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Bêste minsken, 

 

Tige wolkom allegear op de FNP-ledegearkomste yn it Abe Lenstrastadion. In bysûnder 

plak, mar dat past ús wol, want de FNP is ek bysûnder. It is benammen it Fryske hert dat ús 

beide organisaasjes bynt. Hjir neame se dat it pompeblêdhert. It is hjir tradysje om de 

thúswedstriden te begjinnen mei it Frysk Folksliet. As FNP geane we dêr fansels graach yn 

mei en ik stel dêrom foar om no earst it Frysk Folksliet te sjongen. 

 

Frysk Folksliet 

 

De minsken dy’t de rûnlieding krekt dien hawwe, koene sjen dat it sintsje ‘Frysk bloed 

tsjoch op’ in prominint plak ynnimt by dizze klup. We sjogge it ek op de webside en de 

seizoenkaarten. Der is net in mins dy’t der oer stroffelt en it klinkt fansels in stik better as 

‘De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd’. De Feanfans fine it sjongen fan it Frysk 

folksliet hiel gewoan. Soms wurdt it spontaan midden ûnder de wedstriid noch in kear 

ynset. Wat is dat moai, net?! As FNP moatte we dêr altyd wat mei oppasse. It soe ris 

ferkeard opfette wurde kinne. Mar fansels is der neat mis mei om grutsk te wêzen op 

Fryslân. It is posityf! FNP’ers stean freonlik foar nijkommers oer, iepen foar ynfloeden fan 

bûten en binne pro-Europa, binne inkele konklúzjes út it ûndersyk fan Arno van der Zwet 

dy’t de FNP en ús Skotske susterpartij SNP mei elkoar fergelike. In iepen hâlding nei 

bûtenlanners. Dat sjogge we by Hearrenfean ek. Hoefolle bûtenlanners spylje hjir wol net. 

Fansels oerdriuwe se it wat, want der stiet net in Fries yn de basis. Mar it Fryske gefoel by 

de klup en de fans is der net minder om. 

 

Dat identiteitsgefoel, dy ferbûnens mei Fryslân, sjogge we op ‘t heden ek dúdlik werom yn 

de diskusje oer lânsdielen. Undersyk fan EenVandaag liet koartlyn sjen dat Fryslân der 

neffens oare provinsjes echt útspringt as it giet om de winsk selsstannich te bliuwen. Mei 

de stelling ‘Mijn provincie is te uniek voor een fusie met andere provincies’ is mar leafst 

78% fan de Friezen it iens. Tichtst yn de buert dêrfan komme de Limboargers mei 56,7%. 

Fan de Grinzers fynt mar 41,6% dat syn provinsje te unyk foar in fusy is. 

 

De diskusje yn de polityk liket allinnich mar oer krisis, besunigings en ekonomysk 

rendemint te gean. Krekt yn dizze tiden fan ûnsekerheid oer de takomst, oer de 

wurkgelegenheid, oer de finansjele posysje, is it sa belangryk dat minsken har thúsfiele yn 

de mienskip. We hawwe it fan ‘e wike yn it drama Marianne Vaatstra sjen kind yn De 

Westereen en yn Aldwâld, yn Dantumadiel en yn Kollumerlân, yn Fryslân. Minsken sykje 

en fine stipe en treast byelkoar. Dat fielt as in waarme tekken, sa’t boargemaster Bilker sei. 

It is de krêft fan in lytse, oersichtlike mienskip mei ek syn bestjoerders tichtby, sichtber en 

oprjocht belutsen. Praat my net fan dy al mar trochgeande skaalfergrutting. Sjoch net 

allinnich nei ekonomyske belangen. It giet om de minsken, it giet de FNP om de minsken, 

om de mienskip. Al goed 50 jier stiet de FNP midden yn de Fryske mienskip om de 

winsken en belangen dy’t dêr libje polityk hannen en fuotten te jaan.  

 

Mar de tiden feroarje en de FNP moat en wol dêryn meigean. Hoe sjogge wy nei de 

takomst? De striid om de gemeentlike weryndieling liket striden, nettsjinsteande de 

krityske lûden oer de finansjele gefolgen dy’t op dit stuit te hearren binne. Grutter, sa docht 

bliken, is net goedkeaper. Noch altyd sizze wy: jou de ynwenners yn ditsoarte 



ûnomkearbere prosessen in demokratyske stim. En as sa’n weryndieling dan nedich blykt 

en droegen wurdt, doch it dan net te grut, hâld de minsklike maat yn ‘e gaten, hâld bining 

mei de mienskip.  

 

Mar it ferdwinen fan de provinsje Fryslân sille we nea akseptearje. Dat sille de Friezen nea 

akseptearje. Dêr komme se yn Den Haach noch wol achter foarsafier’t se dat noch net 

wisten. Dat der gefaar driget, is dúdlik. As FNP sille we dêr op antisipearje moatte en net 

achter de feiten oanrinne. Wy moatte ús in helder byld foarmje oer hoe’t wy de bestjoerlike 

takomst fan Fryslân sjogge. Hoe’t we in sterke provinsje mei mear foech krije kinne. Hoe’t 

we it Haachske machtstinken pareare kinne. It is tryst dat dat Haachske Rânestêdtinken 

útdroegen wurdt troch twa regearingspartijen mei (min-of-mear) Fryske fraksjelieders: 

VVD’er Halbe Zijlstra, hikke en tein yn Easterwâlde, en Diederik Samsom fan de PvdA, 

yn Grins berne, mar yn Ljouwert grutwurden en op skoalle sitten. Ek dy oare Fryske 

fraksjelieder, CDA’er Sybrand van Haersma-Buma, dêr’t ik yn myn jonge jierren yn 

Warkum noch op past haw doe’t syn heit dêr boargemaster wie, kinne we noch net 

betraapje op grutte leafde foar Fryslân. Fryske fraksjelieders fan lanlike partijen moatte we 

dus neat foar rekkenje.  

 

We moatte sels de leie nimme en útgean fan de eigen krêft fan Fryslân en de Friezen. Mei 

miskien dan in frije Fries yn De Haach. Oan de FNP de útdaging mei in goed takomstplan 

te kommen en de Friezen dêryn mei te krijen. 

 

Mar jûn fiere we earst noch in kear dat we dit jier 50 jier bestean. In feestlike 

jubileumgearkomste mei in nij earelid, in nije folder en in hapke en in drankje. En dat alles 

by muzyk fan Piet Herrema en Gjalt de Jong. 

 

Tankewol. 

 

Nynke Beetstra,  

(foarsitter FNP) 


