
Goeie middei minsken, bêste FNP’ers, freonen: Wolkom! 
 
Allerearst wol ik jimme in hiel goed, sûn en lokkich nijjier tawinkse! 
 
We sitte alwer yn it jier 2020! 
Ik wit noch goed dat we it 20 jier lyn hienen oer de “millenium bug”, jim witte 
it noch wol: it gefaar dat de kompjûters fêstrinne soene; wat net barde, mar 
goed, it wie doe wol in puntsje!! (windows95-tiid)  
 
2020 de start fan in nij desennium!!  
 
Foardat ik foarút sjoch, wol ik earst eefkes werom sjen en net in pear jier, 
mar wol ik jimme meinimme nei de tweintiger jierren fan de foarige iuw.  
Doe spile der nochal wat. Yn grutte linen ha we it dan oer de perioade 
tusken it ein fan de earste wrâldoarloch en it begjin fan de grutte depresje.  
Tink dat we…. en der bin ik wis fan….. der no wol better foar steane!  
 
Ut dit tiidfak woe ik hjir twa punten eefkes beneame: de bou fan ‘e ôfslútdyk 
en it delsetten fan de Amerikaanske wynmûnen yn ús provinsje.  
It earste punt dêr binne we no ek wer drok mei dwaande, de ôfslútdyk wurdt 
heger en sterker makke foar de takomst. Al bliuwt de ferkearsferbining 
betiden in swakke skeakel…… 
It twadde punt wiene de Amerikaanske mûntsjes. Dy waarden yn ‘e 
tweintiger jierren fan de foarige iuw doe bouwt puur om droege fuotten te 
hâlden. De stroom foarsjenning wie doe noch net betrouber genôch. Sa 
sjogge jim mar wer ek 100 jier werom spile de wyn in faktor yn ús provinsje!! 
 
Us partij is no hast 60 jier âld. Yn it begjin lyts, letter hieltyd grutter en 
relevanter foar de deistige polityk. 
 
De fraach: wêr moatte we hinne mei de partij, spilet yn alle tiiden.  
In soad is oanpakt en realisearre. Tink oan de ‘folslein’ Frysktalige Omrop,  
it werombringen fan de eigen Fryske wurden foar plak- en wetternammen. 
Mar ek leit it selsbewust wêzen fan it brûken fan ús taal no dúdlik op in heger 
nivo. Sa wurdt it hieltyd mear normaal om it Frysk te brûken ek al sprekt de 
oare persoan gjin Frysk.  
We binne in ryk, frij en lokkich folk, dit kinne hja yn in soad statistiken 
werom fine. Soe de polityk dêrmei no dan ek dea wêze? Nee fansels net, 
want alles beweget en de mienskip stiet nea stil.  



In hiele grutte feroaring, dy’t ik no ek al dúdlik om my hinne sjoch is dat 
Fryslân demografysk feroaret. Eartiids, en dat is echt noch net sa lang lyn 
wiene de strjitten foller mei buortsjende bern, no falt it gewoan op as der 
bern bûten boartsje…… 
In oar punt is de fergrizing en hjir moatte we ek net te licht oer tinke. We 
wurde trochsneed allegearre âlder en dat is moai fansels, mar de medalje 
hat ek in oare kant. 
 
Us mienskip is dan ek hieltyd mear in mienskip  fan it allinnich wêzen;  
dit heart wat tsjinstridich, mar it is wol sa.….en dit sil de kommende jierren ek 
noch sterk tanimme.  
Dêrmei soe ik eins sizze wolle dat iensummens in wichtich partij punt wêze 
moat foar de kommende jierren….. Neffens my leit hjir in taak foar ús! 
 
Fierder is ús manier fan libjen ek tige ôfhinklik wurden.  
Fansels ek makliker: eefkes boatskippen online regelje en dan thús 
besoargje litte: hoe moai wolst it ha?  
Alles giet no digitaal hjoed-de-dei en kontant jild dat sjochst noch mar in 
bytsje…….oké it wurdt dan noch brûkt foar it beteljen foar in waarm miel,  
op de nijjiersgearsit fan ús partij…...  
 
Mar sûnder gekheid, de bern dy’t yn dit desennium berne wurde, sille letter 
sizze: moasten heit en mem froeger jild út ‘e muorre helje? Wêrom? Wat 
apart!......en dat wy dan sizze moatte…. nou dat wie al in hiele foarútgong, 
want dyn pake en beppe moasten altyd nei in kantoarke ta, wer’t ek noch 
smookt waard en …… mar dan bist se al kwyt, se krije in seintsje fan harren 
tillefoan of harloasje dat heit of mem te lang oan it wurd is….en ach jo witte 
wol hoe’t dat giet. 
  
Dit koarte glimke op ‘e takomst is net allinnich leuk of moai, mar ek wichtich 
foar ús PARTIJ! Want we moatte foarút sjen. Fragen as….. 
 
Geane we groeien? Wat is dan ús potinsjeel? 
Kin it Frysk bliuwe? Bliuwt Fryslân…… Fryslân?   
Allegearre saken dy’t der ta dogge! 
 
Grutte feroarings yn ‘e wrâld binne faak fier fuort, mar komme somtiden ek 
tichtby. Sa is de Tesla fabryk der yn Fryslân net kommen, mar de auto’s en 
oplaadpunten wol. 
 



Earder hie ik it oer saken dy’t realiseart binne sûnt it begjin fan de FNP.  
Ien wichtich punt dy’t oant no ta net slagge is om te realisearjen is om mear 
autonomy foar Fryslân te krijen. We ha bygelyks noch gjin eigen foech oer 
belestingen.  
 
Sterker noch, it autonome fan Fryslân is neffens my júst achterút gien de 
lêste jierren. Hieltyd mear opskalings fan bedriuwen, soargje der foar dat 
Fryslân in filiaalregio is fan it bedriuwslibben. Mar ek bestjoerskundich is it 
min. As foarbyld neam ik hjir de Plysje, dy’t ien ‘noardelike’ meldkeamer hat.  
Ik neam hjir ek koart it ‘noardelik’ belêstingkantoar fan it Wetterskip, in 
skande fyn ik it. 
De FUMO is dan noch wol eigen, mar as der komplekse of swierdere saken 
spylje, dan nimt Grins it oer…… hoe lang soe dit noch yn Grou sitte? 
 
Wy as FNP moatte altyd dúdlik meitsje dat de Fryske skaal prima is en ús 
gjin ear oannaaie litte dat it te lyts wêze soe of net effisjint genôch. 
At wy as FNP’ers it ha oer ‘noardelik’ dan bedoele we de klaaihoeke boppe 
Ljouwert en net oars! 
 
Nee sûnder gekheid, fierdere ‘ferwettering’ fan Fryske belangen, soe by wet 
eins ferbean wurde moatte. En besteande ‘minne’ beslúten op dit mêd, soe 
eins ek hifkje wurde moatte oan sa’n selde wet….. 
Litte we it bytsje eigen wat we noch ha beskermje, want kwyt is faak echt 
kwyt en komt net wer werom. 
 
As lêste punt wol ik hjir noch neame: it ûnderwiis en fansels it plak fan ús 
taal.….it Frysk deryn. 
 
Ik tink wolris, miskien moatte we mar ‘eigen’ skoallen oprjochtsje, dy dus 
betelle binne streekrjocht troch de provinsje, en lit dizze skoallen dan skoare 
as ‘eksellint’ sadat elk der eins wol hinne wol (ynkl. de learkrêften). Begryp 
my goed, it sil wol aardich wat kostje, mar wêrom net ûndersykje?  
Net as ferfanging fan it systeem, mar as tafoeging as ferriking.  
 
Minsken, freonen ik bin oan it ein fan myn speech en wol hjir noch eefkes 
mei-jaan dat de ôfdieling noardeast in tige moai program del set hat en út 
name fan it haadbestjoer wol ik jimme dan ek in hiele moaie middei 
tawinske! Ik bin grutsk op ús partij! 


