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Ermelo, 30 mei 2017 

        

Koninklijke KPN N.V., 

Postbus 3000, 

2500 GA  Den Haag 

 

 

Betreft: Wijziging regionale zenders per 4 juli aanstaande. 

 

 

 

 

Geachte directie, 
 

 

 

Onlangs is het nieuwsbericht verspreid dat uw bedrijf met ingang van 4 juli 2017 alleen nog 

maar het signaal van regionale zenders doorgeeft in de eigen en aangrenzende provincies. 

 

‘It Frysk Boun om Utens’ (FBoU), de overkoepelende organisatie van Fryske Kriten 

(Verenigingen van Friezen buiten Friesland in Nederland), vindt dit voornemen zeer 

teleurstellend.  

Bij het FBoU zijn 18 Friese verenigingen (Fryske kriten), verspreid over heel Nederland, 

aangesloten. De leden hiervan  dragen de Friese taal en cultuur een warm hart toe.  

De verenigingen organiseren culturele avonden : toneel, zang, voordrachten, spreekbeurten, 

enz. De voertaal is Fries op dergelijke bijeenkomsten.    

 

De Friese taal is de 2e landstaal in Nederland en neemt derhalve  een bijzondere positie in in 

het culturele leven van Friezen, maar ook niet-Friezen: in het verlengde daarvan is Omrop 

Fryslân een onmisbare factor. 

De bijzondere positie van de Friese taal is vastgelegd in het  “Europees Handvest voor 

regionale talen of talen van minderheden”, vastgesteld en ook door Nederland ondertekend op 

05-11-1992 te Straatsburg. 
 

Het plan van uw bedrijf heeft vergaande consequenties voor de leden van onze Friese 

verenigingen. Ze vinden het voornemen van KPN een grote culturele verarming.     

En dat niet alleen voor haar leden, maar zeker ook voor een veelvoud daarvan - zowel Friezen 

als niet-Friezen - die genieten van de hoog gekwalificeerde programma’s van Omrop Fryslân! 
 

We zijn ons er van bewust dat het, relatief gezien,  niet om grote aantallen gaat; uit 

commercieel oogpunt is uw opstelling wellicht logisch en valt uw voornemen binnen de 

kaders van de wet, maar uw actie brengt voor een grote groep oudere kijkers  -  zowel binnen 

als buiten verenigingsverband  – een enorme beperking op het culturele vlak met zich mee.   
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Als Frysk Boun om Utens verzoeken we u dan ook dringend uw voornemen te heroverwegen. 

Het digitale signaal van Omrop Fryslân moet ons inziens, gezien de bijzondere 

omstandigheden van deze regionale zender, in heel Nederland landelijk dekkend beschikbaar 

blijven.  
 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Secretaris,                                                                 Voorzitter, 

 

        

    
 

 

K. van der Beek     J.H. Bijkerk 

 

 

 

 

 

N.B. Een afschrift van deze brief gaat naar: 

 

• De griffie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

• De griffie van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

• De griffie van Privinciale Staten van Friesland 

• Gedeputeerde in Friesland  mw. S. Poepjes, voor o.a. taal, media, kunst en cultuur 

• Directie van Omrop Fryslân 

• Freonen van Omrop Fryslân 

• Raad voor de Friese Beweging 

• Redactie van It Nijs.frl 

• Bestuur van it Frysk Boun om Utens  


