
 

Corlienke de Jong 

Nijjierstaspraak FNP, Hallum 4 jannewaris 2020 

 

NB De sprutsen tekst jildt ! 

 

 

Freonen 

 

Al foar it begjin fan de kristlike jiertelling  waard hjir 

buorke op de Fryske klaai..  

2000 jier lyn neamden de Romeinen it “Frisia” en mei 

de komst fan de Saksers wie it in hoartsje “Friesland” 

op syn Dútsk om yn de Frânske tiid noch in skoftke “La 

Frise’ te hjitten.. 

En in lytse 25 jier lyn, freonen, koe (mei tank oan de 

nije Provinsje wet) Provinsjale Steaten de einlings de 

provinsjenamme út de tiid fan de ienheidssteat, 

feroarje yn Fryslân !  

Minsken; nei 2000 jier hiene we in lânsnamme yn ús 

eigen lânstaal!  



Fryslân as offisjele namme foar ús provinsje! Hoe moai 

wie en is dat ? 

 “Einlings sa as it heart”, sa spruts Jan van der Baan doe 

as fraksjefoarsitter fan de FNP yn de Steaten;  

“dit set rjocht wat krom groeid is..”.. 

 

Freonen, tige hertlik wolkom 25 jier nei dit historyske 

barren, op ús jierlikse Nijjiersgearsit hjir yn Hallum.  

Wolkom FNP-ers ! 

 

Wát fijn dat wy hjir wer mei syn allen in nij jier yngean. 

In nij jier, mar ek in nij desennium en dus nije kânsen, 

nije útdagingen, nije histoarje foar de FNP! 

 

It ôfrûne desennium wie foar de FNP in tiid fan grutte 

suksessen;  

it wie de tiid fan de definitive trochbraak yn it 

provinsjaal bestjoer,  

it wie de tiid dat in pear hiel grutte lanlike partijen, mei 

in soad sitten, definitief nét mear mei syn beiden it 

bestjoer foarmje koene.  

It wie de tiid fan de FNP !  



It wie de tiid fan de FNP, want foar it earst yn de 

histoarje fan ús partij, kamen we yn it kolleezje fan DS 

en waard Johannes ús earste deputearre!  

en no mei Klaas as syn opfolger, yn it nije desennium 

oant 2023! 

It wie ék de tiid fan fan it ferdwinen fan de hiele grutte 

fraksjes en fan it kommen en gean fan lytse partijen. 

It wie de tiid fan ôfsplitsingen en de opkomst fan de 

nije rjochts-populistyske streamingen. 

It wie de tiid fan in hurder wurden fan it polityk 

bedriuwen en fan it profesjoneler fieren fan 

kampanjes.  

Minsken: yn ál it politike geweld fan dit desennium, is 

de FNP oerein bleaun.  

Wat siz ik ? Oerein bleaun ? It is noch folle moaier: de 

FNP hat al dy tiid meiregearre!  

De FNP docht der ta yn de regio! 

Want; de regionale bining wie der, is der en bliuwt der.  

We sjogge dat bygelyks yn de grutte groei fan de FNP- 

kiezers by it Wetterskip;  

Ommers; wér de ôfrûne Provinsjale ferkiezings 

dominearre waard troch de lannelike polityk en de 

Earste Keamer,  



stimde de kiezer foar it Wetterskip provinsjaal. 

Minsken: de regio; dêr sitte de kânsen foar ús partij om 

op te profilearjen!  

Dêr leit noch in grut potinsjeel stimmers foar de FNP. 

 

It wie ek it desennium fan de gemeentelike fúzjes yn 

Fryslân en fan nije sterke ôfdielingen, 

want op gemeentlik nivo is de FNP op tal fan plakken 

trochbrutsen.  

Guon ôfdielingen hawwe in sterke groei yn kiezers 

belibbe en binne de grutste of de twadde partij 

wurden.  

Ek binne we mei in soad riedsleden yn de 

folksfertsjintwurdiging en mei wethâlders yn it bestjoer 

kaam.  

De Steatefraksje wurket  graach gear mei ús riedsleden 

en mei wethâlders en sa kamen wy ta ferskate 

mienskiplike suksessen; it is foar ús in oantrún om dêr 

mei troch te gean, mar ek om sjen te litten dat de FNP 

méar is as in samling losse gemeentebelangen. 

Want de FNP is de iennige echte provinsjale partij yn 

Fryslân ! én de grutste fan Nederlân! 

 



Freonen, in nij desennium. 

In nij desennium mei fansels in trochsetten fan de 

fernijing én groei foar de FNP.  

In nij desennium mei sykjen bliuwen nei it grutte tal 

boargers, dy’t klear is mei de polityk en dus ek fan de 

FNP.. 

In nij desennium yn wer we de ferbining werom fine 

moatte mei de mienskip; 

fanséls yn gearwurking mei de ôfdielingen, mei de 

provinsjale polityk én mei de oare regionale en lokale 

partijen yn Nederlân binnen de OSF.  

Mar ék mei de regionale partijen yn Europa, fia ús 

eigen EFA-fraksje yn it Europeesk Parlemint. 

Want freonen, te ferwachtsjen is dat wy yn dit nije 

tiidrek, al gau wer foar de kar steane 

of wy wól of nét meidogge oan de lannelike 

ferkiezingen yn 2021 .. 

Der is in groeiende kleau te konstatearjen yn it lân 

tusken regio en rânestêd… 

Tusken minsken mei in hege en in lege oplieding,  

tusken minsken mei de heechste en de leechste 

salarissen.. 



tusken boer en boarger, tusken kosmopolyt en 

behâldend folk… 

De fraach is, oft en hoé’t de regionale polityk der yn dít 

krêftefjild yn slagje kin,  

om it regionale sentimint in bliuwend plak yn de 

Haachske polityk te jaan.  

Alle krêften sille we bondelje moatte, ûnder de flagge 

fan de OSF, en mei de FNP as grutste regionale partij 

fan ús lân, foarop. 

Want freonen; sa as ik al earder sein ha yn myn 

taspraak:  

de regio..  

dêr sitte de kânsen foar ús partij om op te profilearjen!  

Meidwaan oan de lannelike ferkiezingen sil mear 

bekendheid jaan oan de FNP en oan de regionale 

partijen.  

Mar ek oarsom:  

by provinsjale ferkiezingen sil dan de regionale partijen 

mínder yn it skaad stean fan lannelike filiaalpartijen.  

Mei ús regionale ynstek kinne wy de kiezers werom 

krije; de kiezers dy’t it betrouwen yn lanlike partijen 

alhiel lang kwyt binne!  



Oan ús nije senator sil it yn elts gefal net lizze; Germ 

Gerbrandy hat mei tal fan opfallende punten en in 

eigen toan yn koarte tiid syn paadsje al aardich 

skjinfage !  

It is dé man op it goede plak foar de regio; dat hawwe 

al fernimme kind.  

In man dy’t oanhâld as storein wat krekt kwestjes dy’t 

de regio oanbelangje;  

sa hat er al sprutsen oer de ferhierdersheffing, oer de 

drege finansjele sitewaasje fan de gemeenten en oar 

ûnrjocht. Chapeau! 

 

Freonen, in nij desennium, in nij tiidrek foar de FNP en 

dêrmei in nij tiidrek foar Fryslân! 

Om mei in boppeslach foar de FNP yn dit nije tiidrek 

útein te setten:  

We krije in FNP boargemaster yn Noard East Fryslân  

én in nije FNP-deputearre út Nes! 

Fansels binne we ék tige optein oer it nije, frisse en 

jonge HB ûnder lieding fan de jongkearel Wouter 

Wouda! 

It nije desennium bringt ek einlings,  

nei tiden fan praten én nei in moaie gearwurking  



mei doarpsbelang, de eardere wethâlder Jaap Hijma én 

Wopke en Sybren,  

dat der hjir yn Hallum in feilich krúspunt komt..  

Dan efkes oer ús jongerein. Freonen; se stean klear dit 

nije tiidrek!  

Kommend desennium sille de FNP-jongerein,  

dy’t yn alle ôfdielings al oan it opwaarmjen binne,   

nóch mear harren jonge, frisse lûd heare litte. 

En dat se foar de doarpen behôlden bliuwe  

en net twongen wurde yn de grutte stêden te wenjen  

is in feit,  

want der kin en meie wer nije huzen op de doarpen 

boud wurde !  

Kompliment Sijbe, datst dy dêr sa foar ynsetten hast! 

Yn it  nije desennium sille we as FNP ék stribje nei in 

behâld fan de plysje yn Fryslân:  

it roait ommers igge noch seame  

dat ús Fryske plysje oproppen wurdt by lannelike 

eveminten  

en ús eigen kulturele eveneminten nét troch gean 

kinne omdat de plysjes “op” binne!  

Dat is dochs skoof en skande ? 



Wat fansels ek skoof en skande is,  

is wat der bard is yn Kataloanie it ôfrûne desennium. 

Dat in stim foar de regio sá delslein wurdt yn in 

demokratysk lân !  

It is net te befetsjen. 

Mei grutskens kin ik jimme no melde dat, nei 

oanlieding fan in petear wat Sybren mei Puidgemont 

hân hat, dizze held op 5 febrewaris  yn de Neushoorn 

yn Ljouwert komt! 

Hâld de datum frij!  

Dan freonen, de lânbou en de stikstof…  

Ek yn dat opsicht sil 2020 in jier fan feroaring wêze.  

Wy moatte ta nei in Fryske oanpak !  

Nét de Haachske regeltsjes moatte foaropstean, mar it 

oerlis en it serieus nimmen fan de boeren! 

In heldere en regionale oanpak! 

“ Sturten en bunders telle”, soe ús wurdfierder Wopke 

Veenstra wol sizze..  

“Tawurkje nei in grûn bûne lânbou wêr de fersmoarger 

betellet  

en nét de boer dy’t de saken goed op oarder hat !     

 



Ta beslút: 

Freonen, fan dit plak ôf in grutte tank oan jimme 

allegear yn de seal  

en alle oare FNP-ers dy’t hjir hjoed net wêze kinne.  

Sûnder jimme, sûnder jimme as leden binne we as FNP 

nergens.  

Tank foar jimme ynset, ek ôfrûne jier wer. 

Fansels ek in tank foar it nije HB en ek hiel soad súkses 

tawinske yn de nije setting.  

Sa moai dat der hieltyd wer nije en ek jonge minsken 

klear steane by de FNP om it politike stokje oer te 

nimmen.  

Grutte tank ek oan de Steatefraksje, stipefraksje en 

meiwurkers. Wér in grute put wurk hawwe jimme 

fersetten it ôfrûne jier ! 

Ek foar jimme planút grut respekt en tank! 

 

Want it bliuwt minskewurk.  

Meiinoar en foarinoar.  

Ik tink dat ik foar jimme allegear sprek, as ik einigje 

mei: ik haw der sin oan! 

 



Tankewol 

 

 

 

 

 

 

 

 


