
Taspraak Rommert Dijk by de start fan de ferkiezingskampanje 30 aug 2013 yn Warten 
 
 
Bêste partijfreonen, 
 
Doe’t ik ôfrûne saterdeimoarn nei Radio 1 harke hearde ik dat it ôfûne woansdei fyftich jier lyn west 
hat dat Martin Luther King syn legindaryske taspraak “I have a dream” útspruts op de trappen fan it 
Lincoln Memorial yn Washington. 
Wat ik net wist is dat hy op dat stuit al de 12de sprekker op rige wie. 
Troch in bommelding wie syn fleantúch folle letter oankaam dan de planning wie. Der wie amper tiid 
foar him om mei syn staf troch te nimme wêr’t er oer sprekke soe. Hy krige hiel útrinnende advizen. Hy 
krige fan al syn meiwurkers mei dat er him yn elts gefal net gedrage moast lykas in Baptiste dûmny 
troch hiel oerdreaun en teatraal mei syn bekende ferhaal te kommen. 
 
Hy begûn syn taspraak op in wat saaklike wize mei it opsommen fan doelen dy’t er wichtich fûn en dy’t 
er berikke woe. Alle doelen hienen te meitsjen met gelyke rjochten foar de swarten. 
Syn harkers hienen hege ferwachtings fan him, mar reagearden net of mar lauw op wat er sei. 
Hy krige gjin respons fan it publyk. Der barde werklik neat… 
Doe rôp Mahalia Jackson dy’t op de earste rige siet tsjin him: “Martin, why don’t you tell us about your 
dream”. Op dat stuit stoppe er, gie breedút stean en sette útein lykas in Baptiste dûmny en hie it oer 
syn dream, syn fiergesicht, wêr’t er net allinnich syn harkers, mar it hiele lân, mei yn fjoer en flam sette 
en in beweging yn gong brocht dy’t  grutte gefolgen hie en der’t wy Obama úteinlik oan te tankjen 
hawwe… 
 
Sa wolle wy it op 4 oktober ek mei ús leden tidens in spesjaal beleine jûn nochris hawwe oer ús 
dream, ús fiergesicht  foar Fryslân. It doel fan dizze gearkomste is net om spikers op leech wetter te 
sykjen, mar te kommen ta in libbene mienskiplike fisy op de fiere takomst fan Fryslân. Koart sein: in 
helder doel, in heldere koers nei in winkend Nij Perspektyf. 
Folle tichter by leit de útdaging foar ús minsken dy’t iverje foar in goede útslach foar de FNP 
tidens de gemeenteriedsferkiezings op 13 novimber yn de trije fúzjegemeenten (in tredde part fan 
de kiezers yn Fryslân) en de gemeenteriedsferkiezings yn maart 2014. 
 
Wichtich is it om oan te sluten by ûnderwerpen dy’t ticht by hûs spylje en de kiezers dwaande hâlde. 
Dat hâldt ek yn dat der in ryk ferskaat oan saken oan bar komt, yn eltse gemeente spylje ommers oare 
saken, mar ek sintrale tema’s lykas: “Hannen ôf fan Fryslân” en “Mear Fryslân, minder Den Haach! 
Stim dêrom FNP!” en “Fryslân is in sterk merk” kinne brûkt wurde yn de kampanje en passe by ús 
kearnwearden.  
As Haadbestjoer winskje wy jimme dêrby in protte ynspiraasje en súkses ta! 
 
Fan belang is yn dit ferbân ek dat it de kiezer dúdlik wurdt dat in sterk Provinsjaal bestjoer 
wêzentlik is foar de ûntjouwing fan Fryslân, foar ús taal en kultuer, foar de wurkgelegenheid, foar ús 
wenklimaat, de natoer en gean sa mar troch… 
Just dêrom is it sa ferskriklik belangryk dat it Provinsjaal bestjoer foar elk helder sichtber is en dat it 
wat yn te bringen hat yn sichtbere saken lykas it fuortbestean fan bygelyks in ikoan as Thialf. It byld 
moat by elts op it netflues stean dat de Provinsje op in bulte terreinen de regy hat en nimt en net mei it 
sâlt komt at it aai al op is…. 
Wy moatte ús yn de wrâld fan hjoeddedei wat minder nuet en beskieden en wat pro-aktiver opstelle as 
Provinsje. Sels mei inisjativen en trochtochte plannen komme, mei ien mûle sprekke, tûk operearje en 
mei guon saken trochsette en oanhâlde as storein…. 
Allinnich dan hat Fryslân kâns om as aparte Provinsje te oerlibjen. Wy witte dat ús eigen fraksje en ús 
deputearre de hannen fol hawwe oan alles wat Den Haach oer ús hinne stoart. Hieltyd mear komt Den 
Haach mei diktaten en hat de Provinsje dy mar út te fieren sûnder dat rekkening hâlden wurdt mei de 
aard en skaal fan ús heitelân. Hieltyd faker wurde ús minsken op it provinsjehûs mei de kloaten foar it 
blok set en degradearre ta kille útfierders fan Haachs belied. It is dus wol dúdlik: wy moatte we der plat 
foar! 
Hâldt foar eagen: Wy witte no helder út hokker hoeke de wyn waait. Fryslân oan leger wâl? Dat nea! 
Wy kinne de hurde Haachse wynrjochting net feroarje, mar wol de stân fan de silen!! 
 
By al jim krewearjen foar jim gemeente en ús provinsje winsket it HB jimme in protte ynspiraasje,  
trochsettingsfermogen en, net te ferjitten, nocht en wille ta. 



Want wy as friezen fertsjinje in moaie takomst yn in moaie Provinsje dy’t wat yn te bringen hat. 
 
Rommert Dijk, út namme fan it HB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


