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Lemmer 
 
Út namme fan it haadbestjoer winskje ik jim allegear in sûn en goed 2013. Yn ’t 
foarste plak foar jim persoanlik, mar ek foar ús partij, de FNP, en foar Fryslân. 
Foarich jier wie it in bysûnder jier foar de FNP. Mei inkele tige slagge 
eveneminten stiene we stil by ús 50-jierrich jubileum. Yn datselde jubileumjier 
waard lykwols pynlik dúdlik dat de FNP mear nedich is as ea, dat de bedrigings 
foar Fryslân en de Fryske taal en kultuer yn in streamfersnelling kommen binne. 
In hiele minne saak. Mar tagelyk biedt sa’n ûntjouwing kânsen foar de FNP. De 
earste krêftproef datoangeande is dit jier al wer. Op 20 novimber 2013 binne der 
yn in tal Fryske weryndielingsgemeenten ferkiezings. Tige wichtich foar ús om 
it dêr goed te dwaan. Miskien kinne de lanlike politike omstannichheden ús 
dêrby helpe. 
 
Yn ien fan dy weryndielingsgemeenten ha we hjoed ús nijjiersgearsit. 
Lemsterlân. Foar de FNP hiel bysûnder. Mar net unyk. Ien kear earder wiene we 
hjir, yn 2008, doe’t we op in ledegearkomste de FNP-kandidatelist foar de 
wetterskipsferkiezings fêststelden. Dat wie yn it histoaryske Woudagemaal, 
foarige wike noch lanlik yn it nijs doe’t it mei it hege wetter ûnder stoom brocht 
wie. Ik moat sizze dat we ús hjir goed thúsfiele. No op in oare prachtige lokaasje 
oan de Iselmar, by ús nije freonen fan Gemeentebelangen Lemsterlân. Mei de 
FNP-ôfdielings Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat binne sy hjoed ús gasthear. Yn 
de nije gemeente De Fryske Marren foarmje dy trije aanst in sterke nije FNP-
ôfdieling.  
 
De lêste jierren begjin ik myn praatsje altyd mei in ferhaaltsje oer de 
ûntfangende gemeente. De ynformaasje dêroer helje ik út de prachtige Bosatlas 
fan Fryslân. Dy atlas is útjûn yn oktober 2009, no goed trije jier ferlyn. Fansels 
is de maatskippij konstant yn beweging en oan it feroarjen. Mar ik haw it idee 
dat it de lêste pear jier wol ferskuorrende hurd giet en de kommende tiid noch 
gean sil as de kabinetsplannen allegear útfierd wurde. De haadstikken oer 
skiednis en lânskip sille amper feroarje. Mar as we nei it haadstik Bestjoer 
sjogge, dan mei der hast alle jierren wol in nije atlas ferskine.  
 
De paragrafen oer gemeentlike yndieling, justysje en plysje binne al yn goed 
trije jier net mear by de tiid. Yn de atlas wurde Wûnseradiel, Wymbritseradiel, 
Nijefurd, Boalsert en Snits noch apart beskreaun. Se binne yntusken opgien yn 
de nije gemeente Súdwest-Fryslân. Takom jier om dizze tiid hearre ek de 
gemeenten Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat, Lemsterlân en Boarnsterhim ta it 
ferline. As it tafalt ha we der in nije gemeente De Fryske Marren foar yn it plak, 
as it ôffalt en it ynsette trajekt it rêdt, wurdt it De Friese Meren.  
 



Wat de paragraaf justysje oangiet stiet de tiid ek net stil. Mei yngong fan 1 
jannewaris dit jier binne de rjochtbanken fan Ljouwert, Assen en Grins fusearre 
ta ien rjochtbank Noard-Nederlân. It bestjoer sit – hoe soe it ek oars – yn Grins. 
Yn Ljouwert kinne noch wol sittingen holden wurde, mar de lêste Ljouwerter 
rjochtbank-presidint hat ôfskied nommen. It Iepenbier Ministearje ferhuzet fan 
Ljouwert nei Grins, sa’n 90 arbeidsplakken. En de kommende jierren slute ek de 
kantongerjochten yn Snits en It Hearrenfean.  
 
Dan de plysje. Itselde ferhaal. De haadlokaasje fan it noardlik plysjedistrikt 
wurdt Grins. Mei de oanwizing fan Grins ta haadlokaasje krijt it noardlik korps 
in folslein Grinzer karakter, omdat de Grinzer kopssjef, de Grinzer haadoffisier 
fan justysje en de Grinzer boargemaster de trijehoeke fan it korps foarmje. Sa’t 
jim grif al fernommen hawwe is ek de Fryske plysje-ôfdieling foarljochting 
yntusken nei Grins ferhuze. Minsken as Wouter de Vries, Anne van der Meer en 
Ferdinand Nauta komme net mear automatysk foar de mikrofoan of kamera fan 
Omrop Fryslân. Hollânsktalige kollega’s út Grinslân of Drinte binne no gauris 
wurdfierder oer saken dy’t yn Fryslân spylje. De Noardlike Meldkeamer sit dan 
wol yn Drachten, mar ek dêr is it ôfwachtsjen oft der Frysk ferstien wurdt.  
 
Ik besef dat it in swartgallige taspraak is oant  no ta. En we binne der noch net. 
Want we hawwe it noch net iens hân oer it Noardlik lânsdiel en Omrop Fryslân. 
Om mei dy lêste te begjinnen: wat in geweldige aksje hat dat west. Fan Friezen 
wurdt wol sein dat se soms sa sleau wêze kinne as it om it opkommen foar it 
Frysk en Fryslân giet, mar as de kniper op de skine komt, dan litte se har wol 
hearre en net oer har hinne wâdzje. Sa’n 9000 minsken hawwe yntusken de 
petysje RomtefoarOmropFryslân tekene, mei soms kriichshaftige kommentaren 
derby as Frysk bloed stean op, Grutsk op Fryslân en de Omrop en Hannen ôf 
fan Omrop Fryslân, op nei Den Haach.  
 
Op nei Den Haach. Ik haw my altyd op it stânpunt steld dat we as provinsjale 
partij net oan de Twadde Keamerferkiezings meidwaan moatte. Wy hawwe ien 
mienskiplik belang en dat is it belang fan Fryslân mei syn eigen taal en kultuer, 
mei syn eigen lânskip, mei syn eigen ekonomyske problemen en kânsen. Dêr 
wolle we as FNP foar stride, dat bynt ús achterban. In achterban dy’t fierder hiel 
ferskillend is en likegoed by de rjochter as by de linker politike fleugel te finen 
is. Of der tuskenyn. Mar ik fernim by mysels dat ik oan it skowen bin. Al jierren 
geane de ferhalen, ek myn eigen taspraken, oer opskaling en it Haachske 
sintralisme. Al jierren hearre we fan de Fryske lanlike partij-politisy, sawol yn 
de steaten as yn de Twadde Keamer, dat se sa foar Fryslân opkomme. Mar as it 
derop oankomt ha se oars neat yn te bringen as lege briefkes. It partijbelang – en 
dat is faak synonym oan Rânestêd-belang, want dêr sitte de measte kiezers – 
stiet altyd foarop.  
 



Men soe der moedeleas fan wurde. Mar we kinne der ek striidber fan wurde en 
tinke fan: en no haw ik wol sa skjin myn nocht fan dy Haachske arrogânsje, fan 
dat miskennen fan de spesjale posysje dy’t Fryslân hat, fan it hieltyd opnij net 
neikommen fan Europeeske ôfspraken oangeande de posysje fan it Frysk, fan it 
ús troch de strôt triuwen fan al dy grutte wynturbines, fan it ús ôfpakken fan 
Omrop Fryslân, fan it oerpleatsen fan tal fan ús tsjinsten en wurkgelegenheid fan 
Ljouwert nei Grins, fan it ús ûntnaderje wollen fan ús Nuon-jild en, as útsetter, 
fan it opheffen fan de provinsje Fryslân.  
 
Dan lês ik dat minister Plasterk gjin referinda wol oer gemeentlike 
weryndielingen of oer de fúzje fan provinsjes. Neffens dizze minister binne der 
genôch mooglikheden foar boargers om sizzenskip te hawwen. Plasterk, dy’t al 
earder merke litten hat neat mei it Frysk te hawwen en it leafst fuort alles yn it 
Ingelsk dwaan soe, wol gemeenten fan 100.000 ynwenners en de 12 provinsjes 
ferfange troch 5 lânsdielen. Neffens him hoecht dat net te’n koste te gean fan 
regionale identiteit. Hy set gong achter syn plannen. Foar de ferkiezings fan 
2015 moatte Noard-Hollân, Utert en Flevolân fusearre wêze. De oare provinsjes 
– skrik net – moatte dizze kabinetsperioade al mei fúzje-útstellen komme. It 
gefaar komt sa wol hiel tichtby. En dan wurde we gewoan twongen, teminsten 
sa fielt it by my, om yn aksje te kommen. Ik kin my hjir ôfgryslik oer opwine. 
Dit kabinet VVD-PvdA is in ramp foar Fryslân. En wêr bliuwe dan de Lutz 
Jacobi’s en de Aukje de Vriezen? En wer bliuwe dan de PvdA- en VVD-fraksjes 
yn de steaten? Nergens!  
 
De oprjochters fan de FNP seine yn 1962 al dat se it opkommen foar it belang 
fan Fryslân en de Friezen net oan in lanlike partij oerlitte woene om’t sokke 
partijen de partijbelangen altyd swierder weagje litte as it belang fan Fryslân. 
Miskien moatte we ús, no’t de driging sa grut wurdt, dochs opnij beriede op in 
mooglike gong nei de Twadde Keamer. Miskien is de tiid der hast ryp foar, 
miskien binne de Friezen der ryp foar. Stride foar Fryslân en de Friezen. Op alle 
nivo’s yn alle funksjes: riedsleden, wethâlders, boargemaster, steateleden, 
deputearre, senator, Europarlemintariërs en, wa wit yn de takomst in Twadde-
Keamerlid. Grutsk op Fryslân en op nei Den Haach, sa’t by de Omrop-petysje 
stiet. Mei busfollen as it moat.  
 
Ein dit jier weryndielingsferkiezings, takom jier reguliere riedsferkiezings en 
2015 steateferkiezings. Wat grutter de driging út Den Haach, wat grutter de 
kânsen foar de FNP. Want Friezen binne lang goed, mar net gek. Allegear noch 
ris in lokkich en foaral striidber 2013 tawinske!     
 
 
 
 


