
Iepeningstaspraak ôfgeand FNP-foarsitter Nynke Beetstra op de FNP 

ledegearkomste fan 31 maaie 2013 yn Wurdum 

 
Ik iepenje mei in sitaat: 

‘Goejûn allegear!  
Sa, dat is derút.’  

 
Dat sei de kondukteur doe’t er krekt bûten Swolle ús kûpee ynstapte yn de 
trein fan Skiphol nei Ljouwert. Nei syn wurden die bliken dat de measten yn dy 
kûpee Frysk praten. It joech fuortdalik in sfear fan ferbûnens, fan wy Friezen 
mei ús eigen taal. De minsken laken om dy ûnferwachte, selsbewuste útspraak 
en joegen der posityf kommentaar op. 
 
Dit is myn lêste ledegearkomste as foarsitter. In moai momint om werom te 
blikken op dy krapoan 6 jier. Ik haw myn earste taspraak der nochris op 
neilêzen. Ik sei doe ûnder oaren dat de FNP inisjativen en winsken út de 
mienskip stypje wol troch se yn de gemeenterieden en de steaten oan de 
oarder te stellen en te befjochtsjen. En dat we dat altyd yn it Frysk dogge. Út 
soarte! It Frysk is ien fan de wichtichste punten dêr’t we ús mei ûnderskiede 
fan oare partijen, in fêste wearde by de FNP. Selsbewust en posityf foar it Frysk 
opkomme. Troch te striden foar wetlike beskerming en regeljouwing, mar ek 
foaral troch it rûnom te brûken, krekt as dy kondukteur yn de trein.  
 
Ik hoopje net dat de FNP dit werkenbere punt loslit. Ik meitsje my dêr wolris 
soargen oer. De FNP en it Frysk hearre byelkoar, krekt as de FNP en Fryslân. 
Foar de Friezen is dat dúdlik en fanselssprekkend. It is posityf en bringt ús 
tichtby de minsken dêr’t we it foar dogge en dêr’t we it fan ha moatte.  
 
Woansdei waard yn de Twadde Keamer de Taalwet oannommen. Dêrmei is it 
Frysk no ek offisjeel fêstlein as twadde rykstaal en meie we Frysk prate en 
skriuwe mei alle oerheden yn Fryslân. In feestlike dei, koe sels ferantwurdlik 
minister Plasterk oer de lippen krije. En dat wie it foar Fryslân: in feestlike, 
histoaryske dei.  
No Omrop Fryslân noch, 26 juny yn it Mediadebat. 
 
Yn it Frysk komme we as FNP ek foar Fryslân op, foar it lânskip, foar de 
wurkgelegenheid, foar Thialf, foar de kultuer, foar de ekonomy en foar alle 
saken dy’t fan belang binne foar it wolwêzen fan de minsken dy’t hjir wenje. 
Wy dogge dat ûnôfhinklik, los fan Haachske filiaalpartijen, yn in wat ús oangiet 
selsstannige provinsje Fryslân mei mear eigen foech, middels en sizzenskip. Ek 
dêryn is de FNP dúdlik en werkenber.   



Fansels ferbrekke we ús dan yn De Haach en by de KNSB om se dúdlik te 
meitsjen wat wysels yn Fryslân wolle en ek leafst sels dogge. 
Yn dy earste taspraak haw ik it ek oer de taken fan it haadbestjoer dêr’t ik my 
as foarsitter foar ynsette woe. Ik neamde doe it noed stean foar de rjochten fan 
de leden, it sterker meitsjen fan de partij-organisaasje en it folgjen en 
fasilitearjen fan de polityk. Dêr dogge we as haadbestjoer ús bêst foar.  
De profesjonalisearring fan de partij giet troch. Sa komme der noch altyd FNP-
regleminten by - jûn stean der profylsketsen op de wurklist. It tal taken fan it 
partijhûs nimt ta, nije leden krije mear omtinken, de kontakten mei en tusken 
de leden, kommisjes, ôfdielings en steatefraksje bliuwe fan it aldergrutste 
belang.  
 
De grutte krêft fan de FNP sit him wat my oangiet yn twa dingen: 
1. de ynset en belutsenheid fan frijwilligers. 
2. it wurkjen fanút in idealisme mei in mienskiplik doel.  
En dat doel is o sa taastber en fol mei emoasje. Dat doel is Fryslân. 
 
Sa’t ik al yn de FB skreau, wie it foar my oer it algemien in moaie en learsume 
tiid dêr’t ik mei plezier op weromsjen sil. Ik foel fansels foarich jier mei de noas 
yn de bûter by twa hichtepunten. Us fantastysk 50-jierrich jubileumfeest en it 
grutte EFA-kongres dêr’t de FNP gasthear fan wie.  
 
Mei in soad FNP’ers haw ik de ôfrûne jierren hiel plezierich gearwurke, likegoed 
op provinsjaal nivo as yn de ôfdielings. Ik haw sjoen hoe’t minsken har mei hert 
en siel foar de partij ynsette, hoefolle tiid en enerzjy se der ynstekke. Ik haw 
dat sjoen yn myn eigen haadbestjoer, mar ek op it partijhûs, yn de ôfdielings en 
by de steatefraksje. Fansels wurde je wolris wurch of mismoedich as it net goed 
wol of as in foarstel ôfstimd wurdt. Mar der komme altyd wer nije kânsen. En 
nije minsken, nije FNP’ers. 
 
Foar dy nije FNP’ers, mar ek foar de âlden, neam ik hjir nochris de trije punten 
dêr’t ik yn 2007 myn earste taspraak mei einige. 
It binne saken dy’t we as FNP’ers altyd foar eagen hâlde moatte en dy’t sa 
eigen foar ús partij binne: 
1. in goeie en iepen kommunikaasje nei elkoar ta 
2. fatsoenlik en mei respekt mei elkoar omgean 
3. humor, gesellichheid en in goeie sfear yn de partij. 
 
Fierder hoopje ik dat de FNP in romtinkende partij bliuwt. In partij dy’t mei de 
tiid meigiet, mar wol trou bliuwt oan syn útgongspunten. Dúdlik en werkenber. 
Ik haw der alle fertrouwen yn.  
 


