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Op de Friese Burgertop kan het flink
knetteren
In drie weekenden intensief een
toekomstvisie formuleren is geen makkie.
Niet alle deelnemers aan het
democratische experiment Friese
Burgertop haalden de einstreep.
Wouter Hoving

Leeuwarden | Voor de uiteindelijke
presentatie van het advies aan Provinciale Staten moesten de deelnemers aan de Burgertop zaterdag en
zondagochtend nog hard aan de slag.
De richting van het voorstel was toen
al wel helder, maar kende ook nog
veel vraagtekens.
Van de 43 deelnemers waren er afgelopen weekend nog maar 24 over.

Ik zie dit als een
experiment dat
steeds verbeterd
kan worden

Sommigen vielen uit vanwege ziekte.
Anderen bleven uit persoonlijke
overwegingen weg. Veel gooiden het
bijltje erbij neer omdat zij de Burgertop uiteindelijk toch te intensief vonden.
Dat is begrijpelijk. Het voorstel
dat gisteren werd gepresenteerd is op
sommige punten zwaarbevochten.
Immers: de Burgertop is een doorsnee van de Friese samenleving, althans een poging daartoe, en daarin
heeft iedereen andere ideeën en belangen.

Daardoor kon het in de bespreking
van het conceptvoorstel zaterdag
soms best even knetteren. Een voorbeeldje: het Friese taalbeleid. Een van
de deelnemers vond het cruciaal dat
in de Nederlandse eindversie van het
voorstel ook Friese tekst kwam. Alleen een Friese vertaling náást een
Nederlandse versie was niet genoeg.
Een ander was het daar niet mee
eens: zo raak je groepen die al moeite
hebben met het Nederlands weer
kwijt, was de reactie. Herhaaldelijk
staken de deelnemers democratisch
hun handen omhoog. Het compromis: de Nederlandse versie wordt
deels Fries, waarbij de vertaling
steeds in een voetnoot komt.
Ideaal
Later op de dag werkten de deelnemers in verschillende werkgroepen.
Aan een tafel tekende een groepje
deelnemers hun ideaal uit. Een van
hen hield een tekening omhoog
waarin ze met gekleurde stiften een
ongeplaveid veld had getekend met
boerderijdieren, groentetuintjes en
een bezoekerscentrum. In het midden van de tekening prominent een
gedekte tafel met gevulde borden, als
visualisatie van een ideaal waarbij
productie (boer) en consumptie (burger) samenkomen. De variatie op het
bord stond symbool voor de variatie
aan Friese burgers die elkaar er moeten ontmoeten: oud, jong, arm, rijk
en uit alle windstreken van Fryslân.
Organisator Riejanne Bouma kijkt
enthousiast terug op het traject. ,,Ik
vind het mooi om te zien dat er een
kern overblijft als je de inzichten van
iedereen toelaat. Ik heb wel het idee

In de Kanselarij in Leeuwarden werd gisteren het eindadvies van de Friese Burgertop gepresenteerd.
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dat er iets uit is gekomen waarvan we
allemaal wel vinden: dit is belangrijk.”
Graag zou Bouma vaker een bur-

gertop zien. ,,Ik zie dit als een experiment dat steeds verbeterd kan worden.”
Het lijkt haar ook goed om vanuit

een vooraf bepaald dilemma te werken, zoals in Ierland waar een burgervergadering het vastgelopen abortusdebat beslechtte.

