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FNP wint prijs met grutske Floor

ELIZABETH VOGELZANG

SNEEK Met een vleugje Obama, een
flinke schep Friese trots en het bla-
kende blonde famke Floor, pakte
de FNP van Súdwest-Fryslân de lan-
delijke prijs voor het Beste Verkie-
zingsaffiche van 2018.

Ze steekt fier haar kleine knuistje in
de lucht met de duim recht omhoog.
De wangetjes van Floor van Herk
zijn appeltje rood en haar blonde ha-
ren zitten in een springerig staartje.
Grutsk, staat er in grote letters onder
het vrolijke gezichtje.

Afgelopen najaar prijkte de peuter
op de FNP-verkiezingsposter in alle
steden, dorpen en gehuchten in Súd-
west-Fryslân. De lezers van het ma-

gazine van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten vonden het aan-
plakbiljet met de blonde Floor het
mooist van alle 95 inzendingen uit
het hele land.

Jelle Gerbrandy is ,,grutsk” op de
prijs. Hij is de geestelijk vader van
het affiche en de oom van Floor. Ger-
brandy was de vorige periode FNP-
raadslid en zat in het campagne-
team voor de vervroegde verkiezin-
gen in november vorig jaar voor de
herindeling met Littenseradiel. Hij
moest iets bedenken waarmee zijn
partij zou opvallen bij de kiezers.

Zo dacht hij aan een ontwerp van
de campagneposters van Barack
Obama dat hem was bijgebleven. De
Amerikaanse president stond ico-
nisch afgebeeld in blauw en rood

met slechts een kreet in koeienlet-
ters: VOTE. Zoiets moest het in Súd-
west ook worden, vond hij.

Ontwerper Nolke Bergstra sloeg
aan het tekenen en kwam met een
retrostijlposter op de proppen die
ontwikkeling, vooruitgang, optimis-
me en positivisme moest uitstralen,
de pijlers onder het gedachtengoed
van de Frysk nasjonalen.

De jury heeft bijna honderd pos-
ters beoordeeld. Belangrijkste crite-
rium was of tekst en beeld bij elkaar
passen én elkaar versterken. Verder
moesten de ontwerpen eruitsprin-
gen op originaliteit, krachtig beeld,
symboliek en design. De FNP-poster
belandde in de top vijf, waarbij ook
de kraaiende haan van de PvdA in De
Fryske Marren zat.

Floor van Herk (3) uit Sneek figureerde voor de verkiezingsposter van de FNP. Raadsleden Jelle Gerbrandy (rechts vooraan)
en Sicco Rypma (rechts achter) zijn trots op het winnende ontwerp van Nolke Bergstra (links). FOTO NOORDOOST/ALEX DE HAAN


