
1 
 

 
 
 
Jierferslach FNP 2012 

 
Op 1 jannewaris sitte yn it bestjoer fan de FNP: Nynke Beetstra – foarsitter, Gerrit Idsardi – 
ponghâlder, Aeltsje de Groot – skriuwer, Jantsje Heeringa – twadde skriuwer, Sjoerdtsje 
Veenstra, Gea Iedema, Cees Nieboer, Jannes van der Velde en Rommert Dijk. 
It haadbestjoer kaam acht kear by elkoar foar in HB-gearkomste en hie ien kear in 
besinningsmoarn. It DB kaam foarôfgeand oan de HB-gearkomsten ek acht kear byelkoar. 
Yn de HB-gearkomste fan jannewaris kaam Wopke Veenstra út namme fan de FNP-
Wetterskipsfraksje foar it jierliks oerlis tusken HB en Wetterskipsfraksje. 
Yn maart wie der oerlis tusken Nynke en fraksjefoarsitter Annige Toering. 
Oerlis tusken HB en Steatefraksje wie der op 13 maart en 30 oktober. 
Elke wike besocht foarsitter Nynke Beetstra oanwêzich te wêzen op it fraksje-oerlis. Ek 
Sjoerdtsje Veenstra skode geregeld oan. 
Op lanlik nivo behertigen Jaap van der Bij en Hindrik ten Hoeve de FNP-belangen yn it 
bestjoer en it wittenskiplik buro fan de OSF, Sybren Posthumus die dat op Europeesk nivo yn 
it EFA-bestjoer. 
 
Fansels begûn it jier 2012 op 14 jannewaris mei in geweldige jubileumfiering. 50 jier FNP 
waard yn de Bûtenpleats yn Earnewâld betocht mei in sympoasium en in gesellige jûn. De 
middeis seagen 270 minsken dat sterke man Wout Zijlstra it jubileum iepene mei it swurd fan 
Grutte Pier. Dêrnei koe er de earste Gouden Glimmer oanbiede oan Nynke Beetstra. Yn dy 
Gouden Glimmer stikjes en ynterviews oer 50 jier FNP-skiednis en foarútsjen nei de takomst. 
De sprekkers op it sympoasium wiene professor James Kennedy en de Flaamske 
Europarlemintariër Frieda Brepoels. Ûnderwurp: ‘Identiteit – krêft en kâns’. Foaral frou 
Brepoels lei de klam op it belang fan de eigen taal. It sympoasium waard ôfsletten mei in 
foarum en fansels mei fragen oan ynlieders en foarumleden. Gerrit Breteler en Clara Ruhlman 
soargen foar it muzikale yntermezzo. 
De jûn bestie út kabaret fan Jelle Bangma en muzyk fan Bauke van der Woude mei syn 
kombo. Yn it skoft en nei it offisjele part kaam de muzyk fan Wiltsje fan Peazens. 
Foar in protte FNP-leden wie it in dei fan bypraten en it opheljen fan oantinkens. In grut 
sukses! De jubileumkommisje bestie út Douwe Bijlsma, Anke Dijkstra, Ate Eijer, Jochum 
Meester en Aeltsje de Groot. 
 
Bliken die dat der noch in jubileum te fieren wie: it wie krekt 25 jier lyn, dat it partijhûs yn 
gebrûk nommen wie. Yn ien fan de Frijbûtsers waard wiidweidich stilstien by dat jubileum en 
by de minsken dy’t derfoar soargen dat de FNP in eigen ûnderkommen krige: Harm en Lok de 
Vries. 
 
Mei it each op de provinsjale fisy oer de ‘lokaal bestuurlijke inrichting van Noord-Fryslân’ 
wie der op 20 jannewaris in gearkomste mei provinsjale en gemeentlike politisy en it HB. 
Foar 1 april moasten gemeenten oanjaan, wat de miening oer de fisy wie. Op dy jûn waard 
foaral ynventarisearre hoe’t de ferskillende FNP-fraksjes oer de weryndieling tinke en hoe’t 
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de diskusjes yn de oanbelangjende gemeenterieden ferrinne. Deputearre Johannes Kramer en 
de Steatefraksje wiene oanwêzich om andert te jaan op fragen. 
 
Yn Súdwest Fryslân organisearre de FNP-ôfdieling op 13 febrewaris de earste klimaattop 
Súdwest-Fryslân: de opmaat nei in enerzjyneutrale maatskippij. 
 
Op 5 maart kamen de ôfdielingsbestjoeren en it HB by Duhoux yn Wurdum byelkoar. Ien fan 
de items wie fansels de weryndieling, wat foaral yn Noard-Fryslân spile(t). 
 
8 april wiene de politisy te gast op útnoeging fan it HB. As gastsprekker wie arsjitekte Nynke 
Rixt Jukema útnoege. Har ûnderwurp: de kwaliteit fan it Waadgebiet en de krimp yn datselde 
gebiet. Hja liet sjen dat it Waadgebiet ek nije kânsen jout. Romte, ljocht, lucht en stilte binne 
oantreklik foar in beskate kategory toeristen. Dêr kin men yn it noarden op ynspylje. 
 
Tusken 22 en 25 maart wie de FNP gasthear fan it EFA-kongres. Dielnimmers út 18 
Europeeske lidstaten wennen it kongres by, dat hâlden waard yn it WTC yn Ljouwert. De 
EFA-y hie dêrneist noch in eigen program. Ien en oar soarge foar in soad publisiteit. 
 
Yn maart wie de kaderkommisje aktyf mei in gearkomste oer mooglikheden foar gemeenten 
en provinsje oangeande romtlik belied. Op 28 maart koe Anne van Dijk as koördinator 
romtlike plannen en projekten yn Fryslân de oanwêzige FNP-politisy dêroer byprate. 
 
Op 1 juny wie der in ledegearkomste. Dêr waard ôfskied nommen fan partijhûsmeiwurker 
Joop Zeinstra. Alve jier wie er as frijwilliger yn it spier op it partijhûs. Hy krige as tank in 
smaaklik presintsje mei nei hûs. Ús OSF-senator Kees de Lange kaam oan it wurd oer syn 
krewearjen yn de Earste Keamer. De FNP-j presintearre in eigen fisydokumint. Fierder 
sprutsen de leden har soarch út oer it feit dat it Frysk as selsstannige stúdzje ferdwine soe yn 
Grins. Dêrom waard in brief opsteld, dy’t út namme fan de leden nei Grins en De Haach 
stjoerd waard. As lêste kaam Wibe Altenburg noch oan it wurd. Hy hie in boeiend ferhaal oer 
de takomst fan de greidefûgels. In ferhaal dat hjir en dêr aardich oansleat by de takomstfisy 
fan de FNP-j…. 
 
Foar de simmerfakânsje waard op 11 juny noch in iepenbier sympoasium hâlden oer de ‘Lytse 
skoalle’. Rommert Dijk en Annigje Toering soargen foar de ynfolling. 
 
Op it partijhûs kaam yn de persoan fan Tryntsje Wester in opfolchster foar Joop Zeinstra. 
 
Nei de fakânsjetiid wie op 31 augustus de start fan it nije seizoen. Dizze kear op Dekemastate 
yn Jelsum. It provinsjaal FNP-kader krige fan in frijwillichster in entûsjast ferhaal oer 
Dekemastate en syn bewenners. Elk koe de State en de tún dêrnei op eigen gelegenheid 
besjen. Fansels wiene der taspraken fan Nynke Beetstra en Annigje Toering. Sa koe elk wer 
motivearre en fol fjoer it nije politike seizoen begjinne. 
 
Begjin fan de hjerst wie it, sa as wenst, wer tiid foar de trije FNP-klustergearkomsten foar 
Súd, Midden en Noard. Yn Nijemardum, Jirnsum en Burdaard kamen politisy, bestjoerders en 
provinsjaal kader by elkoar. 
 
As ferfolch op it sympoasium oer de lytse skoallen, waard op 1 oktober noch in jûn oer dat 
ûnderwurp hâlden foar it FNP-kader. Ek dizze jûn wie de lieding yn hannen fan de 
saakkundigen Rommert Dijk en Annigje Toering. 



3 
 

 
Der waard besletten om de AL fan novimber in ekstra feestlik tintsje te jaan yn ferbân mei it 
50-jierrich jubileum. Sa waarden de leden útnoege om op 23 novimber nei it Abe 
Lenstrastadion op It Hearrenfean te kommen. Foar wa’t dat woe, wie der earst in rûnlieding 
ûnder lieding fan tige entûsjaste frijwilligers. Sa’n 50 leden makken dêr gebrûk fan. Dêrnei 
kaam de ledegearkomste. In ekstra feestlik tintsje krige alles, om’t krekt bekend wurden wie 
dat de FNP wer in boargemaster krige. Germ Gerbrandy wie beneamd as boargemaster fan 
Achtkarspelen. De lokwinsken dy’t er fan alle kanten krige, wiene dan ek wol op syn plak! 
Lokwinsken wiene der ek foar Pyt Kramer. Yn 1962 ien fan de twa oprjochters fan de FNP. 
No 50 jier letter noch altyd aktyf foar de partij. It HB wie fan miening dat in earelidmaatskip 
no wol op syn plak wie. En sa krige Pyt Kramer it gouden pompeblêd opspjelde. 
Twadde skriuwster Jantsje Heeringa naam nei fjouwer jier ôfskied fan it HB. Hja koe noch in 
moaie nije folder fan de FNP oanbiede oan Pyt Kramer. Dy folder is foaral troch har tadwaan 
(en dat fan Nynke) ta stân kommen. In moaie ôfsluter fan fjouwer jier wurdearre ynset. It HB 
koe lokkich oanfolle wurde mei in nij bestjoerslid: Miriam van der Veen. 
De stimming wie striidber op dizze AL. Sa waard in resolúsje oannommen foar it behâld fan 
Fryslân as bestjoerlike ienheid. 
Nei ôfrin waard troch de mear as 100 oanwêzigen noflik neipraat ûnder it genot fan in hapke 
en in drankje en mei muzyk fan Gjalt de Jong en Pyt Herrema. 
 
De PR kommisje kaam mei in prachtich idee om it jubileumjier ôf te sluten op de 50ste sneon 
fan it jier: 15 desimber. Alle ôfdielings waarden oproppen om dêr omtinken oan te jaan troch 
bygelyks 50 kear wat út te dielen of wat oars te betinken mei it getal 50. Dat waard troch 
ferskate ôfdielings oppakt. It HB organisearre yn ’e mande mei de Steatefraksje in aksje foar 
it behâld fan Omrop Fryslân. Sa waard yn it programma fan Douwe Heeringa ‘ynbrutsen’. 
Der waard in list mei 50 redenen oanbean, wêrom’t de Omrop net ferdwine mei. Ek krigen 
meiwurkers fan de Omrop in stikje oranjekoek (50 stikjes). Troch de Ried fan de Fryske 
Beweging en de Freonen fan Omrop Fryslân waard dêrnei in hantekeninge-aksje hâlden tsjin 
it ferdwinen fan de Omrop. In moaie ôfsluting fan it jubileumjier. 
 
De FNP liet him yn 2012 wer sjen as in striidbere partij, dy’t nei 50 jier noch altyd foarút 
sjocht nei de takomst. De partij foar Fryslân en de Friezen! 
 
Maaie 2013, Aeltsje de Groot, skriuwster 
 


