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Sis Tsiis onderzoekt rechtsgang
Na de fakkeloptocht voor beter
Fries onderwijs
onderzoekt de
burgerinitiatiefgroep Sis Tsiis of
ze naar de rechter
kunnen stappen.

MARIA DEL GROSSO

V

andaag bezoekt schrijfster
Friduwih Riemersma van
Sis Tsiis hoogleraar mensenrechten Yvonne Donders aan de Universiteit van Amsterdam met een waslijst aan vragen. Ze
borduren voort op het motto waarmee Sis Tsiis in december actie voerde in de binnenstad van Leeuwarden: ‘Frysk op skoalle, in bernerjocht’. Die protestoptocht trok toen
zo’n driehonderd demonstranten.
Riemersma hoopt van Donders te
horen of een rechtszaak mogelijk is
en via welke wegen deze dan gevoerd moet worden. ,,Ik wol wite of
in aktive rjochtsclaim, troch in boarger of in groep, mooglik is op grûn
fan talige minskerjochten.’’ Zijn taalrechten op te vatten als mensenrechten, vraagt de schrijfster zich af.
En zijn er wettelijke kaders die een
individu beschermen tegen een taalpolitiek die inbreuk maakt op iemands leven en waardigheid.
Wat Riemersma specifiek duidelijk wil hebben, is of een burger naar
een Nederlandse rechter kan stappen en zich kan beroepen op bepa-

Friduwih Riemersma (rechts) in 2014 bij het aanbieden van een petitie Frysk aan toenmalig gedeputeerde Jannewietske de Vries.

lingen uit het Europees Handvest
voor regionale talen of talen van
minderheden. Nederland heeft dat
handvest ondertekend en elke keer
zijn de rapportages over hoe ons
land dit handvest naleeft zeer kritisch. Sis Tsiis wil van Donders horen of de overheid deze kritiek zo
maar naast zich kan neerleggen om-

dat er toch geen sancties zijn of dat
een rechter hier in kan grijpen.
Hoe ver gaan taalrechten eigenlijk? is een vraag die in het gesprek
ook beantwoord moet worden. Gaat
dit alleen om het spreken in de privésfeer of kun je aan een taalrecht
ontlenen dat ook in de publieke
sfeer basisvoorzieningen- en dien-

sten in het Fries aanwezig moeten
zijn. De overheid onderdrukt het
Fries, vindt Riemersma, en protesten vanuit Friesland daartegen maken geen indruk. ,,Hokker juridyske
stappen kinne set wurden om in bettere beskerming fan de hiele Fryske
taal te krijen?’’
Riemersma had gehoopt dat het
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advies van DINGtiid, het landelijk
orgaan foar de Fryske taal, afgelopen
week over Fries in het onderwijs, een
steuntje in de rug van Sis Tsiis zou
geven. ,,Mar dat foel my ôf. It is fierstente frijbliuwend.’’
Sis Tsiis bestaat uit tien personen
die willen voorkomen dat er straks
geen Fries meer wordt gesproken.

