Frijbûtser
Moanneblêd fan de FNP

oktober 2018, nûmer 461

Fan it haadbestjoer

Utnûging
It haadbestjoer fan de FNP nûget jo fan herten út ta it bywenjen fan de
Algemiene Ledegearkomste
op freed 23 novimber 2018 om 19.00 oere
yn Hotel Duhoux, Greate Buorren 4 te Wurdum
Wurklist
1

Iepening en meidielingen

2

Ferslach fan de Ekstra Algemiene Ledegearkomste fan 28 septimber 2018 (sjoch Frijbûtser 461,
side 3)

3

Stân fan saken wurkgroepen Enerzjy, Twadde Keamerferkiezingen, Kampanje en Utwurking Fyzje

4

Tarieding ferkiezingen 20 maart 2019:
- Pre-advys steateferkiezingsprogram
- Ynkommen amendeminten
- Fêststelling steatreferkiezingsprogram

- Pre-advys swetterskipsferkiezingsprogram
- Ynkommen amendeminten
- Fêststelling wetterskipsferkiezingsprogram

5

Beneaming leden stimburo (3 persoanen)

6

Presintaasje fan de earste tsien kandidaten foar de steateferkiezingen 20 maart 2019
(sjoch Frijbûtser 461, side 2)
Elk fan de earste 10 kandidaten kriget 3 minuten om wat oer him/har te fertellen.
De gearkomste kriget maksimaal 2 minuten om in kandidaat te tantsjen.

7

Stimming oer de earste tsien plakken fan de steatelist, te begjinnen mei plak 1

8

Stimming oer de nûmers 11 o/m 25 yn syn gehiel

Skoft
9

Presintaasje fan de kandidaat-deputearre

10

Stimming oer de kandidaat-deputearre

11

Stimming oer de kandidaat-DB-lid fan it Wetterskip

12

Taspraak fan de listlûkers fan steate- en wetterskipsferkiezingen

14

Finânsjes (begrutting 2019)

15

Omfreegjen

16

Sluting

Ut namme fan it haadbestjoer,
Jehannes Elzinga, skriuwer

Frijbûtser

side 2

By de wurklist fan de ALG op 23 novimber 2018
Ferkiezingsprogram en amendeminten
It ferkiezingsprogram is fan 3 novimber 2018 ôf op te freegjen by it partijhûs fia fnphus@fnp.frl.
As jo wat feroarje wolle, dan kin dat fia in amendemint. Dat amendemint moat uterlik 16 novimber nei
datselde e-mailadres opstjoerd wêze.
HB, kampanje- en programteam jouwe in pre-advys, dat útsprutsen wurdt op de ALG fan 23 novimber.
Oan in amendemint kin yn de ALG neat mear feroare wurde. As it nedich is, wurdt der oer in amendemint stimd. As in amendemint oannommen wurdt, sil it yn it ferkiezingsprogram opnommen wurde.

Advyslist steateferkiezing 2019

Stimme by folmacht

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

It haadbestjoer wiist de leden derop dat it by
provinsjale ledegearkomsten mooglik is om by
folmacht te stimmen. Yn ferbân dêrmei wurdt
hjirûnder de taljochting út de saneamde Griene
Map ôfprinte.

Johannes Kramer
Corlienke de Jong
Sybe Knol
Sybren Posthumus
Wopke Veenstra
Gerben van der Meij
Albert Seldenrust
Lisette Akkerman
Thom Feddema
Rein van der Wal
Janke de Vries
Klaas Fokkinga
Gea Iedema
Bert Koonstra
Saskia Sytsema
Ate Eijer
Welmoed van der Werf
Sicco Rypma
Gerda de Vries
Leendert Ferwerda
Ben Bruinsma
Jeltsje Piersma
Jelle Gerbrandy
Anje Wester
Rikus Sinnema

Sibrandabuorren
Jutryp
Sint-Anne
Reduzum
Boelensloane
Tsjummearum
Ljouwert
Ferwert
Raerd
It Surhústerfean
Dunegea
Nes (D)
Frjentsjer
Sweagerbosk
Twizel
Jobbegea
Dokkum
Blauhús
De Jouwer
Sint-Anne
Sint-Anne
Nijemardum
Drylts
Earnewâld
Stiens

By it gearstallen fan de list hat de Listadvyskommisje him liede litten troch de neifolgkende
kritearia: kompetinsje, man-frou, jong-âld, regio,
portefeuilleferdieling en sammellist.

Kandidaat-deputearre
Johannes Kramer

Sybrandabuorren

Kandidaat DB Wetterskip
Bram Bonnema

Frjentsjer

Folmachtregeling
De mooglikheid fan it stimmen by folmacht op in
Algemiene Ledegearkomste stiet beskreaun yn
kêst 19, lid 5, fan it karbrief: Elk lid mei stimrjocht mei ien stim by folmacht útbringe. Dy regel
jildt allinnich foar provinsjale ledegearkomsten.
Op ledegearkomsten fan ôfdielingen kin net by
folmacht stimd wurde (sjoch karbrief, kêst 33, lid
5: In stim kin net troch in folmacht útbrocht
wurde).
Wurkwize
1
By it partijhûs kin allinne de folmachtjouwer in folmacht oanfreegje. Leafst fia de
e-post. De folmachtjouwer is de persoan
dy’t net oan de stimming dielnimme kin. De
persoansgegevens fan de oanfreger wurde
troch it partijhûs ynfolle.
2
It partijhûs stjoert it formulier yntiids
werom nei de oanfreger.
3
De oanfreger follet de namme yn fan de
folmachthawwer.
4
De oanfreger set de hantekening en leveret
it formulier yn by de folmachthawwer.
5
De folmachthawwer moat it formulier
tekenje en meinimme nei de gearkomste.
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Ferslach Ekstra Algemiene Ledegearkomste op 28 septimber 2018 (konsept)
Plak: Duhoux, Wurdum.
Oanwêzich: 99 leden (mei yn totaal 38 folmachten)
1. Iepenjen en meidielingen
Foarsitter Cees van Mourik hjit om kertier oer achten
elkenien fan herten wolkom. Hy is bliid dat de leden yn
sokke swide mannichten opsetten kommen binne.
Fêststelling wurklist
De Griene Map wurdt taheakke by punt 4.
De foarsitter hat nei in gearkomste yn Assen west oer de
finansiering fan provinsjale politike partijen. Eftergrûn is
dat 35% fan de kiezers tsjintwurdich stimt op in lokale
partij. Doel is de wet sa te feroarjen dat yn de takomst ek
provinsjale partijen subsidiearre wurde troch de steat. De
stichting Prodemos docht der ûndersyk nei.
2. Ferslach Algemiene Ledegearkomste op 25 maaie
2018
Der binne gjin redaksjonele of ynhâldlike opmerkingen. It
ferslach wurdt goedkard mei tank oan Tjibbe Brinkman en
Jehannes Elzinga.
3. Bestjoersferkiezing
Annigje Toering en Henk de Vries wurde by akklamaasje
beneamd. Pytsje de Graaf jout oan dat hja earst yn maaie
takomme jier beneamd wurde wol, mar se draait salang wol
gewoan mei.
4a. Stân fan saken wurkgroepen
- Wurkgroep duorsume enerzjy: Henk de Vries presintearret in list mei acht útgongspunten foar de enerzjytransysje.
Dy list is op 19 septimber op in algemiene temagearkomste
fan de wurkgroep fêststeld. De fraach fan de wurkgroep is
no oft dy punten ien op ien oernommen wurde yn it
ferkiezingsprogram foar de steateferkiezingen yn 2019. It
antwurd is dat dat no noch net sein wurde kin, oer it
program wurdt pas besletten troch de leden op de Algemiene Ledegearkomste fan novimber. De útgongspunten
jouwe wol dúdlik in koers oan dy’t de FNP farrre wol. Op
in temajûn kinne gjin besluten nommen wurde, it binne
advizen oan de programkommisje, gjin diktaten. Der wurdt
no dus net oer stimd, sa’t de enerzjywurkgroep hawwe woe.
– Wurkgroep Dielname Twadde Keamerferkiezingen. Der
binne trije mooglikheden: solo as FNP meidwaan, net
meidwaan of meidwaan ûnder de flagge fan de OSF.
Uterlik 1 jannewaris 2019 sil de wurkgroep rapportearje.
– Wurkgroep Utwurking Fyzje ‘Nij perspektyf foar
Fryslân’. It rapport ‘It roer moat om’ is krekt útkommen.
De wurkgroep stelt út dat Fryslân mear foech krije moat
binnen it Nederlânske steatsferbân. Sybren Posthumus jout
in presintaasje mei trije konkrete foarbylden om dúdlik te
meitsjen wat dat ynhâldt: Sionsberg Dokkum, Gas &
Sâltwinning en Universiteit yn Fryslân.
4b. Griene Map
In groep binnen de FNP wol noch in kandidaat taheakje oan
de advyslist foar de senator-kandidaatstelling. Dêrta soe de
Griene Map wizige wurde moatte, want dêrneffens moat de

advyslist trije wike foar de gearkomste oan de leden bekend
makke wurde en dat is no net bard. De fraach is no oft we
foar dizze iene gelegenheid de Griene Map oan de kant
skowe moatte. Senator en foarsitter Listadvyskommisje
(LAK) Hindrik ten Hoeve leit út dat de kandidaat dêr’t it
om giet in protte stimmen op de sammellist hie, mar dat de
leden fan de LAK dochs net foar him keazen hawwe, dat is
harren goed rjocht. Hy leit út wêrom’t de foarkar jûn is oan
Gerben Gerbrandy en Cees van Mourik. Uteinlik wurdt mei
grutte mearderheid besletten de besteande regels yn de
Griene Map te folgjen.
5. Fêststelling kandidatelist foar de wetterskipsferkiezingen op 20 maart 2019
De seis kandidaten stelle harren foar: Bram Bonnema, Yde
Dykstra, Bert Vollema, Jan van der Kooi, Wytske Poelman
en Jeltsje Piersma. Yn dy folchoarder wurde de kandidaten
ek ferkeazen troch de gearkomste.
6. Fêststelling list foar kandidaatstelling senator
Beide kandidaten Gerben Gerbrandy en Cees van Mourik
stelle harren foar. De útslach fan de stimming is dat Gerben
Gerbrandy nûmer 1 wurdt en Cees van Mourik nûmer 2 fan
de list dy’t yntsjinne wurdt by de OSF. De OSF stelt
úteinlik de lanlike kandidatelist op.
De foarsitter seit oan de ein fan de ferkiezingen tank oan de
stimburoleden Tjibbe Brinkman, Sicco Rypma en Klaas
Fokkinga foar harren drege wurk.
Omdat it al oer âlven is – de geasten wurch en de kielen
drûch – beslút it bestjoer de oerbleaune wurklistpunten te
ferskowen nei de ALG fan 23 novimber. It bestjoer biedt
alle oanwêzigen in slokje oan. Der is noch wol tiid foar it
omfreegjen:
12. Omfreegjen

Tom Dykstra ropt elkenien op om sneon 29 septimber
(moarn dus) nei de jierlikse betinking fan de Slach by
Warns te kommen. It tema is: Mienskip.

Pytsje de Graaf makket reklame foar in ekskurzje nei
Hilgelân op 24 maaie 2019 organisearre troch de Fryske
Rie.
De foarsitter slút de gearkomste om 23.15 oere en winsket
elkenien wol thús.

Goed Frysk skriuwen leare?
FNP-leden dy’t it goed Frysk skriuwen yn ’e macht krije
wolle, kinne harren oanslute by in kursus SkriuwmarFrysk
yn ’e eigen omkrite.
Neidat de kursist it kursusjild oan de Afûk betelle hat, kin er/
se dat trochjaan oan Sjoerdtsje Veenstra fan de kaderkommisje (veenstra-paulusma@gmail.com).
Troch it HB wurdt dat dan werombetelle. De partij fergoedet
mar ien kursus it lid. Eventuele ferfolchkurussen komme
foar eigen rekken.
Sjoerdtsje Veenstra
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Frijbûtser
Koart ferslach oerlis HB mei wetterskipsfraksje
Omdat de wetterskipsfraksje ferlet hat fan mear struktureel
kontakt mei it haadbestjoer (HB) is der op 23 july 2018 in
oerlis yn it FNP-hûs. Oanwêzich binne Sake van der Meer
en Jan van der Kooi fan de fraksje en Cees van Mourik,
Annigje Toering en Jehannes Elzinga as fertsjintwurdigers
fan it bestjoer.
De HB-leden binne it der hielendal mei iens dat mear
kontakt nuttich is. Sy hawwe ek it idee dat it wetterskip
bestjoerlik by de FNP de lêste jierren wolris oan ’e
krapperein kommen is. Sake seit dat de fraksje wol
geregeld kontakt hat mei de Provinsjale Steaten, benammen
mei de kommisje Lân, Lof en Wetter (LLW) mei as
foarsitter Wopke Veenstra. Besletten wurdt om tenei trije
kear yn it jier oerlis te hawwen tusken HB en
wetterskipsfraksje.
De wurklist fan sokke gearkomsten kin, njonken de
wenstige punten lykas Meidielingen, Ferslach foarige kear,
Omfreegjen, ensafuorthinne, bestean út de fêste punten:
Stân fan saken, Aktualiteit en Finânsjes
Jan en Sake fertelle oer it wurk en it bestjoer fan it
wetterskip. Yn it Algemien Bestjoer falle de besluten. Der
binne twa kommisjes aktyf: APZF (Algemene Zaken,
Primaire Waterkeringen, Zuiveringsbeheer, Financiën)
(Jan) en WFB (Watersystemenbeheer, Landelijk Gebied en
Friese Boezem) (Sake).

Yn it AB sitte 25 leden dêr’t 18 fan keazen binne en 7 troch
belange-organisaasjes beneamd binne. De gearstalling is:
Water Natuurlijk 5, CDA 3, Christen Unie 2, FNP 2,
PvdA 2, Lagere Lasten Burger 2, VVD 2, PvdD 1, Bedrijf,
Boer & Burger 1. Boarge sitten: Ongebouwd 3,
Bedriuwen 2, Natuer 2. It Deistich Bestjoer bestiet út 4
leden (WN 1, CDA 1, CU 1, Ongebouwd 1), foarsitter is de
dykgraaf Van Erkelens.
De fraksje is fan betinken dat der mei faasje wurke wurde
moat oan it ferkiezingsprogram foar de wetterskipsferkiezingen yn maart 2019. De ferkiezing fan kandidaten
moat los stean fan it program.
Sake riedt oan dat it in ferkiezingsprogram op haadlinen
wurdt, net te folle yn detail. Hy advisearret ek om yn it
program wichtige punten foar de fiskers op te nimmen; de
foarige kear hat ús dat in protte stimmen opsmiten. Dêrom
graach in artikel yn it fiskersblêd!
Jan warskôget dat wy der net nei stribje moatte om it
wetterskip ûnder te bringen by de Provinsje. Dat is in hiel
gefoelich punt by de oare partijen. It is neffens de fraksje
ien fan de redenen dat we yn 2015 net yn it DB kommen
binne.
Mei in goed gefoel geane we wer nei hûs, mei de
wissichheid dat it wetterskip by de FNP yn goeie hannen is!
Jehannes Elzinga

Ynstjoerd

Frysk, in stjerrende taal?
Okkerdeis siet ik by in lêzing fan kommissaris Brok. Syn pleit foar it libben hâlden fan it erfgoed Frysk klonk my as
muzyk yn de earen! In taspraak mei emoasje en waarmte foar de taal fan syn en myn hert.
Hoe oars is myn fielen by it lêzen fan it nijs yn de Ljouwerter koartlyn. Trijekwart fan de Fryske basisskoallen hat de
Fryske les net op oarder! Dat rekket my djip. Is it net sa dat it Frysk in wetlik plak hat yn it ûnderwiis yn Fryslân?
De reaksjes op it nijs oer it Frysk yn de krante fan de kant fan deputearre Poepjes en de ynspektrise foar it basisûnderwiis
binne beskamsum. Beide ferantwurdliken brûke in ‘frame’ om harren sloppe hâlding te ‘ferpakken’. Sunichjes seit de
deputearre dat de ynspanningen fan de skoallen net foldwaande west hawwe, mar – en dêr komt dan wer sa’n deadwaner –
dat der ‘in aardige slach’ makke is. De ynspektrise wol de fingers ek net brâne en skoot it op in tekoart oan
ferantwurdlikheidsgefoel. Ferblomjend taalgebrûk!
De Fryske polityk en de ynspeksje fan it ûnderwiis drage in ynstitúsjonele ferantwurdlikens foar it rike erfgoed dat ús
Fryske taal is. Wetlik is it regele, mar it hanthavenjen fan dy wet wurdt út ’e wei gien mei it politike ferlechje dat der earst
‘draachflak’ wêze moat. Dat jildt foar oare fakken dochs ek net? Yn de demokrasy stelle we wetten fêst en dan jilde dy
salang’t dy net werroppen binne. Polityk, toan moed en wiis rjochting!
Cees van der Meulen
Grou
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Fan de steatefraksje
Skriezejacht
De steatefraksje hat him slim steurd oan de berjochten oer
de jacht op skriezen en ljippen yn Frankryk. Dogge wy it
hjir yn Fryslân dan allegearre om 'e nocht foar de greidefûgels? Wy wurkje op dit stik fan saken goed gear mei de
Partij voor de Dieren. Dy hawwe keamerfragen steld en de
minister hat in antwurd jûn dat ús noasket. De Nederlânske
Steat sil besykje yn oerlis mei it ferantwurdlike
ynternasjonale gremium AEWA ta in algemien jachtferbod
foar foar alle lannen te kommen.

Wopke Feenstra

De FNP (wurdfierder Wopke
Veenstra) hie ferline jier al
klear krige dat de AEWA him
bûge sil oer ynternasjonale
ôfstimming fan it belied foar
de guozzen. Dy hâlde har as
trekfûgels ommers ek net oan
nasjonale grinzen. Us eigen
FNP-deputearre foar Natuer,
Johannes Kramer, is ûnderwilens yn Brussel yn petear
gien mei regionale bestjoerders út Frankryk om dêr it
paad te sljochtsjen foar it
jachtferbod op de Europeesk
beskerme greidefûgels sa’t wy
dat winsklik achtsje.

Brêge Dronryp
Kin de nije brêge oer it Van Harinxmakanaal yn Dronryp
no echt net minder heech? De situaasje foar fytsers wurdt
der yn it nije ûntwerp net feiliger op. Yn oparbeidzjen mei
de riedsfraksje fan de FNP Waadhoeke hat de steatefraksje
(Klaas Fokkinga) dêr fragen oer steld. Wy hawwe frege om
in petear tusken de lokale aksjegroep, it fytsersbûn, de
wethâlder en de deputearre. It die bliken dat it ûntwerp foar
de provinsjale brêge al hielendal klear wie en ek al
oanbestege. It wurk is al úteinset.
It liket derop dat de Provinsje neat leard hat fan de gong fan
saken mei de rûnwei op ’e Lemmer. Wy wolle dat de
deputearre by soksoarte wurken net mei in kant-en-klear
plan komt en dan pas de omwenners derby belûkt. Yn in
betiid stadium de omjouwing derby belûke hie grif ta in
bettere oplossing laat.
Leefberens
De fraksje is tige optein oer de stimútslach fan de Steaten
yn septimber. Wurdfierder Wopke Veenstra: “Yn
oparbeidzjen mei hast alle oare partijen is it slagge om in
tal wichtige moasjes en amendeminten foar it nije
Beliedsbrief Leefberens slagje te litten. Troch elk fan de
partijen wat te gunnen en in moasje of amendemint
yntsjinje te litten, koe alles ynhelle wurde. Allinnich de
PVV hat oeral tsjin stimd.”
It giet om de folgjende ûnderwerpen: in amendemint fan de
FNP, CDA, PvdA en oaren om troch te gean mei stipe foar
doarpshuzen en oare lokale moetingsplakken yn in

saneamde Doarpshuzeregeling 2.0 . Fierder in moasje fan
CDA, FNP, PvdA en oaren om nei de ferkiezingen troch te
gean mei it suksesfolle Iepen Mienskipsfûns. En as tredde
in amendemint fan PvdA en oaren om it wurk fan
Doarpswurk foar stipe oan frijwilligers en doarpsbelangen
aanst yn in fernijde foarm troch te setten.
‘Fryslân sels oan it roer!’
Klaas Fokkinga hat as wurdfierder ús koers ferdigene foar
de nije omjouwingsfyzje ‘Fryslân sels oan it roer!’ Dêr
wurdt aanst it provinsjaal belied foar romtlike oardering,
wetter, ferkear en miljeu yn ien nij dokumint yn beskreaun.
De fraksje hat yn it foar in spesjale temajûn belein mei de
wurdfierders Romte fan de ferskate FNP-riedsfraksjes foar
in goede ôfstimming binnen de partij.
Fokkinga: “Spitigernôch hat
in grutte mearderheid it
Koersdokumint net fêststeld
mar allinnich foar kundskip
oannommen. No komt de
echte diskusje pas as de
ûntwerpfyzje der leit. Nei alle
gedachten sil dat noch krekt
foar de ferkiezingsdatum yn
maart 2019 wêze. De fraach
is oft dat realistysk is. De
FNP hat pleite foar in
yntegrale ôfwaging fan de
fjouwer romtlike haadtema’s
(leefberens, klimaattransysje,
enerzjytransysje en bioKlaas Fokkinga
diversiteit). Wy wolle
bygelyks net lykas GrienLinks en PvdA dat de enerzjytransysje te’n koste fan al it oare prioriteit kriget. In
lykweardige ôfwaging liket de FNP in bettere garânsje foar
it slagjen fan it takomstige belied. Tink oan de driging fan
noch mear grutte mega-wynturbineparken yn ús lânskip.
De FNP hat in moasje yntsjinne om yn de omjouwingsfyzje
mear romte te jaan foar maatwurk yn de regio. Gemeenten
hiene ek al oanjûn dat de Provinsje noch te folle top-down
redenearret yn stee fan fan ûnderen op, sa’t wy it graach
sjogge. Bygelyks mei romte foar lokale wentebou yn lytse
kearnen yn stee fan alles yn it haadplak. De moasje krige
romme stipe, mar net fan de ‘linkse’ partijen.
Dat wie ek sa mei de moasje (CDA) om de regiokearnen yn
it takomstige Omjouwingsplan oerein te hâlden. Tink oan
de posysje fan Dokkum yn Noardeast-Fryslân.
De FNP hat fierder in moasje (CDA) stipe dy’t pleitet foar
mear regy op de wyldgroei fan sinnefjilden yn de iepen
romte. De dakken fan bedriuwsgebouwen en romte op
bedriuweterreinen moatte folle mear earst benut wurde. In
oare moasje (D66) om de romteclaim te ferminderjen troch
ekstra ynspanning foar it besparjen fan enerzjy koe ek op ús
stipe rekkenje. Op it mêd fan besparjen docht de Provinsje
op it stuit echt noch fierstente min. Wat wy net ferbrûke,
hoege wy ek net del te setten yn de foarm fan wynturbinen
en sinneparken, sa is de gedachte.
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Fan de ôfdielingen

De Fryske taal yn de nije gemeente Ljouwert
Op woansdei 19 septimber stie de feroardering Frysk op
it aljemint by de riedsgearkomste fan Ljouwert. Dêr wie
in protte betizing oer, want it kolleezje hie der ek de
Fryske Taalnota oan fêstkeppele en neffens it kolleezje
wie de Fryske Taalnota it foech fan it kolleezje. De ried
hie allinnich mar it foech oer de feroardering.
In wike earder – by de Politike Dialooch – die al bliken dat
ien en oar wat knypte; it spitste him allinnich mar ta op de
Taalnota. Guon ynsprekkers lykas de Ried fan de Fryske
Beweging en it Europeesk Buro fan Lytse Talen wiisden
derop dat de Taalnota wol ferhipte meager wie, dat yn
kontrast mei de Taalnota’s fan âld-Ljouwerteradiel en
benammen âld-Littenseradiel.
De wethâlder hie it deroer dat it de earste Taalnota wie fan
Ljouwert. O, de earste pas???
By de weryndieling mei in part fan âld-Boarnsterhim yn
2014, hie Ljouwert de bestjoersôfspraak tusken it Ryk, de
Provinsje en de gemeenten mei in weryndieling yn Fryslân
ûnderskreaun dêr’t yn stie dat de posysje fan it Frysk der
net op efterút gean mocht en dat soks yn in Taalnota ta
utering komme moast (dy is der dus kommen).
Yn 2017, op 17 novimber, hie Ljouwert opnij in
bestjoersôfspraak tusken it Ryk, de Provinsje en de
gemeenten mei in weryndieling ûnderskreaun oangeande de

posysje fan it Frysk, mar dat mocht “blykber” net ien witte,
want dy siet net by de stikken. It Europeeske Hânfêst foar
minderheidstalen en regionale talen, ûnderskreaun troch De
Haach, siet ek net by de stikken (hoegde miskien ek net,
mar hie feitliken wol moatten foar de nije riedsleden).
Itselde jilde ek foar in tabel mei kengetallen fan alle Fryske
gemeenten oer de posysje fan it Frysk. Dy kaam ek net yn
de stikken foar, mar wie wol yn it besit fan it kolleezje.
Oan ’e hân fan de lêste saken en fan wat de ynsprekkers nei
foaren brochten hat de FNP-fraksje twa moasjes makke:

ien foar it ynstellen fan in wurkgroep fan fertsjintwurdigers fan belanghawwende ynstânsjes sa’t boppe
beskreaun is,

de oare om de fte’s yn Ljouwert op te skroeven nei in
nivo fergelykber mei âld-Littenseradiel.
De earste moasje is troch de ried kommen, de twadde
moasje is oanholden en moat in ferfolch krije by de
begruttingsbehanneling ein oktober en begjin novimber fan
dit jier. Koartsein, der is noch wol in protte húswurk en
massaazjewurk te dwaan troch de fraksje.
Ljouwert, 12 oktober 2018
FNP-fraksje Ljouwert
Jan-Willem Tuininga, Lyda Veldstra-Lantinga, Folkert
Dykstra en Hinke Roorda

In memoriam Bauke van der Heide
Nei in drege tiid fan siikwêzen is op freed 28 septimber
Bauke van der Heide, de fraksjefoarsitter en it boechbyld fan de FNP yn Ferwerderadiel, ferstoarn.
Bauke van der Heide is hikke en tein yn Ferwert. Hy hie in
brede ynteresse, en yn de santiger jierren kaam er yn ’e
kunde mei it fenomeen polityk. Dat lei Bauke wol: prate
koe er as de bêste en it Frysksinnige fan de FNP spruts him
bot oan. Yn 1982 kaam er foar it earst yn de gemeenteried.
Yn 1986 helle de FNP de kiesdrompel krekt net en doe hat
er fjouwer jier thússitten. De earste jierren foarme er in
ienmansfraksje, mar
fan 2006 ôf feroare dat;
doe krige de FNP in
twadde sit yn de ried.
Fjouwer jier letter, yn
2010, die de FNP it
poerbêst mei de
ferkiezingen en mocht
dy foar it earst yn de
skiednis in wethâlder
leverje foar it nij te
foarmjen kolleezje fan
B&W. Yn 2014 die dat
sukses him op ’e nij
foar en dus makke de

FNP de riedsperioade dy’t doe yngie ek diel út fan it
kolleezje. Foar Van der Heide moast dat wol even wenne:
fan opposysjepartij nei koälysjepartij is in hiele feroaring.
Van der Heide wie in kundich man. Hy wist in soad
oer alderhande útinoar rinnende ûnderwerpen en liet dat yn
de riedsgearkomsten ek dúdlik blike. As spesjalismen hold
er him benammen dwaande mei romtlike oardering,
ferkear, keunst en kultuer en net te ferjitten: it Frysk.
Van der Heide wie in filosoof fan ’e klaai: hy moast neat
hawwe fan megalomane projekten en glêde praters. Syn
krêft wie dat er ticht by de minsken stie, en opkaam foar
harren belangen. Sûnt 1982 hat dizze FNP’er him ynset
foar de befolking fan Ferwerderadiel. Besieling en in goed
gefoel foar humor tekenen syn optredens yn de ried en
dêrbûten.
De lêste pear jier liet syn sûnens Bauke yn ’e steek. Mar
nettsjinsteande alle tsjinslaggen bleau er posityf, en hy hold
de kop der foar: “At it heal kin, wol ik al nei de lêste
riedsgearkomste fan Ferwerderadiel yn desimber”, sei er
begjin septimber noch. It hat net sa wêze mocht.
Freedtemiddei 28 septimber is er ferstoarn. Hy wie krekt
77 jier wurden. Mei it ferstjerren fan Bauke ferdwynt in
ikoanyske FNP’er fan it politike toaniel.
Jaap Hijma
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Fan de leden
Yn de nijsbrief fan de Stichting Taalverdediging stiet in bydrage fan Tjibbe Brinkman. Hy skreau dy op fersyk fan it
bestjoer fan dy stichting; yn it Frysk en it Hollânsk. Mei syn tastimming nimme wy de Fryske tekst oer. Brinkman is
burohaad op ús partijhûs en riedslid foar de FNP yn Achtkarspelen en al 22 jier aktyf foar de partij. De Stichting
Taalverdediging is fûl tsjin de feringelsking fan it Nederlânsk en it opkringen fan it Ingelsk yn it heger ûnderwiis.
Redaksje Frijbûtser

Taalferdigening fan de Fryske kant ôf besjoen
Myn earste gedachte – en dy haw ik ek útsprutsen doe’t ik
fan de doelen fan jimme stichting hearde – wie: no fiele de
Hollanners ek ris wat it is as in frjemde taal jins eigen taal
oerhearsket. Mar al gau kaam ik ta relativearring en
sympaty foar jimme striid, dy’t foar ús o sa werkenber is.
Wat ús oerkommen is waard meastentiids útfierd en
oernommen troch de Friezen sels en net troch de
Hollanners. Wy moatte it foaral ek yn it tiidsbyld pleatse
fan dy perioade fan de skiednis en net feroardielje mei de
kennis fan no.
Noch net salang lyn mochten wy ús taal, dy’t âlder is as it
Nederlânsk, net iens yn it offisjele ferkear brûke. Myn
âlden binne fan krekt nei de oarloch en hawwe op skoalle
nea harren eigen taal op skoalle leard. De taal dy’t se altyd
praten, kinne se min lêze en al hielendal net skriuwe.
Kneppelfreed yn 1951 kaam ûnder mear trochdat twa
molketapers út Aldeboarn yn 1948 op harren molkbussen
‘molke’ en ‘sûpe’ skreaun hiene yn stee fan ‘melk’ en
‘karnemelk’. De Nederlânske steat hat der hiel lang alles
oan dien om it Frysk te ûnderdrukken c.q. ferdwine te
litten. Riedsgearkomsten, provinsjale steategearkomsten,
tsjerketsjinsten, alles moast yn de Nederlânske taal. Yn
1962 waard in eigen politike partij oprjochte: de FNP. Ien
fan de driuwfearen wie dat yn it provinsjaal partijprogram
fan de ARP oannommen waard dat Fryske provinsjale
belangen prinsipieel ûnderhearrich wêze moasten oan it
Nederlânske nasjonale steatsbelang. Oer ús partijskiednis
miskien in oare kear mear.
It Frysk is foaral in plattelânstaal en yn de stêden stiet de
taal ûnder druk. Dat hat eins altyd sa west. Wy sjogge ek
dat it Frysk yn kwaliteit efterútgiet. By de jongere
generaasjes binne in soad hollanismen te hearren en de
tiidwurden wurde yn bysinnen neffens Nederlânske
sinsbou brûkt. Foarbyld: ‘dêr’t ik west haw’ wurdt ‘dêr’t ik
bin west’. Dat komt trochdat de bern op skoalle de
Nederlânske sinsbou leard krije en it sels net trochhawwe
dat se de folchoarder fan de tiidwurden feroarje. Alle
dagen moat ik ús bern dêr wolris op ferbetterje. Yn de
gemeenteried haw ik alris sein: “Ik stjoer ús bern as
Friezen nei skoalle ta en krij se as heale Hollanners
werom.”
De ôfrûne desennia hat de Fryske beweging, mei ynbegryp

fan de FNP, in soad fan syn oarspronklike doelen berikt.
De taal is troch de Nederlânske oerheid erkend, mei brûkt
wurde yn alle foarmen fan ûnderwiis (fan de pjutten oant
en mei de universiteit), wurdt as skriuwtaal brûkt en is te
hearren op radio en tv. Der binne no hast hûndert trijetalige
skoallen yn Fryslân, Nederlânsk-Ingelsk-Frysk. In
suksesferhaal, mar der moatte noch folle mear fan sokke
skoallen by komme. De FNP hat in sit yn it kolleezje fan
Deputearre Steaten fan Fryslân en hat 21 miljoen euro foar
in deltaplan Frysk foarinoar krige. It brûken fan it Frysk op
sosjale media is geweldich, foaral ûnder de jongerein; wol
in soad fonetysk, mar it begjin is der. Eartiids skammen de
minsken harren as te hearren wie dat se út Fryslân kamen.
Dat is no oars en krekt omslein nei paste grutskens. It merk
Fryslân stiet de lêste desennia as in hûs. Wy binne ús hiel
bewust dat, wannear’t wy ús taal ferlieze, wy net mear
unyk binne. Dan binne wy gewoan ien fan de tolve
Nederlânske provinsjes. De Fryske taal is wat ús bynt,
dêr’t wy emoasje by fiele. Want wy Friezen hawwe wol
deeglik emoasje. Nei myn stúdzje haw ik ek nea yn my
omgean litten om nei ‘it Westen’ te gean. Miskien mear
jild, mar grif net gelokkiger. Wy kinne alle dagen sjen wat
de desastreuze útwurking is as de eigen kultuer fernield is
lykas yn de Rânestêd. Ik bin der djip fan oertsjûge dat it
myn ropping is om myn talinten en striidberens
libbenslang yn te setten foar myn heitelân Fryslân, syn
minsken en syn kultuer.
Tjibbe Brinkman

Hawwe jo wat op it hert dat de FNP of de Fryske polityk oanbelanget, dan kinne jo dat publyk meitsje yn
de rubryk ‘De leden oan it wurd’. Tal wurden net heger as 500 à 550 en leafst mei in foto fan josels foar
tiisdei 20 augustus (in wike earder dus as de oare kopij) opstjoere nei frijb.ynfo@fnp.frl.
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FNP-Hûs, Obrechtstrjitte 32, 8916 EN Ljouwert
Antwurdnûmer 5034, 8900 VB Ljouwert
(058) 213 14 22, fnphus@fnp.frl
Buro: Tjibbe Brinkman, Twizel
(0511) 54 22 73, tjibbe.brinkman@fnp.frl
It FNP-hûs is iepen op tiisdeis en tongersdeis
fan 10.00 oant 14.00 oere
Bankrekken: NL21 RABO 0305 0145 28
Ynternet: www.fnp.frl
HAADBESTJOER
Cees van Mourik, De Gaastmar (foarsitter)
(0515) 46 93 93, cees.van.mourik@fnp.frl
Jehannes Elzinga, Frjentsjer (skriuwer )
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7 Frijbûtser 462 komt út
ek te sjen op www.fnp.frl/Organisaasje - kontakt ▼
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