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Kerst en nieuwjaarsgroet 
Een raar jaar, met lockdowns, veel digitaal ver-
gaderen en weinig werkbezoeken. Het doet het 
werk als Statenlid geen goed. 
Je mist het contact met insprekers bij vergade-
ringen, op de Steatemerk en mensen die je an-
ders spreekt op locatie. Ook het contact met 
collega’s, Gedeputeerde Staten en de ambte-
naren is veel meer op afstand en gaat soms 
moeizaam. Een snel overleg is er soms niet bij.  
Ondanks de tegenslagen heeft het wel een 
aantal goede dingen opgeleverd. Diverse 
overleggen (zoals fractieoverleg) digitaal, wat 
een hoop tijd scheelt. Peter hoeft dan ook niet 

speciaal vanaf Ameland naar de wal te ko-
men. 
In januari gaat voor ons het laatste volle jaar 
als Statenlid in. Een jaar waarin wij, na de ge-
meenteraadsverkiezingen, vooruit gaan kijken 
naar de Provinciale Statenverkiezingen van 
2023. 
 
Voor nu, namens Hanneke, Peter, Durk en 
Jense een gezellige Kerst! 
En wij wensen iedereen een gezond, gelukkig 
en sociaal 2022.

SP Fryslân neemt afstand van Forum voor Democratie. 
 

 

Bij de commissie, waarbij wij bewust zijn wegge-
bleven, was de conclusie door veel partijen al ge-
trokken: het initiatiefvoorstel van Forum is geba-
seerd op hun homofobe motie vreemd over de re-
genboogvlag bij PC Franeker. 
Een initiatiefvoorstel dat werd gedaan nadat werd 
afgesproken dat de motie vreemd niet ingediend 

https://fryslan.sp.nl/
mailto:sp@fryslan.frl


zou worden. Als een klein kind wat stampvoetend 
toch zijn zin wil krijgen.  
 
Daarom hebben wij het volgende statement ge-
maakt: De SP neemt met klem afstand van: mo-
ties, moties vreemd, amendementen, initiatief-
voorstellen en andere voorstellen gebaseerd  
op of inhoudelijk gaande over: Racisme, Discri-
minatie, Homofobie, Fascisme en of  
Nationaalsocialisme. 
Ook nemen wij afstand van een partij welke 
overal publiekelijk roept alleen te bestaan om 
ophef te veroorzaken, tweedeling te creëren en  

grenzen blijft oprekken.  
Al hun voorstellen zullen punt voor punt nage-
lopen worden en extra worden beoordeeld op 
inhoud 
 
Voor de SP is het nu klaar. Tot hier en niet ver-
der! Wij zullen een korte melding maken als wij 
vinden dat een voorstel eerder genoemde mod-
der bevat, maar geven verder geen aandacht 

aan en zullen niet debatteren over dit soort        ! 
 

Na dit debat werd Hanneke Goede uitgenodigd bij 
het Polytburo van Omrop Fryslân

 
In het zonnetje 
Hanneke Goede vroeg me laatst of ik een stukje 

wilde schrijven. Ik vroeg: “Waarover?” Ze zei: “Dat 

maakt niet uit.” Nu heb ik van mijn leven al over on-

telbare onderwerpen geschreven, maar nooit over 

“het maakt niet uit”. 

 

Vooruit dan maar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

stelde ik op mijn 13e mijn vader voor hem te helpen 

bij het rondbrengen van het illegale krantje ‘De 

Waarheid”. En sindsdien ben ik politiek actief geble-

ven. Na de oorlog heb ik jarenlang bij de redactie 

van de legale “De Waarheid” gewerkt. 

Ik heb van mijn leven ik weet niet hoeveel gedemon-

streerd. Tegen de atoombom, tegen oorlogen in In-

donesië, Korea, Vietnam enz. Tegen die in Irak ben 

ik lid geworden van de SP. Maar ook voor sociale 

verslechteringen en voor verbeteringen. Ik heb ge-

colporteerd, pamfletten huis-aan-huis verspreid, 

handtekeningen en geld opgehaald, geschreven, 

bijeenkomsten toegesproken en ik weet niet wat al-

lemaal meer. En met mij deden vele anderen dat. 

Voor ons  ging de strijd uit de oorlog gewoon door, 

al kregen we dan niet direct meer de doodstraf. 

Maar het anti-communisme, dat de Nazi’s zo fel 

hadden gepredikt, werd door de Amerikanen en hun 

Nederlandse aanhang minstens zo hard voortgezet. 

 

Ik heb vaak gedacht: “De Amerikanen hebben de 

inlijving van Nederland handiger aangepakt dan de 

Duitsers.  

De Duitsers gebruikten letterlijk geweld en dat pik-

ten veel mensen niet. Maar de Amerikanen hebben 

ons overspoeld met films en andere propaganda, ze 

hebben ons gekocht met hun Marshallplan. Dat geld 

moest besteed worden in Amerika. De landbouw 

moest op z’n Amerikaans gereorganiseerd worden. 

En de laatste tientallen jaren moest alles net als in 

Amerika geprivatiseerd worden. Sinterklaas, 

vroeger ons jaarlijkse hoogtepunt met surprises en 

gedichten, is bijna verdwenen en vervangen door 

het Amerikaanse kerstmis. Wie van mijn leeftijd 

kreeg als kind ooit een cadeau met kerstmis? Het 

Amerikaans-Engels rukt steeds meer op. Reclames 

zijn bijna allemaal Engels, terwijl er toch voor het-

zelfde heel goede Nederlandse woorden zijn.” 

Enfin, dat heb ik nu dus een keer opgeschreven. 

 

Vroeger konden verbeteringen nog afgedwongen 

worden door stakingen. Door een staking werden 

de kapitalisten in hun portemonnee getroffen en dat 

is het enige waar ze gevoelig voor zijn. Tegenwoor-

dig hebben ze van heel veel mensen zzp-ers ge-

maakt en moet iedereen maar individueel aan de 

kost zien te komen. En één individu zal niet gauw 

gaan staken omdat hij bang is zijn baan te verliezen. 

Daarom is solidariteit zo belangrijk. 

Ze hebben hun mond vol van vrijheid. Maar vrijheid 

voor wie? Wat heb je aan vrijheid van meningsuiting 

als je geen dak boven je hoofd hebt of bij de voed-

selbank om eten moet bedelen? Het kapitalisme 

heeft een  puinhoop van de wereld gemaakt. Veran-

der het systeem om de wereld te redden! 

Ik wens jongeren evenveel strijdlust toe als velen 

van mijn generatie en hoop dat jullie een betere we-

reld kunnen achterlaten.  

Gusta Olivier-Vonk 

 

 
 (Foto SP - Karen Veldkamp)
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Verkiezingen 2022 
Maart 2022 is het zo ver: de 

Gemeenteraadverkiezingen. 

In Fryslân doet de SP mee in 

2 gemeenten: Heerenveen 

en Smallingerland. In decem-

ber hebben beide afdelingen 

hun lijsttrekker bekend ge-

maakt en hun kandidatenlijst 

vastgesteld. In het nieuwe 

jaar zullen beide afdelingen 

starten met hun campagne. 

Hier kunnen ze natuurlijk alle 

hulp bij gebruiken, binnen de 

geldende coronamaatrege-

len! 

Flyeren, kloppen, op de 

markt staan en het belang-

rijkste: plezier maken met 

SP’ers uit de hele provincie! 

Mocht je willen helpen, rea-

geer op de nieuwsbrief en 

laat weten bij welke ge-

meente (Heerenveen of 

Smallingerland) je wil hel-

pen! 

 

De Statenfractie wil beide af-

delingen ontzettend veel 

succes wensen tijdens de 

campagne en met de verkie-

zingen!!! 

Voor Heerenveen is dit de 

lijst met kandidaten: 

 

1. Jan van der Veen, Jubbega 
2. Dimph van Ruth, Heerenveen 
3. Franke de Ruiter, Heerenveen 
4. Ton Schaapherder, Heerenveen 
5. Evert Tigchelaar, Heerenveen 
6. Brigitte Oudman, Heerenveen 
7. Obe Kuipers, Oldeboorn 
8. Henny Bergsma, Heerenveen 
9. Sietske van der Veen, Jubbega 
10. Gerard van Raak, Heerenveen 
11. Julian Welles, Heerenveen 
12. Paul Steenbergen, Heerenveen 
13. Hanneke Goede, Sneek 
 

 
 

 

Voor Smallingerland is dit de 

lijst met kandidaten: 

 

1. Ronald van der Molen, Drachten 
2. Jamal Al Sari, Drachten 
3. André van Leeuwen, Drachten 
4. Ramon Vos, Drachten 
5. Judith Ruchti, Drachten 
6. Alex Koppers, Drachten 
7. Sytse Wijnja, Drachten 
8. Jan Boonstra, Drachten 
9. Andries Tuinstra, Drachten 
10. Tjibbe Hazenberg, Drachten 
11. Henk Hoogeveen, Drachten 
12. Sibolt Zeilstra, Drachten 
13. Diny Hendriks, Drachten 
14. Peter Vos, Drachten 
15. Janny Timmerman, Drachten 
16. Geertje Baron-Nijboer, Drach-
ten 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nieuws uit de Statenfractie
November is altijd een drukke maand in de pro-

vincie, met eerst de begroting en later de re-

guliere PS. 

Dit jaar stond naast de begroting ook nog het 

debat over Thialf op de agenda. Thialf, het 

schaatsicoon uit Fryslân, een sporttempel die 

niemand kwijt wil, maar die nu al jaren op rij 

verlies draait en waar provincie en gemeente 

al tientallen miljoenen in hebben gestoken. En 

dat houdt in de ogen van de SP een keer op. 

Voor ons is Den Haag nu aan zet om Thialf 

overeind te houden!  

Om een signaal af te geven naar Den Haag, 

heeft de SP een motie mee ingediend  om in 

de begroting alleen geld voor Thialf vrij te ma-

ken als Den Haag zou bijspringen. Deze motie 

heeft het niet gehaald en wij hebben uiteinde-

lijk tegen de begroting gestemd. 

Gelukkig werd in december bekend dat er een-

malig 1 miljoen voor Thialf vrijgemaakt zou 

worden (mede dankzij onze eigen Michiel van 

Nispen) en later stond in het nieuwe coalitie-

akkoord dat de 1 miljoen structureel opgeno-

men wordt voor i.i.g. de komende 4 jaren. 

 

De structurele vergadering van 24 november  

was een bijzondere vergadering. Het begon 

normaal, met de Greidefûgel en Natuur, ge-

volgd door het initiatiefvoorstel over de Fryske 

Flagge van  Forum voor Democratie. Het voor-

stel was gebaseerd op een Motie Vreemd (een 

losse motie, niet horende bij een onderwerp 



welke op de reguliere agenda staat). Bij deze 

Motie Vreemd wilden ze dat bij de PC Franeker 

de Fryske Regenboogvlag verboden zou wor-

den, omdat de PC subsidie krijgt vanuit de pro-

vincie. Omdat deze Motie Vreemd niet inge-

diend kon worden (niet meer actueel), hebben 

ze er een Initiatiefvoorstel van gemaakt, zodat 

het toch op de agenda kon komen. Nu alleen 

verpakt als een voorstel over de gewone 

Fryske Flagge, maar wel met kanttekeningen 

over subsidieverstrekking en welke vlag je dan 

moet vlaggen. 

De SP is hier met een gestrekt been ingegaan. 

Nadat de linkse partijen en alle groene voor-

stellen standaard de grond in geboord worden, 

waarin alles wat sociaal is en tegen racisme en 

discriminatie is onzin wordt genoemd en de 

linkse volksvertegenwoordigers soms gewoon 

dom genoemd worden, was voor ons de maat 

vol. 

Uiteindelijk zijn ook andere partijen vol tegen 

FvD ingegaan toen wij de aanzet gaven om 

FvD ter verantwoording te roepen. Het debat 

wordt het “bruine-drek-debat” genoemd en is 

het heftigste debat geweest van deze Staten-

periode. 

 

In december was het weer een stuk rustiger. 

De onderwerpen KaderRichtlijnWater , Regio-

naalWaterprogramma en de startnotitie Inva-

sieve Exoten stonden op het programma. 

 

 

Deze PS is volledig door Peter gedaan, aan-

gezien Hanneke plat lag met corona. 

Wij hebben tegen de KRW en de Invasieve 

exoten gestemd. 

 

 
Gelukkig zat Peter niet alleen 

 

In Januari gaan we weer vol goede moed aan 

de slag in ons laatste volledige jaar in de Sta-

ten. We gaan ons langzaam richten op het ver-

kiezingsprogramma van 2023-2027 en de kan-

didatenlijst voor de verkiezingen van 2023.  

Ook start per 1 januari onze nieuwe fractieme-

dewerker: Jense van der Kooi. 

Jense, welkom bij ons in de fractie!!!  

 

Tot slot willen wij onze Meedenkgroep enorm 

bedanken voor alle input die wij gekregen heb-

ben en we hopen dat wij de komende periode 

weer op hen mogen rekenen! 

 

Tot in 2022!

 Links 

• Elke week een nieuwe partijstream! 

• Film over weidevogels 

• It Polytburo 26-11-21 
 

 

Contact 

Als je goede ideeën hebt of kopij voor deze 
nieuwsbrief kun je contact opnemen met de SP 
Statenfractie Fryslân:  
sp@fryslan.frl  
06-21701117 (Durk) of 06-15520143 (Hanneke)

 SPFryslan  
 @SP_Fryslan
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