
 
 
 

 

Bêste minsken, 

Dit is in hele eare. Tankewol. Mar der heart ek in soad gelok by. En allegear 

fantastyske minsken, lykas myn politike pake en myn neef Folkert Binnema, 

dy’t hjir feitlik hearde te stean, mar dy’t it te drok hat mei muzikale kontakten 

mei East-Europa.  

 

Mar no’t ik hjir dochs stean, wol ik fan de gelegenheid graach gebrûk meitsje 

om wat oer de takomst te sizzen. En dan yn it alderearst wat oer ús lân, Fryslân 

en Nederlân. Yn ‘e lêste tweintich jier haw ik hjir heel wat kunde makke. 

Likernôch de helte dêrfan is hollânsktalich en dat wie earst wol even wennen. 

Mar ja, mei wat handigens en net al te bot skerpslypjen kin men in ein komme. 

It giet op’t lêst om it ferstean. 

 

No leare wy de lêste tiid dat twataligens grutte foardielen hat, dat miskien is de 

minske sels wol fan natuere meartalich. En dan falt my op, hoe tolerant ús 

Hollânsktalige lânslju oer it algemien binne, sels al komme se krekt fan bûten. 

Dy âlde Ljouwerters koene noch wolris wat ferfelend wêze, mar dit is heel wat 

oars. En sa binne wy dan miskien op wei om meiinoar in fantastyske twatalige 

maatskippij te bouwen, dy’t in foarbyld wêze kin foar de wrâld. Dêrby jout ús 

Omrop Fryslân no al de toan oan. 

 

Mar dan heart der ek in goede begeleiding te wêzen fan oerheidswege. Dat giet 

dan net allinne oer ûnderwiis, literatuer, radio en TV, mar eins oer de hele 

maatskippij. It moat wier safier komme dat elk yn dit Fryslân him frij fiele kin, 

har of himsels te wêzen. 

Dat no is wat, dat de Haachske oerheid net oankin, allinne al om’t hja dêrfoar 

fierste fier fuort is. Dat wol sizze dat dizze provinsje Fryslân no wier gau in folle 

grutter foech op allerhande gebieten hawwe moat. 

 

No stiet dat al heel lang yn ús partijprogram, mar der is noch net altefolle fan 

op’e hispel kommen. En dan wurdt hieltyd noch tefolle tocht yn mûglikheden 

ynpleats fan oer needsaaklikens. Mar de mûglikheden binne ek folle grutter as 

wy tinke. Driigjende opheffing fan de provinsje Fryslân bygelyks kin yn de 

tsjintwurdige sfear samar ta politike ierdferskowings liede. En dan kinne wy ta 

Skotske tastannen komme: in grut tal wol selsstannich fierder, mar der is noch 

net goed oer neitocht hoe’t dat moat. 



Dus soe ik sizze: lit der yn Fryslân ris goed neitocht wurde oer wat needsaaklik 

is. Lit ús ûnderskate bestjoerssystemen marris tsjin it ljocht hâlde, sûnder ús te 

drok te meitsjen oer in steltsje baasmannen yn Den Haach, dy’t de fan 

Napoaleon oerkrigen sintrale macht mar net loslitte kinne, om dy oan it folk 

werom te jaan. En dat jildt dan net allinne foar de FNP, mar foar de Fryske 

ôfdielings fan alle partijen, dy’t har de lêste tiid ûnder de druk fan’e kiezers 

dochs al selsstanniger begjinne op te stellen. Dus wat my betreft: meiinoar foar 

in frij Fryslân yn in frij Nederlân!  
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