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Welkom vanuit de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden!  
 
Wie had een jaar geleden kunnen bedenken dat het corona-virus ons 
nog steeds in de greep zou houden.  
 
Wij leven in complexe tijden. De spanningen lopen op. Mensen en 
groepen staan steeds vaker tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. 
Radicale stellingnames aan de ene en de andere kant krijgen of nemen 
de ruimte. De grote groep in het midden wordt stiller.  
 
Er is minder begrip voor elkaars emoties, gevoelens en argumenten.  
Wij luisteren minder en praten meer. Natuurlijk is iedereen corona-moe. 
Ik ook! Iedereen heeft recht op frustraties, boosheid en teleurstellingen. 
Maar toch…. kijk naar de wereld om ons heen… wij zijn rijk en leven net 
op een terp. 
 
De voorzitter van de Friese huisartsen zei het onlangs mooi: 
“De kunst blijft niet gefrustreerd te raken over wat er in een lock-down 
allemaal niet kan, maar te focussen op wat nog wel kan.” 
 
Fryslân is een provincie van de ruimte. Laten wij elkaar de ruimte 
gunnen. En aandacht hebben voor elkaar. Voor de ouderen en 
kwetsbaren die in isolement dreigen te raken. Maar ook voor onze jeugd 
die zoveel wil en zo weinig kan. Zij zijn onze toekomst.  
 
Graag wil ik de mensen in de zorg en GGD Fryslân bedanken voor hun 
geweldige inzet. Al twee jaar lang werken zij zich een slag in de rondte.  
Zij verdienen onze waardering en respect.  
 
Kortgeleden sprak ik opnieuw mensen uit de zorg. Het is bijna niet te 
geloven waar zij tegenaan lopen deze tijd.Ook sterkte voor de 
middenstand, de horeca en de culturele sector.  
 
Juist in deze tijd hebben we behoefte aan verbeelding en verwondering.  
Het is pijnlijk om te zien dat in België de culturele sector tijdens de 
lockdowns wel open bleef. Het is bijna niet uit te leggen dat de Raad van 
State van onze zuiderburen sluiting ‘buitenproportioneel’ vond.  
 
 



Het nieuwe kabinet wil een nieuw Nationaal Museum realiseren.  
Volgens mij is daar geen behoefte aan. 61% van de musea in ons land 
ziet zichzelf als historisch museum. Fryslân heeft zelfs de hoogste 
museumdichtheid. Volgens mij is er meer behoefte aan nieuwe vormen 
van samenwerking tussen kunstenaars en instellingen. 
 
Geef ruimte aan de kunst! Cultuur kan helpen antwoorden te vinden en 
is elementair voor maatschappelijke samenhang in onze provincie. 
Ik mis Joop Mulder… die 51 weken geleden plotseling overleed. Wij 
blijven dankbaar voor wat hij voor de cultuur in Fryslân gedaan heeft. 
 
Desalniettemin zie ik het nieuwe jaar positief tegemoet. Het gaat de 
goede kant op. De boostercampagne is op gang gekomen. En ik voel de 
energie en veerkracht bij bedrijven en organisaties die zich aangepast 
hebben aan deze tijd. Veerkracht is er ook in de dorpen en steden waar 
vluchtelingen ondergebracht zijn. 
 
Fryslân vangt verhoudingsgewijs een bovengemiddeld aantal 
vluchtelingen op. Ook dit jaar zal er ongetwijfeld weer een beroep op ons 
gedaan worden. Alle burgemeesters van onze 18 gemeenten zijn bereid 
geweest wat te betekenen of willen in gesprek met het COA.  
 
Opvang naar aard en schaal is mogelijk. De bedrijfseconomische 
benadering van het COA voor grootschalige opvang heeft geen toekomst 
en ondermijnt het draagvlak in de gemeenschap. 
 
Het regeerakkoord biedt perspectief voor Fryslân. Meer dan de vorige 
kabinetten wordt er ingezet op de provincie bij belangrijke opgaven als 
klimaat, energie, veenweide en stiksof. Provincie Fryslân, gemeenten en 
it Wetterskip zullen hierbij nog meer samenwerken. Samen voor Fryslân. 
 
Ook gaan wij aan de slag met de verdere uitwerking van de Lelylijn en 
nieuwe Regiodeals maken.Hierbij mogen we niet vergeten dat de Lelylijn 
geen doel op zich is, maar een manier om de economie en de 
leefbaarheid in onze provincie een impuls te geven. 
 
Bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor groei. Groei is nodig om de 
leefbaarheid te behouden. Ook wat betreft het verbod van gasboringen 
in het Waddengebied is er perspectief, 
 
Dat geldt ook voor het kabeltracee bij Schiermonnikoog.  
 



Windenergie op zee is prima maar dat mag niet ten koste gaan van ons 
UNESCO Werelderfgoed. In mijn nieuwjaarstoespraak van twee jaar 
geleden zei ik dat de landbouwsector die geworteld is in onze provincie, 
toekomst heeft als we haar de ruimte geven.  
 
Wij krijgen in het nieuwe kabinet een minister voor landbouw. Mooi, maar 
dat moet niet leiden tot extra regeldruk of beperkingen. In Fryslân moet 
er ruimte blijven om boer te zijn en te blijven. Zij leveren de beste 
producten, zijn economisch van belang en ook belangrijk voor de 
sociaal-maatschappelijke structuur.  
 
Het vertrouwen in politiek en de overheid staat er landelijk niet goed 
voor. Geharrewar rondom de gaswinning in Groningen, de 
toeslagenaffaire en de langdurige formatie hebben de kloof tussen 
burger en politiek vergroot.  
 
In Fryslân ligt het misschien wat anders, maar ook wij moeten kritisch 
zijn op ons handelen. De betrokkenheid van de inwoners moet beter. 
Onderandere met een digitaal participatieplatform. 
 
Het afgelopen jaar vierden wij het 125 jarig jubileum van de Statenzaal.  
De deuren stonden wijd open voor de buitenwereld. Er waren 
bijeenkomsten van plaatselijk belangen en andere organisaties. Zelfs 
een trouwerij. Ook het eerste kievitsei is hier aangeboden. 
 
De Statenzaal is veel meer dan een vergaderplek van de provinciale 
politiek allen. Het groeide als plek in verbinding met de gemeenschap.  
Ik zet mij ervoor in om dat dit jaar vast te houden.  
 
Laten wij ons in deze ingewikkelde tijd niet terugtrekken op onze eigen 
terp, in onze eigen waarheid en eigen feiten. Zoek contact met elkaar en 
heb ook voor elkaar. 
 
In 2021 werd 70 jaar Kneppelfreed herdacht. In november 1951 is de 
basis gelegd voor de verankering van onze taal. Meer dan bij de 
herdenking van 20 jaar geleden, was er aandacht voor de toekomst en 
de positie van de Friese taal. 
 
Naast Kneppelfreed waren er meer belangrijke momenten voor de 
taalemancipatie. 25 jier voor Kneppelfreed hield pater Titus Brandsma 
een Friestalige preek bij de eerste nationale Bonifatiusbedevaart in 
Dokkum.  
 



Brandsma pleitte toen al voor taalonderwijs in het Fries. Bijna 100 jaar 
geleden dus…  Brandsma was zijn tijd ver vooruit, wat betreft het Fries, 
de persvrijheid en meer.  
 
Hij is volgens mij de grote Fries van de 20e eeuw. In zijn strijd tegen 
onrecht heeft hij de hoogste prijs moeten betalen. Titus is er altijd van 
overtuigd geweest dat liefde alles kan overwinnen. Hopelijk wordt 
Brandsma dit jaar heilig verklaard.  
 
In wens u veel verwondering, gezondheid en, vanuit het gedachtengoed 
van Titus, liefde toe dit nieuwe jaar! 
 
 
 
 
 
 
 


