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Fries, Frysk
en fatsoen
S ommige toehoorders ston-

den met hun oren te klap-
peren, toen Johannes Kra-

mer het woord nam. Wat voor
taal ze nu hoorden. Op het ver-
kiezingsdebat maandagavond op
de Thorbecke Academie begon
de lijsttrekker van de FNP in het
Fries te spreken.

Een studente vroeg hem om
over te schakelen op het Neder-
lands omdat zij het Fries niet
machtig is en anderen in de zaal
evenmin. Kramer weigerde,
waarop enkele studenten de zaal
verlieten.

Eenkennige
houding doet
imago geen goed

Zijn weerwoord? ,,Ik bin no
listlûker, gjin deputearre.’’ Voor
de niet-Friezen: ,,Ik ben nu lijst-
trekker, geen gedeputeerde.’’

Is dit een sterk argument?
Nee. Als gedeputeerde had hij
dus wel rekening gehouden met
diegenen die geen Fries ver-
staan. Maar als lijsttrekker hoeft
dat niet? Alsof mensen buiten-

gesloten mogen worden omdat
hij zijn politieke pet op heeft.

Het is gewoon een kwestie
van fatsoen. Als er een of meer
mensen zijn die jouw taal niet
beheersen en daardoor de bood-
schap missen, dan schakel je
over op de taal die iedereen
verstaat. Nederlands is de be-
langrijkste voertaal in ons land.
Je mag toch veronderstellen dat
het Nederlands toch makkelijker
is voor de Friestaligen, dan het
Fries voor de niet-Friezen? En
dat fatsoensprincipe geldt onge-
acht welke pet je draagt.

Kramer zag zijn keuze als een
,,politike died (daad).’’ En deze
principiële stellingname leverde
hem zowaar applaus op van
enkele partijgenoten, die vast
met weemoed denken aan de
glorietijd dat Frysk nog dé taal
was van het ooit zo grote Frie-
zenrijk.

Dus politiek strategisch een
goede zet? Dat valt te betwijfe-
len. Het is alleen koren op de
molen van de verstokte achter-
ban, maar die zal dan zeker niet
groeien. Wellicht is het zulke
FNP’ers ontgaan, maar in Fries-
land wonen ook mensen die hier
niet vandaan komen, zoals stu-
denten. Die zullen dan moeilij-
ker vernemen welke standpun-
ten de FNP nog meer in petto
heeft.

Bovendien doet zo’n eenken-
nige houding van de lijsttrekker,
nota bene het boegbeeld van de
partij, het imago van de Friezen
niet goed. Vooroordelen over
onze provincie, bijvoorbeeld dat
die stugge Friezen doorpraten in
hun eigen taal, worden alleen
maar bevestigd. En die halsstar-
rige houding bevordert bij niet-
Friezen zeker niet de bereidheid
om onze mooie taal te leren.
Strijden voor behoud van het
Frysk is prima, maar dat kan ook
op een gastvrije manier.
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Johannes Kramer, gedeputeer-
de en momenteel ook lijsttrek-
ker van de FNP.
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