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De voorkant van de ongeveer 400 mensen die kwamen protesteren in Ternaard 
 

Manifestatie tegen gaswinning onder de Waddenzee 

Na anderhalve week voorbereiding stonden 
we 11 september met naar schatting 300 tot 
400 demonstranten in Ternaard. Het dorp 
vanwaar demissionair minister Blok gaswin-
ning wil laten uitvoeren onder Werelderfgoed 
de Waddenzee. Naast inwoners van Ternaard 
en omwonenden uit de omgeving, stonden er 
veel politieke partijen uit Staten en Raden, de 
Waddenvereniging, de Friese Milieufederatie, 
Tsjingas, Fêste Grûn en andere actiegroepen.  
Er werd verzameld op de kruising Seepma-
wei/Hantumawei. Daar werd een zeer inspire-
rende toespraak gehouden door Tweede Ka-
merlid Sandra Beckerman (SP), die oproept 
om: 
De laatste dagen de druk op te voeren om te 
zorgen dat er geen nieuwe gaswinning komt 
en we de gaswinning gaan afbouwen. Laten 
we van Fryslân geen tweede Groningen ma-
ken! 
De route liep door het dorp, langs het oude 
dorpshuis, naar de locatie van de NAM achter 
de voetbalvelden. Tijdens het lopen, waar 
heel veel verschillende spandoeken en  pro-
testborden te zien waren en leuzen geroepen 
werden, sloten zich nog meer mensen aan. Bij 
de NAM-locatie stopte onze teller op bijna 400 

mensen! 
Hier hadden we nog 9 sprekers, waaronder de 
jonge Jikke (10), die een prachtig pleidooi 
hield voor de Kanoet. Die wil ze later, als ze 
zelf een oude oma is, samen met haar klein-
dochter door een verrekijker ook nog kunnen 
bewonderen. 
Na de sprekers kreeg iedereen nog de gele-
genheid om het spandoek, dat de hele route 
vooraan gedragen werd, te ondertekenen. Dit 
spandoek zou maandag om 16.15 uur, bij het 
dorpshuis in Ternaard, aan minister Blok wor-
den aangeboden. Op woensdag 15 september 
werd in de Tweede Kamer het debat over de 
gaswinning gevoerd.  

  

 
Het spandoek met de logo’s van alle ondersteunende Statenfracties, 
Raadsfracties en handtekeningen van demonstranten.

https://fryslan.sp.nl/
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Spandoek aanbieden 
 

Met de fractie togen wij maandag 13 september 
naar Ternaard, waar Minister Blok een bliksembe-
zoek kwam brengen. Voor ons de uitgelezen gele-
genheid om het spandoek aan te bieden uit naam 
van alle actievoerders zaterdag. 
Fractievoorzitter Hanneke Goede mocht Blok hier 
toespreken: 
 
“Het kan u niet zijn ontgaan dat afgelopen zater-
dag een demonstratie werd gehouden tegen de 
voorgenomen gaswinning onder de Waddenzee. 
Een demonstratie gesteund door, zoals op dit 
spandoek te zien is, het grootste gedeelte van po-
litiek Fryslân. Van links tot recht, conservatief, 
progressief… Zelfs de VVD was hier aanwezig! 
 
Het gaat nu namelijk niet om Den Haag, het gaat 
niet om geld (alhoewel, waarschijnlijk gaat het ve-
len juist wel om het geld). Nee, het moet gaan om 

een kwetsbaar Werelderfgoed, ons prachtige 
Waddengebied. 
 
Er wordt beweerd dat het geen kwaad kan onder 
het Wad te boren. Is het Waddengebied nu echt 
een plek om risico mee te nemen?” 
 
(Volledige tekst op sp.fryslan.nl) 
 

 
De fractie, samen met oa de Waddenverenging en Tsjingas

 

Uit de afdeling 
Afdeling Leeuwarden. 

 

In Leeuwarden is een enthousiaste groep vrij-

willigers aan de slag om de afdeling, die nu 

ruim 400 leden telt, uit te bouwen. Samen met 

mensen in de stad willen we verandering voor 

elkaar te krijgen. We organiseren nieuwe 

buurtacties in onder meer Bilgaard en de Vrij-

heidswijk. We voeren nieuwe gesprekken met 

bewoners. Ook organiseren we weer nieuwe 

scholingen en nieuwe thema-avonden. Boven-

dien is de Hulpdienst weer opgezet.  

Verder is er  een nieuwe brutale groep SP-jon-

geren die de strijd aangaat voor een andere 

wereld. Zo gingen zij bijvoorbeeld met jonge-

ren van Stenden Hogeschool het gesprek aan 

over huisjesmelkers en de wooncrisis in Ne-

derland, met de oproep om ook in actie te ko-

men. Naar huurders wordt niet geluisterd. De 

SP wil dat niemand meer wordt overgeleverd 

aan de ellende van de markt.  

 

Ditmaal kunnen we om verschillende redenen 

nog niet meedoen aan de gemeenteraadsver-

kiezingen in maart volgend jaar. Desondanks: 

van de strijd voor goede volkshuisvesting tot 

die voor een zorgbuurthuis in de wijk, de SP 

staat er weer in Leeuwarden. Daar zijn we trots 

op. 

 

 
De brutale groep jongen van de afdeling Leeuwarden. 

 

 

 



In de schijnwerpers:  

Jamal Al Sari 
Zijn Leeftijd is 54  jaar en hij is geboren in 

Irak. Als politiek vluchteling was hij met 

zijn ouders  al in 1972 uit Irak gevlucht 

naar Jordanië. Ook daar waren zij niet 

meer veilig. Jamal liet in Jordanië zijn 

vrouw, kind, vader, moeder, broer, zus, 

zijn thuis en enig bezit achter. Ook liet hij 

zijn cultuur, zijn manier van leven, alles 

wat hem bekend was, alles waar hij ver-

trouwd mee was en voor hem gewoon was. 

  

Daarnaast liet hij ook nog zijn ideaal ach-

ter. Hij werkte mee aan het bevrijden van 

Irak, hij wilde ooit met zijn vader teruggaan 

naar een vrij Irak. Dat was zijn wens, zijn 

droom. Zijn leven was echter in gevaar 

door dat werk. Er kwam een dag dat hij wist 

dat hij weg moest, omdat hij het anders 

niet zou overleven. Het is zwaar om alles 

achter te laten, maar het was ook zwaar 

om hier weer te beginnen. Alles kwijt; er 

was heel moeilijk een reden te vinden om 

weer te beginnen met bouwen. Hij heeft die 

gelukkig wel gevonden. 

 

Nu  is hij alweer 24 jaar in Nederland. De 

eerste vier jaar was hij in een AZC. Dat 

was beslist geen leuke tijd. Toen hij een 

verblijfsvergunning kreeg, verhuisde hij 

naar een flat in Heerenveen. Echter: hoe 

werk te vinden? Hoe om te gaan met de 

mensen hier? Dat moest hij leren. De ge-

meente hielp hem toen echt goed. Hij 

kreeg een opleiding als buschauffeur met 

baangarantie aangeboden en daarna ging 

hij werken als buschauffeur. Daarnaast 

moest hij ook veel leren over deze maat-

schappij, wat niet zonder slag of stoot ging. 

Hij kreeg een Nederlandse vriendin. Zij 

hebben samengewoond en ook een kind 

gekregen. Nu leven zij gescheiden en de-

len zij het ouderschap van hun prachtige 

zoon.  

 

 
 

Eenmaal  een beetje bekend in Nederland 

herkende Jamal dezelfde politieke patro-

nen als in Irak en Jordanië. Hoe het land 

echt gerund wordt in de achterkamertjes, 

veelal samen met de grote bedrijven.  Hoe 

voorzieningen versoberen voor inwoners 

en dus ook voor vluchtelingen. Opleidin-

gen en banen zijn  voor beide op nog gro-

tere afstand.  

 

Het is voor Jamal soms nog wel eens moei-

lijk om actief te strijden tegen beslissingen 

van de overheid omdat hij dankbaar is voor 

de kansen en hulp die hem geboden zijn.  

 

Na enige verkenning van het politieke 

landschap kwam hij met Jos van der Horst 

en de SP in contact. Met stapjes is hij 

steeds actiever geworden en heeft hij veel 

geleerd over de Nederlandse politiek van 

zijn strijdmakkers Jos, Ramon en Michiel. 

Hij is ook vaak samen met andere actieve 

mensen uit de afdeling Smallingerland de 

buurten en dorpen in geweest en heeft ge-

regeld grote landelijke acties bezocht. Niet 

alleen van de SP maar ook van de FNV.  

Bij FNV Streekvervoer is hij alweer een 

tijdje kaderlid. Vorig jaar is hij in de ge-

meenteraadsfractie gekomen na het ver-

trek van Ramon Vos en nu vervult hij de rol 



van fractievoorzitter na het succesvolle 

vertrek van Michiel Schrier naar Vlieland. 

 

Er wordt nu weer flink gebouwd aan het 

versterken van de afdeling met nieuwe en 

ook jonge mensen. De SP gaat weer mee-

doen aan de komende gemeenteraadsver-

kiezingen. 

 

Jamal gaat er alles aan doen om met al zijn 

strijdmakkers, en dat zijn er inmiddels 

veel, strijd te gaan voeren met de mensen 

die zich niet meer gehoord voelen, hulp no-

dig hebben of het financieel moeilijk heb-

ben, om hun  situatie te verbeteren door de 

oorzaken daarvan te bestrijden en daar al-

ternatieven voor aan te dragen. Dat laatste 

wil hij niet alleen op straat maar ook in de 

Raad blijven doen. 

 

Succes, Jamal! 

 

 

Nieuws uit de Statenfractie

Oktober is alweer bijna voorbij. Nog ruim 

twee maanden en we zitten in 2022. In ok-

tober hebben we, samen met zes andere 

partijen (GL, PvdD, PvdA, 50+, FNP, D66) 

een initiatiefvoorstel ingediend. Hiermee 

hopen wij bestrijdingsmiddelen in onze 

provincie terug te dringen en ook de con-

sument bewust te maken van wat dit aan-

richt. 

 

Tevens waren we aanwezig tijdens de 

Pride op Roze Zaterdag. Met 5 andere par-

tijen (GL, PvdD, PvdA, D66, CDA) zaten 

we op een praam. Tot slot zijn we naar het 

woonprotest in Rotterdam geweest. 

 

Omdat het bijna november is, is de fractie 

is druk bezig met de 2e bestuursrapportage 

2021 en de begroting 2022. We gaan onder 

anderen beslissen over de toekomst van 

Thialf, een nieuwe lening voor Alliander, 

en hoe het geld verdeeld wordt tussen de 

programma’s uit het coalitieakkoord.  

 

Verder staan er dit jaar vooral groene 

thema’s op het programma. De nieuwe 

nota weidevogels, invasieve exoten, voort-

gang natuurrealisatie, Kaderrichtlijn Water 

(KRW) en waterbeheer. 

 

Volgend jaar staan onder meer het open-

baar vervoer, bodembeheer en energie op 

het programma. 

 

Mocht het je leuk lijken om mee te den-

ken over onderwerpen, laat het ons dat 

weten. Dan voegen we je toe aan onze 

ondersteunings-appgroep. 

 
 

 

Links 
• Nacht van de Nacht 2021 

 
 

Contact 

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

 

 SPFryslan  
 @SP_Fryslan
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