraach 4:
Nei oanlieding fan it advys fan de kommisje fan de Dr. Obe Postmapriis om in priis foar it
oersetten fan berne- en jongereinboeken yn it libben te roppen, hat de provinsje Ondersocht
wat der mooglik en nedich is. Wy hifkje op it stuit by it fjild at it ferlet oan in Jeugd Obe ek der
Onderskreaun wurdt, en hoe't sa'n priis der neffens harren Cit sjen moat. Wy ferwachtsje
jimme Steaten der yn it twadde fearnsjier fan 2021 oer te ynformearjen. At wy yndie beslute
om in Jeugd-Obe of Obe Jr. yn it libben te roppen sil de opset weze dy parallel oan de `Obe
sr.' rinne te litten. Dat betsjut dat der nei de simmer aktyf wurke wurdt oan de tarieding foar in
Jeugd-Obe yn 2022.

Wy tidigje derop Jo sa foldwaande ynformearre te hawwen.

Mei rju achtinge,

Deputearr*\Steaten fan Fryslan,

drs. A.A.M.

R.E. Bo—uTus - Viremffirgma, MBA MCM, sekretaris




