Magazine over onafhankelijke politiek

LOCOMOTIE
Hendrik ten Hoeve,
kandidaat Senator
Iedere stem doet er toe!
Onafhankelijk en toch verbonden...
OSF stem klinkt door in Eerste Kamer

56

(Foto: Topshots)

februari 2015

Inhoudsopgave
(on)afhankelijk

3

Colofon

3

De OSF stem klinkt door in de Eerste Kamer

4

Dagboek van een voorzitter

7

Onafhankelijk en toch verbonden...

8

Wetenschappelijk katern
Column: Wetenschappelijk Bureau

14

FNP doet succesvol onderzoek in Schotland

16

Iedere stem doet er toe!

19

Die taal maakt mijn wezen uit

22

OSF begroet vier nieuwe leden

26

Onafhankelijk politiek klopt op deur van Binnenhof

30

Vrienden in heel Europa

33

Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus!
Aanmelden via: info@osf.nl

2

Locomotie 56

(on)afhankelijk
De OSF is meer dan de som van haar aspirant-leden.

Onafhankelijke politici willen zo min mogelijk afhankelijk zijn.

Zoals gezegd, onafhankelijke politici willen zo min mogelijk

Hoe moeilijk moet het dan zijn voor het bestuur van de OSF.

afhankelijk zijn. En toch gaat het niet helemaal op. Want de

De OSF kan geen campagne voeren, de OSF is niet zichtbaar

OSF is niet alleen afhankelijk van een aantal leden in Provin-

op verkiezingsposters, de OSF doet eigenlijk niet mee aan de

ciale Staten, die leden zullen bij de verkiezing van de Eerste

verkiezingen voor Provinciale Staten.

Kamer ook daadwerkelijk op een kandidaat van de OSF dienen

En toch zijn die verkiezingen van levensbelang voor de OSF.

te stemmen.

Het zijn namelijk de vers verkozen Provinciale politici die de
leden van de Eerste Kamer kiezen. Wat zal het bestuur van de

Dit nummer van Locomotie laat zien dat in de provincies hard

OSF zich deze weken afhankelijk voelen.

wordt gewerkt. Als we alle goede voornemens optellen komt de
OSF straks met diverse zetels in de Eerste Kamer.

Maar de OSF zou de OSF niet zijn als ze het daarbij zouden
laten zitten. Met volle kracht is de afgelopen maanden gewerkt

Hoewel ik niet alles durf te geloven, ben ik er van overtuigd dat

aan uitbreiding en versterking van de leden en aspirant-leden

de OSF groeit in de Eerste Kamer, naar twee zetels.

in de provincies. Werkelijk alles is gedaan om tijdens de

Daarmee zal de succesreeks van de onafhankelijke politiek een

verkiezingen op 18 maart als onafhankelijke politiek zo

logisch vervolg krijgen. Een ontwikkeling die goed is voor dit

sterk mogelijk uit de bus te komen.

land, die goed is voor de burgers van dit land.
Chris Tiekstra
Hoofdredacteur
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De OSF stem klinkt
door in de Eerste
Kamer
Op 18 maart zijn de Statenverkiezingen. Op 26 mei
moeten de nieuwe Statenleden hun stem uitbrengen
voor de nieuwe Eerste Kamer.
Op het moment dat dit interview plaatsvindt, heeft
de ledenraad van de OSF haar kandidaatstelling voor
het OSF Senatorschap nog niet gedefinieerd.
De Frysk Nationale Partij (FNP) heeft haar kandidaat
voor de Senaatszetel inmiddels wel benaderd:
Hendrik ten Hoeve, huidig voorzitter van het
Wetenschappelijk Bureau van de OSF.

Hendrik ten Hoeve (Foto: TopShots)

“Ik ben uiteraard vereerd met het verzoek van de FNP leden

het juiste moment met andere partijen de samenwerking te zoeken

en heb volmondig ja gezegd om als hun kandidaat die functie

wist Ten Hoeve de OSF in de Eerste Kamer al heel snel op de kaart

eventueel te vervullen”, aldus Hendrik ten Hoeve. “Ik plaats daar

te zetten als een factor van betekenis. “Ik heb het Senatorschap

vooralsnog wel de kanttekening bij dat het de kandidatuur betreft

als een zeer zinvolle periode ervaren. Zowel persoonlijk als voor

namens de FNP. De verkiezing voor Eerste Kamerleden vindt

de politiek waar ik voor sta. Ik geloof daadwerkelijk dat er in de

plaats op een gezamenlijke OSF lijst, die door de aangesloten

Eerste Kamer zaken zijn te verwezenlijken van de politiek die

partijen wordt opgemaakt. Zeker, de FNP is een invloedrijke

we als OSF uitdragen. De OSF kan een heel belangrijke stem in

factor binnen de OSF. Maar ze zijn niet de enige partij die er

heikele kwesties binnen de Eerste Kamer zijn. Zeker zoals er nu

toe doet. Uiteindelijk bepaalt de OSF Ledenraad de kandidatuur.

gewerkt moet worden met kleine meerderheden heb je extra

En als de OSF voor mij kiest als hun Senator ga ik die verant-

kans om de OSF stem luider te laten klinken. Zo kun je soms

woordelijkheid niet uit de weg.”

in het wetgevingsproces een doorslaggevende stem hebben.”

Goed, die klare wijn is geschonken. Hendrik ten Hoeve

“Maar ook als je niet in een dergelijke heel comfortabele positie

vertegenwoordigde tussen 2003 en 2011 als Senator succesvol

verkeert, heeft het Eerste Kamer lidmaatschap de mogelijkheid

de OSF in de Eerste Kamer. Ere wie ere toekomt. Mede dankzij

om te vertellen waar je voor staat. Daar wordt ook echt naar

zijn vasthoudendheid, kennis van zaken en het vermogen op

geluisterd. Voor mij zijn twee elementen in het Eerste Kamer
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werk belangrijk: iets bereiken en nuttige dingen doen. Maar ook Maar het maakt daarbij wel degelijk een verschil of je uitgangsbegrip kweken voor de achtergronden en denkwijzen van onze

punt is dat de hogere overheid de macht heeft en eventueel naar

partijen, waar ze voor staan wat ze willen. Ofwel, welke richting

beneden delegeert wat ze kwijt wil, of dat je juist uitgaat van de

ons land uit zou moeten.”

kracht van de lagere overheid die in principe de kwesties in de
directe omgeving van de burger moet regelen. Dat kunnen die

Hij herinnert zich nog vanuit zijn vorige Senaatsperiode de

lagere overheden prima, want het gaat om de dagelijkse realiteit

discussies en uiteindelijk de parlementaire goedkeuring van

met hun inwoners. Maar, dat kan die lagere overheid natuurlijk

de Fryske Taalwet. De positie van de Fryske taal werd met een

ook niet alleen. Want er zijn zaken die niet in gemeenten kunnen

nieuwe taalwet gewaarborgd. De wet garandeert iedereen het

worden geregeld, die dat niveau overstijgen en daarom een

recht om in de provincie Fryslân zelf te kiezen voor de Neder-

provinciale, Rijks, of Europese aanpak vereisen. Maar dat doet niets

landse of de Fryske taal in het contact met de overheid of in de

af aan de principiële keuzes die bij de OSF aangesloten partijen

rechtszaal. “Mede dankzij mijn positie als Senator is die taalwet

hebben gemaakt.”

tot stand gekomen. Een goed voorbeeld hoe je als OSF fractie in
staat bent processen op gang te brengen en te sturen.”
De OSF staat voor onafhankelijke politiek. Dat betekent ook
een principiële keuze voor kleinschaligheid. Dicht bij de mensen

‘Als we deze maatschappij overeind willen
houden dan is een keuze voor kleinschaligheid
en maatschappelijke betrokkenheid
onontkoombaar’

blijven zonder hen in een keurslijf te dwingen. Menselijk contact,
zelf keuzes maken, het zijn proposities die als een rode draad

“Een keuze voor kleinschaligheid en ‘we regelen de dingen zelf’.  

door dit gesprek lopen. Ten Hoeve gaat er eens goed voor zitten.

Zo mogelijk op laag niveau en als het niet anders kan dan graag

Investeren in menselijke contacten gaat de vervreemding tegen
“In iedere staatsrechtelijke opzet bestaat een hogere, een midden

op wat hoger niveau. In het verleden hebben we in dit land

en een lagere overheid. Maar er bestaat wel een fundamenteel

verkeerde keuzes gemaakt. Die vorm van gestuurde decentralisatie

verschil in de wijze waarop die overheden met elkaar kunnen

naar de gemeenten, zeg maar het geld uit Den Haag in een verdeel

communiceren. Verschil tussen van bovenaf denken en van

en heers politiek richting de gemeenten te sluizen zonder

onderaf denken. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de

gemeenten voldoende rechtstreekse invloed te laten uitoefenen

verdeling van de macht tussen hogere en lagere overheden.

op de uitvoering van hun taken, heeft averechts gewerkt. En de
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Rijksoverheid  heeft zoveel taken afgestoten naar de gemeenten   onderlinge concurrentie waar alleen de grote bedrijven beter van
dat die, gedwongen door de opgelegde regelgeving uit Den Haag,

worden. Zoiets moet je niet meer per land afzonderlijk willen

genoodzaakt werden om alsmaar grootschaliger te denken en te

regelen. De CO2 uitstoot, bestrijding van het terrorisme, etc.

worden. Zo raakten ze steeds verder afgedreven van hun eigen

overschrijdt  ook landsgrenzen. Dat vereist een gezamenlijke

bewoners. Te grote taken hadden beter naar de provincies gekund.” aanpak. De OSF kiest voor een sterk Europa. Waarbij de realiteit
gebiedt te zeggen dat er in het verleden door de EU ook keuzes
“Nu zitten we met de gebakken peren en is deze situatie niet meer
terug te draaien. Helaas, zo realistisch moet je zijn. Ik denk dat
als we deze maatschappij overeind willen houden dat een keuze
voor kleinschaligheid en maatschappelijke betrokkenheid
onontkoombaar is. We moeten de vervreemding tegen gaan.”
Mensen moeten zich weer kunnen herkennen in hun regio,
dorp, stad in hun instituties. De scholen, de energiebedrijven,
de gezondheidszorg, het maatschappelijk werk, de rechtbanken.
En ja, dat is zeker duurder. Maar je investeert wel in je samenleving,
in je sociaal-maatschappelijk weefsel, in menselijke contacten.
Of zien we alle noodzakelijke voorzieningen steeds groter worden
en verder weg raken? Voor mij is het klip en klaar. Laten we dan
maar een duurdere keuze maken. En ons niet louter richten op
economische overwegingen, maar kiezen voor kleinschaligheid,
bereikbaarheid en herkenbaarheid op basis van sociale
afwegingen.”
De keus om zoveel mogelijk van onderop te denken en daar
daadwerkelijk vorm en inhoud aan te geven zou een impuls
kunnen krijgen door een herziening van ons belastingstelsel.
“Vrijwel alle belastingen in ons land zijn Rijksbelastingen.
Dat zie je nergens anders in Europa. De positie van lagere
overheden op fiscaal gebied is in de overige landen van de  
Europese Unie veel sterker. Nederland is het land waar het
minste aan lokale en provinciale belastingen wordt geheven.”

‘Ik geloof daadwerkelijk dat er in de Eerste
Kamer zaken zijn te verwezenlijken van de
politiek die we als OSF uitdragen’
“Het Rijk slokt alles op, om vervolgens via een verdeelsleutel de

Hendrik ten Hoeve wist tijdens zijn Senatorschap de OSF in de Eerste

provincies en gemeenten te bedienen. Dat daarbij de Randstad

Kamer al heel snel op de kaart te zetten als een factor van betekenis.

de beurs vaak beter krijgt gespekt dan de overige regio’s, geeft
voeding aan het al jaren sluimerende brede gevoel van achter-

zijn gemaakt die mensen hebben vervreemd van de Europese

stelling van de rest van Nederland. Groningen met zijn gas is

gedachte. Maar natuurlijk is het zo dat bij een solide lagere

een mooi voorbeeld. Misschien ook daarom is onafhankelijke

overheid ook een krachtige overheid hoort die de aandacht

politiek niet meer weg te denken in het politieke landschap.

richt op grote internationale aangelegenheden. Dat is uitermate

Lokale partijen zijn relevant en hebben bij de afgelopen gemeente-

belangrijk want zonder het een, die sterke hogere overheid, kan

raadsverkiezingen een groot electoraal succes behaald.”

het ander, die krachtige lagere overheid, niet functioneren.”

  
Het woord Europa valt. “Ook daar geldt dat je samen iets voor
elkaar moet krijgen”, stelt Ten Hoeve. “We spraken zojuist al

Frans Hermans

over fiscaliteit. Volledige fiscale autonomie van de aangesloten
Europese landen kun je niet meer volhouden. Dat leidt tot
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Column

DAGBOEK VAN EEN VOORZITTER
Het nut van een kleine fractie
In de afgelopen vijf zittingsperioden van de Eerste Kamer was de of windmolens te herbergen. Iedere regio heeft zijn eigen prioriOSF telkens met een zetel vertegenwoordigd. Zo nu en dan hoor

teiten en problemen. Dat mag gehoord worden op de plekken waar

je de opmerking dat een kleine fractie eigenlijk niet echt meetelt. het er toe doet. Dat maakt het voor een éénmansfractie in eerste
Ik denk dat de afgelopen tijd wel duidelijk is geworden dat een

instantie niet tot een heel gemakkelijke opgave. Tot nu toe heeft

kleine fractie wel degelijk het verschil kan maken. Na de vorige

de OSF nooit meer dan één kamerlid gehad. Dit kamerlid moet

statenverkiezingen zijn er heel wat lobby-capriolen geweest om de

als éénling een heterogene achterban vertegenwoordigen en

regerende partijen zo sterk mogelijk te maken in de Eerste Kamer.

zodanig stem geven in de Kamer, dat het herkenbaar blijft voor

Toen VVD en PvdA heel opportunistisch meenden dat het ook wel de diverse partijen in die achterban. We kunnen oprecht zeggen
zou gaan zonder een meerderheid in de Eerste Kamer bleek al snel

dat het onze Senatoren tot nu toe gelukt is om daaraan te voldoen.

dat die gedachte een vorm van politieke bijziendheid was, om maar
niet te spreken van kortzichtigheid. Er waren de laatste jaren heel

Dat de partijen in de achterban van de OSF niet allemaal gelijk zijn

wat strapatsen nodig om te kunnen regeren. En dan plotseling blijkt en denken is een gegeven. Maar ze zijn over het algemeen zeer wel
dat kleine partijen er toch toe doen en blijkt iedere stem te tellen. bereid een duidelijk gemotiveerd standpunt, dat binnen de geformuleerde uitgangspunten van de OSF past, te accepteren, zelfs al wijkt
Maar dan gaat het nog alleen maar over de uiterlijke politieke

hun eigen standpunt daarvan (op bepaalde punten) af. Naar de

spelletjes,  kamermeerderheden en partijdiscipline enz.

achterban heeft de OSF-senator voldoende ruimte, maar hij kan

Belangrijker is naar mijn idee dat kleine partijen met een eigen

(en moet) er natuurlijk ook zelf veel aan doen om die ruimte te

geluid kunnen komen.

scheppen. In feite geldt in de Kamer hetzelfde. Een gemotiveerd

Voor de bij de OSF aangesloten partijen is van belang dat ook de stem standpunt, dat niet door ideologie, door populisme of door napraten
van de regio’s klinkt in Den Haag, dat er meer is in Nederland dan van anderen wordt bepaald, wordt gewaardeerd. Het wordt beschouwd
de Randstad en dat die regio’s er niet alleen zijn om gas te leveren als een bijdrage aan de discussie die waardevol kan zijn, juist in de
Eerste Kamer. Echte discussie is daar mogelijk. Maar niet altijd,
soms regeert pure realpolitik, en ook echte discussie leidt niet
altijd tot een aangepast stemgedrag. Een éénmanspartij kan, behalve
in uitzonderlijke omstandigheden, zijn meningen over bijvoorbeeld
voorliggende wetgeving, niet zomaar laten prevaleren boven
andere meningen. Maar een éénmanspartij kan wel altijd haar
meningen laten horen, de deugdelijkheid daarvan laten doorklinken en daarvoor ontvankelijkheid laten groeien.
Het nut van een OSF vertegenwoordiger in de Kamer is dus niet
allereerst dat hij/zij daar van alles “klaar maakt”, maar vooral dat
hij/zij de denkwijze en de idealen van de onafhankelijke partijen
duidelijk maakt en de acceptatie daarvan vergroot.
Loyale samenwerking met anderen is daarbij belangrijk: de OSF
staat niet aan de kant, maar wil volop meedoen met het politieke
spel. Daarom willen onze aangesloten partijen een lijntje naar
Den Haag houden. En voor mij mag onze fractie best meer dan
één senator hebben. Met het nieuwe elan in de provincies moet
het lukken om ook de komende periode onze stem te laten horen.
Jabik van der Bij
Voorzitter OSF
(Foto: Topshots)
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Onafhankelijk en
toch verbonden…
De OSF is er van overtuigd dat onafhankelijk politiek de
beste manier is om burgers beter te betrekken bij de politieke
besluitvorming. Daarbij kiest de OSF voor een bestuurlijke
insteek op het niveau van de burger om vervolgens stappen
te maken richting het landelijke niveau. In die benadering
past aandacht voor kleinschaligheid en menselijke maat.
In bijna heel Nederland voelen lokale partijen zich
aangetrokken tot de missie en de visie van de OSF.
De OSF herbergt een scala aan partijen met diverse denkbeelden, overtuigingen, standpunten, meningen, opinies.
Waarbij we streven naar synergie op basis van respect voor
ieders eigen verantwoordelijkheid. Locomotie ging op bezoek
bij drie aangesloten OSF leden om zich een beeld te vormen
wat dat betekent: eenheid in verscheidenheid. Ofwel, waar
staan ze voor? Wat bindt hen, of juist niet? Wat willen ze?
Hoe willen ze dat bereiken en welke rol speelt de OSF daar
in? Op de koffie in Fryslân, Groningen en Utrecht…

‘We moeten het heft in eigen handen nemen’

Het conceptrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid
over de gaswinning in Groningen is voor de Partij voor het

Jur Kruizinga, secretaris Partij

Noorden aanleiding het vertrek te eisen van verantwoordelijk

voor het Noorden windt er geen

minister Kamp. De Onderzoeksraad bevestigt wat de Partij

doekjes om. “We moeten hier

voor het Noorden al bij herhaling naar voren heeft gebracht.

in het noorden de handen ineen Een volstrekte onbalans tussen enerzijds de baten en lasten
slaan. Opkomen voor onze eigen
belangen. In het westen wordt met dedain over ons noordelijk

en risico’s van de gaswinning voor de Groninger bevolking
en anderzijds de financiële baten voor het Rijk.

landsdeel gesproken. In een discussie die ik ooit met Haagse
ambtenaren voerde over werkgelegenheid werd onze regio mee-

“Wij strijden voor meer autonomie, voor een te vormen Noordelijk

smuilend de achtertuin van de Randstad genoemd. Nou dan weet landsdeel. Te vergelijken met de autonomie van de Duitse deelstaten
je het wel. De gaswinning heeft het Rijk de afgelopen vijftig jaar

ten opzicht van de federale Duitse Staat. Vanuit die gedachte is het

een slordige vijfhonderd miljard euro opgeleverd. Van dat geld is

ook volledig legitiem dat het Noorden dient te beschikken over

vrijwel niets geïnvesteerd in de provincie Groningen, maar des te vijfentwintig procent van de aardgasbaten. Nu vloeit honderd
meer in de Randstad.”

procent in de staatskas. Absurd. Bovendien dienen we een stem
te hebben in de gaswinning zelf.”

“Nu er ten gevolge van de aardgaswinning voortdurende

‘Op eigen kracht voor een sterk Groningen’ is de leus van het

aardbevingsschade ontstaat, wil dit kabinet ons afschepen met

verkiezingsprogramma 2015-2019, dat wordt opgesierd met het

een compensatiefooi van 1,2 miljard euro. Het gaat wel om onze logo van een ijsvogel. “Die ijsvogel is een metafoor waar we voor
veiligheid. Het wordt tijd dat we het heft in eigen handen nemen.”
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staan”, verduidelijkt Kruizinga.  
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scholen die was gesteld op tweehonderd leerlingen. Dat is een
maatvoering die op het platteland de plank volledig mis slaat.
Als die maatregel was doorgevoerd, had de helft van al onze
basisscholen in deze provincie het loodje moeten leggen.”
Kruizinga beseft dat een eigen beleid maken staat of valt met de
beschikbaarheid van middelen en bevoegdheden op maat. In die
zin kiest zijn partij voor schaalvergroting. “We kiezen voor autonomie van de drie noordelijke provincies. Econoom Jan Lambers
heeft in opdracht van onze partij onder meer berekend dat, als je
de drie noordelijke provincies samenvoegt tot één landsdeel, je
een besparing realiseert van 75 miljoen euro op de personeelskosten
van de provinciale ambtenaren. Dat is mooi meegenomen, maar
Jur Kruizinga: “Wij strijden voor meer autonomie.” (Foto: Frans Hermans) dat is niet ons hoofdmotief. Onze beweegreden is baas in eigen
provincie met eigen beleid op maat. Een eigen landsdeel Noord“De ijsvogel straalt kracht uit, heeft een specifiek eigen geluid,

Nederland met een eigen politiek zelfbestuur dat tenminste de

is een trouwe standvogel die wordt bedreigd door ingrepen van

provincies Groningen, Drenthe en Fryslân omvat en dat erkend

buitenaf. Het zijn eigenschappen en omstandigheden waarmee

wordt als regio in Europa.”

onze partij zich gerelateerd voelt en mee wordt geconfronteerd.”
De Partij voor het Noorden wil circa vijf miljard euro van de aardgasbaten investeren in versterking van de economie van het Noorden.

‘We kunnen pas eigen kracht ontwikkelen als we
ons eigen beleid maken. Het Rijksbeleid past niet
in aard en omvang bij de noordelijke provincies’

In onder meer grote infrastructurele projecten, meer samenwerking
met Noord-Duitsland, verbetering van de leefbaarheid van de

Die autonomiegedachte leeft ook bij buurgenoot Friesland.

dorpen, behoud en versterken van het noordelijk zelfbewustzijn

Met dit verschil dat de Fryske Nationale Partij kiest voor een

en aandacht voor de eigen identiteit en cultuur van het Noorden. zelfstandig Friesland. Kruizinga knikt. “In onze ogen zijn de

“We willen een duidelijk eigen geluid laten horen in de Provinciale afzonderlijke provincies te klein om een vuist te maken richting
Staten van Groningen. We kunnen pas eigen kracht ontwikkelen Den Haag.  Je moet natuurlijk wel voldoende gewicht in de schaal
als we ons eigen beleid maken. Het Rijksbeleid past niet in aard

kunnen leggen. Wij denken in termen van ‘het Noorden’.  

en omvang bij het Noorden. Neem de opheffingsnorm van basis- We hebben dezelfde problematiek, dezelfde gebiedskenmerken,
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dezelfde verbondenheid en een onderliggende gezamenlijke

‘Wij komen op voor alle inwoners van Fryslân’

cultuur.” Glimlachend: “De ommelanden van Groningen zijn
oorspronkelijk Frysk gebied geweest en de stad Groningen was
ooit het bezit van een graaf uit Drenthe.”
“Meer samenwerking van de lokale en regionale partijen in het
Noorden om gezamenlijk voor hun belangen op te komen betekent
ook een keuze voor de OSF. De Partij voor het Noorden is actief
lid”, zegt Kruizinga overtuigend. “Onze partij stemt op de OSF in de
Eerste Kamer. We maken gericht gebruik van de ondersteunende
mogelijkheden van de OSF.” Hij laat een aantal uitgaven zien die
de Partij voor het Noorden mede door financiële ondersteuning
van het wetenschappelijk bureau van de OSF heeft gerealiseerd.
Onderzoeken over ruimtelijk beleid, provinciale draagvlakvergroting
en economische vergelijkingen. ‘Nuttig voor ons, maar zeer zeker Sybren Posthumus, Frysk in hart en nieren (Foto: Frans Hermans)
ook voor andere partijen.”
Met zijn lengte, zijn wilde
“Het gaat er om dat je achterstellingsmechanismen die we als

blonde haren, blauwe ogen

inwoners niet zelf hebben veroorzaakt bloot weet te leggen”, besluit

en frisse open gezicht zou hij

Kruizinga. “Economische activiteiten in het Westen worden nu

zomaar weggelopen kunnen

kunstmatig bevoordeeld door de subsidies op de grondprijzen aldaar.

zijn uit een Fryske reclame-

Oneerlijke concurrentie, waardoor het huidige economische

campagne. Maar niet alleen

beleid op de Randstad blijft gericht en te weinig bedrijven zich hier

fysiek is Sybren Posthumus (45) een markante verschijning.

vestigen. Als de gasopbrengsten eerlijker worden verdeeld ontstaan Als echte Frysk komt hij voortdurend op voor de Fryske identiteit.
hier andere economische modellen. We willen de noorderlingen Daarin gaat hij ver, zonder dogmatisch te zijn. Ooit weigerde hij
overtuigen van hun eigen kracht, binden met behoud van onze

om als dienstplichtige in Nederlandse militaire dienst te treden.  

culturele waarden. Autonoom zijn. Als we de middelen bevechten

“Ik voel me helemaal geen Nederlander.  Bovendien, Fryslân

die daar voor nodig zijn is een groot deel van onze problematiek

heeft een veel langere historie.” Daarin heeft hij gelijk. Maar helaas

op te lossen.”

voor Posthumus en zijn medestanders van de in 1962 opgerichte
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Fryske Nasjonale Partij raakte Fryslân in 1795 officieel zijn

de plank mis. Een van onze kernwaarden is juist dat we inter-

zelfstandigheid kwijt en werd het een provincie van Nederland.

nationaal acteren. In Europees verband zijn we aangesloten bij de

Posthumus is sinds 2011 Statenlid FNP in de provincie Fryslân.

EFA, een Europese politieke partij. De FNP was in 1981 een van

Voorheen was hij onder meer raadslid in de gemeente Leeuwarden.

de partijen die de EFA heeft opgericht. Door actieve inbreng van

Hij studeerde bedrijfskunde aan de universiteit van Groningen.

de FNP zijn ook twee andere Friese politieke partijen in Noord- en

“Ja, in Groningen. Helaas heeft Fryslân geen universiteit.

Oost-Fryslân (Duitsland) actief lid geworden in EFA-verband.

Wetenschappelijk onderwijs naar onze provincie halen is al

Dat zijn de SSW (Sleeswijk-Holstein) en Die Frysken

jarenlang een speerpunt van onze partij. Je ziet nu teveel jonge

(Ost-Fryslân - Nedersaksen).”

Frysken na hun universitaire studie elders overal in Nederland
uitwaaieren. Die komen niet meer terug. Doodzonde.”

“Bovendien, Fryslân drijft allang niet meer louter op de
agrarische sector. We beschikken hier over een sterke diensten-

Posthumus wil wel benadrukken dat onafhankelijkheid

bedrijfstak, een snel groeiende toeristenbranche, een solide mkb

voor Fryslân niet het streven is van zijn partij. “Daar bestaan

en veel exporterende bedrijven. Veel hogescholen ook.

misverstanden over. De FNP wil veel meer autonomie voor

Daarnaast, vlak de aardwarmte systemen die het verbruik van

Fryslân. We willen geen onafhankelijkheid zoals Schotland.

fossiele brandstoffen in Fryslân terugdringen niet uit. En niet

Maar wat je wel steeds meer om je heen ziet, is dat in Europees

te vergeten onze aardgasbaten.”

verband de regio’s of provincies over wetgevende bevoegdheden
beschikken. Die weg willen wij ook bewandelen.”
Sinds 2011 kan aan dat streven door zijn partij bestuurlijk worden
gewerkt. De FNP vormt samen met de PvdA en het CDA het
College in de Staten en levert in de persoon van Johannes Kramer
ook een gedeputeerde. Dat heeft de FNP geen windeieren gelegd.
“We zijn een machtsfactor geworden”, legt Posthumus uit.
“En dat zet zoden aan de dijk. We hebben als partij onlangs
een inventarisatie gemaakt wat deelname aan de coalitie ons
daadwerkelijk oplevert. Nou, ik kan je zeggen dat nu al tachtig
procent van wat we in ons verkiezingsprogramma nastreven is
gerealiseerd.” Hij telt zijn zegeningen. Met als meest in het
oogspringende wapenfeiten de concentraties van de windmolenparken, werkgelegenheidsprojecten die in gang zijn gezet, de
aanpak van de problematiek van de overwinterende ganzen in
samenspraak met boeren- en natuurorganisatie en het FNP
pronkjuweel: het nieuwe beleid rondom de Fryske taal.
“Dat komt echt volledig uit onze koker. Onze fractievoorzitter

“Daarvan vloeit ieder jaar 800 miljoen euro in de staatskas.

Annigje Toering heeft de Fryske taalparagraaf geschreven.”

Wij willen een redelijk aandeel van de opbrengsten. Hier woont
3,9% van de Nederlandse bevolking. Wij willen een aandeel van

‘Wij willen een aandeel van 4% in de opbrengst
van ons aardgas. Zeg maar ons bevolkingsaandeel. Dat is toch een keurig voorstel?’

4% in de opbrengst van ons aardgas. Zeg maar ons bevolkingsaandeel. Dat is toch een keurig voorstel?”
Met de OSF heeft de FNP een hechte band. “De FNP is al vanaf

“In een notendop komt het er op neer dat er van peuter tot aan

het begin in 1995 betrokken bij het bestuur en wetenschappelijk

de universiteit een doorgaande meertalige leerlijn is. We zetten

bureau van de OSF. Sinds 2007 levert de FNP de voorzitter van

in op tweetalig Nederlands-Frysk of drietalig Nederlands-Frysk-

de OSF. FNP’er Jabik van der Bij is de huidige voorzitter.

Engels onderwijs. Afhankelijk van de schoolsoort. We beginnen

En FNP’er Hendrik ten Hoeve was voormalig OSF senator tussen

bij de 0-4 jarigen voorschoolse opvang. Dat doen we op basis

2003-2011 en is momenteel voorzitter van het Wetenschappelijk

van een wetenschappelijk erkende systematiek.”

Bureau van de OSF. Wij waarderen de rol en betekenis van de
OSF in de Eerste Kamer zeer en maken gebruik van de gelden

Ben je als alleenstaande provincie in staat om economisch iets te

voor onderzoek, conferenties, studiereizen, etc. Bovendien,

berde te brengen? “Criticasters proberen ons soms minimalistisch

ontleen je als partij ook status aan het gegeven dat je stem via

te benaderen Dat we in ons zelf zijn gekeerd. Dan sla je volledig

de Eerste Kamer doorklinkt in Den Haag. Niet onbelangrijk.”
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Posthumus straalt optimisme uit. Hij ziet de aanstaande

Jonkers. “In de tijd dat ik nog raadslid was heb ik het busrijbewijs

provinciale verkiezingen met veel vertrouwen tegemoet.

gehaald.” Grinnikend: “Voor later als ik gepensioneerd ben, dacht

“De FNP groeit. We hebben om en nabij de 1300 leden, met in

ik toen. Inmiddels rijd ik met veel plezier op de bus. Als wethouder

Friesland een electoraat tussen 10 en 15 procent. Op het platteland

heb ik onder meer verkeer en vervoer in portefeuille, een betere

zijn we in diverse gemeenten al de sterkste partij. We hebben

praktijkervaring kun je je niet wensen. Bovendien, als wethouder/

nu vier Statenleden en willen doorgroeien naar vijf, zes of zeven buschauffeur hoor je veel, weet je wat er speelt en bouw je veel
zetels. We zijn inmiddels een gevestigde, gerespecteerde waarde krediet bij de inwoners op. We hebben als lokale partij Inwonerswaar niemand meer omheen kan.”

belangen Montfoort Linschoten (grootste partij in coalitie met CDA
en ChristenUnie, red.) de afgelopen vier jaren tal van zaken die
hier op lokaal niveau speelden en soms helemaal vastgeroest zaten

Pleidooi voor meer directe betrokkenheid

tot een goed einde weten te brengen. Daar geniet ik wel van ja, dat
je als wethouder ook dingen voor elkaar kunt krijgen door van de
gebaande paden af te wijken. Het gaat er mij niet om ergens mijn
stempel op te drukken, maar om zaken voor elkaar te krijgen.
Ik denk altijd in oplossingen binnen de kaders van de wet.”

‘Het gaat er mij niet om ergens mijn stempel op
te drukken, maar om zaken voor elkaar te krijgen’
Jonkers denkt dat het succes van de lokale partijen bij de
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen mede te danken is
aan de zelfingenomen houding van tal van al jaren op de macht
beluste partijen. “De gevestigde politiek heeft het woord empathie
uit haar woordenboek geschrapt. Ze plaatst het bestuur op afstand
van de burgers, van de inwoners. Bij herindelingen hoor je altijd
het fabeltje dat grootschalige gemeenten zorgen voor een betere
kostenbeheersing, een hogere kwaliteit van het ambtenarenkorps,
Rob Jonkers: “Ik denk altijd in oplossingen binnen de kaders van de wet.”

etc. Ik heb het nog nooit bij welke herindeling dan ook gezien!

(Foto: Frans Hermans)

Samenwerking tussen gemeenten, dat loont. Daarmee behoud
Twaalf jaar geleden denderde hij

je de flexibiliteit en blijft de ‘couleur locale’ dichter bij de burger.”

met zijn lokale partij de gemeente
Montfoort (13.500 inwoners) binnen.

Inmiddels bundelen lokalen zich om het electorale succes van

Een politieke paleisrevolutie.

de gemeenteraadsverkiezingen te herhalen bij de Provinciale

Met vijf zetels in de raad in een klap Statenverkiezingen. “Ik hoop dat die trend zich voortzet”, spreekt
de grootste partij. Het wethouder-

Jonker zijn verwachting uit. “Wat je nu ervaart is dat lokale partijen

schap lonkte. Afkomstig uit het

geen verlengstuk hebben in andere politieke gremia. Je bent maar

bedrijfsleven keek hij aanvankelijk

mondjesmaat vertegenwoordigd in het middenbestuur en de

z’n ogen uit in de politieke arena. Inmiddels is Rob Jonkers (60), waterschappen. Als een lokale partij een klankbord heeft met
aan zijn derde termijn als wethouder bezig. “Ik ben ooit in de

bijvoorbeeld een Statenlid, dan kun je tal van gemeentelijke zaken

politiek gestapt omdat ik vond dat het anders moest. Politiek moet ook in de provincie aankaarten. Zo vergroot je het netwerk.
laagdrempelig zijn. Mensen mogen me altijd aanspreken en krijgen Belangrijk is ook dat je als lokale partijen kennis en informatie
ook direct antwoord.”

gaat uitwisselen. Een kennisbank ontwikkelen, waarmee je elkaar
vanuit je netwerk kunt ondersteunen bij elkaars problematiek.

Uw verslaggever neemt de proef op de som en vraagt een aantal

Als je stem wordt gehoord in de provincie, kun je ook een link

inwoners in het centrum van Montfoort naar hun ervaringen met

leggen naar de Eerste Kamer, via de OSF.  Het is toch op z’n

wethouder Jonkers. Het beeld dat ontstaat, is een karakterschets

zachtst gezegd verwonderlijk dat lokale partijen landelijk de

van een harde werker, tikkeltje eigenwijs, erg betrokken bij de

meeste raadszetels bezetten en dat hun geluid niet of nauwelijks

leefbaarheid van Montfoort en dicht bij de mensen. “Wist u dat

doorklinkt in andere bestuurlijke gremia.”

onze wethouder ook buschauffeur is bij het openbaar vervoer in
Montfoort?” zegt een vriendelijke dame.

De naam OSF is gevallen. Jonkers wil nog één keer zijn nek

“Ik ben wethouder en parttime buschauffeur”, verduidelijkt

uitsteken en met een aantal geïnspireerde mensen deelnemen
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aan de provinciale verkiezingen. PLU staat voor Provinciaal

“De provincie Utrecht kost 184 miljoen euro per jaar; na afstoten

Lokaal Utrecht en is aangesloten bij de OSF. Maar de partij

zorgtaken 142 miljoen euro op jaarbasis. De zorgtaken gaan naar

neemt deel onder de naam Provincie@Inwonersbelangen.

de gemeente, de milieutaken naar een regionale uitvoeringsdienst
en de veiligheidstaken vallen onder de Veiligheidsregio Utrecht.

“Een kwestie van beter benutten van onze lokale naamsbekendheid. De provincie houdt dus nog maar nauwelijks taken over maar
Ook in verband met de verkiezingen voor het waterschap.”, aldus

kost ons straks nog steeds e 142,00 per jaar. Wij willen jaarlijks

Jonkers. “Ik sta voor 100 procent achter de doelstellingen van de OSF.   50 miljoen euro bezuinigen op de provincie. Dit geld gaat naar alle
Het bestuur heeft hard gewerkt om in alle provincies vertegen-

gemeenten van Utrecht. De inwoners van de gemeente kunnen

woordigd te zijn. Dat is helaas niet overal gelukt. Maar een basis dan zelf bepalen waarvoor de middelen ingezet worden.
is gelegd. Ik denk dat het belangrijk is dat de volgende stap moet
zijn dat we stevig gaan inzetten op versterking van de OSF

Provincie@Inwonersbelangen wil de provincie opheffen en

organisatie. Voet aan wal krijgen in zoveel mogelijk Provinciale

Nederland opdelen in regionale samenwerkingsverbanden.

Staten en daar een uitgekiende organisatiestructuur voor

Zo wordt samenwerking niet van bovenaf opgelegd, maar geef

ontwikkelen. We zitten al te lang in de eerste versnelling.

je invulling aan het belangrijkste signaal dat de kiezers met de

We moeten nu doorschakelen.”

gemeenteraadsverkiezingen 2014 hebben afgegeven: meer directe
betrokkenheid voor de inwoners van de regio zodat ze  in staat

Saillant detail. Aan de vooravond van de provinciale verkiezingen

zijn meer invloed op hun eigen leefomgeving te kunnen

ziet Provincie@Inwonersbelangen geen rol meer weggelegd voor

uitoefenen.”

de provincies. “De rol van het middenbestuur moet veranderen.
We willen af van de provincie”, zegt Jonkers gedecideerd.

Wordt vervolgd op 18 maart 2015.
Frans Hermans

Kasteel Montfoort uit 1163
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Feest van de democratie
Zo worden verkiezingen wel genoemd.

Wat het eerste punt betreft: het maakt

burger. En dus ook dichterbij het

En terecht, natuurlijk, want verkiezingen

natuurlijk groot verschil of in de parle-

oorspronkelijke systeem waarbij

geven de kans om je stem te laten horen

menten ieder lid op persoonlijke titel

iedereen gewoon mee kon praten.

over het bestuur dat over ons is gesteld.

gekozen is en ook echt “zonder last”

De oude Germanen deden dat door alle

naar zijn eigen overtuiging stemt, of dat

Onze Nederlandse werkelijkheid is een

vrije mannen bij elkaar te laten komen

een parlementslid gekozen wordt op een

vrij sterk gecentraliseerd systeem waarbij

en een “ding” te houden. Ieder had een

partijlijst en vervolgens ook altijd precies

de partijen de dienst uitmaken, er voor

stem, alhoewel ook toen al de stem van

zo stemt als de partijlijn of de fractie

individuele volksvertegenwoordigers, zeker

de ene wel zwaarder zal zijn geweest dan

voorschrijft. In het laatste geval is eigenlijk

op landelijk niveau, weinig mogelijkheden

die van de ander. Verschil, in macht, in

van democratie geen sprake meer en is

zijn zich aan de greep van de fractie te

aanzien, en in politieke en bestuurlijke

“particratie”, partijendemocratie, een

onttrekken, en waarbij referenda niet of

zeggenschap, is er altijd wel geweest.

betere omschrijving. Maar ook in een

nauwelijks worden toegepast. Maar, kan

Toch was dat een heel directe vorm van

particratie zou het direct-democratische

er worden aangevuld, op gemeentelijk en

democratie, waar wij nog wel jaloers op

element weer groter gemaakt kunnen

ook hier en daar op provinciaal niveau

zouden kunnen worden als we het

worden door belangrijke kwesties aan een

treden partijen op, die los staan van de

vergelijken met onze eigen manieren.

beslissend referendum te onderwerpen.

Haagse particratie. En die zien vaak kans

Omdat wij intussen met zoveel zijn is de

Dat heeft nadelen (een referendum kan

de stem van hun burgers te vertolken

directe methode van elke man mee laten

door slimme politici gemanipuleerd

over specifieke problemen of ook wel juist

praten natuurlijk niet meer echt toepasbaar.

worden), maar het is wel echte democratie.

over de hele wijze van politiek bedrijven.

Dus wij moeten het doen met een systeem

Het is geen wonder dat dat beter lukt in

waarbij wij iemand anders, die door ons

Ook de mate van centralisatie / decentra-

de gemeenten, ook al zijn die tegenwoordig

gekozen wordt, voor ons laten spreken.

lisatie heeft een grote invloed op de mate

(te) groot, en evt. in de provincies, dan op

Trouwens, we laten intussen wel de

waarin burgers hun eigen stem kunnen

landelijk niveau. Politiek dichtbij geeft de

vrouwen ook meedoen in dat systeem, dus

laten gelden. Als alle macht centraal vanuit

burger de kans zich er mee te bemoeien,

die hebben in ieder geval nu meer in te

de hoofdstad wordt uitgeoefend is de

bij politiek veraf is dat lastig.

brengen dan in de vroege middeleeuwen!

besluitvorming voor de burger een
ver-van-mijn-bed-show, waarvan hij het

Er is een voorbeeld in Europa waar

Hoe goed of slecht dat systeem van

gevoel heeft er nauwelijks invloed op te

de politiek voor veruit het grootste deel

representatieve democratie functioneert

hebben. Als de belangrijke beslissingen

dichtbij de burger wordt uitgeoefend.

hangt van een aantal factoren af, waarvan

genomen moeten worden in een gemeente- Zwitserland natuurlijk. Van oudsher

in ieder geval de invloed van de politieke

raad waarvan de leden bij iedereen bekend

zelfstandige kantons, die dus zelf volledig

partijen belangrijk is, en ook de mate van

zijn en door iedereen aangesproken kunnen

soeverein waren, besloten (na een interne

centralisatie / decentralisatie.

worden, komt besluitvorming dichtbij de

oorlog!) in 1848 om een deel van hun
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(Wb)
soevereiniteit over te dragen aan een
gezamenlijk landsbestuur. Hun statenbond
werd daarmee een bondsstaat, ook al kreeg
die centrale staat door de kantons nauwelijks meer gezag toebedeeld dan over het
leger, het douanekorps en het geldwezen.
Het huidige parlement bestaat uit twee
kamers, de Nationalrat die bestaat uit
200 door de bevolking gekozen leden en
de Ständerat die bestaat uit 46 leden, voor
elk kanton twee en voor de zg. halfkantons
één lid. De kantons, die dus verregaande
bevoegdheden behouden hebben, zijn heel
verschillend, ook in bevolkingsomvang.
Zürich heeft 1,4 miljoen inwoners, Uri
maar 35.000. In het algemeen liggen de
aantallen op een niveau dat in Nederland
door de regering eerder voor gemeenten
dan voor provincies wordt wordt nagestreefd.
Bovendien kunnen op elk bestuursniveau,
gemeente, kanton, bond, referenda worden
gehouden, ook op basis van initiatieven uit

(Foto: Topshots)

de burgerij. Zwitserland is dus een staat
waar partijen wel functioneren, maar waar

die het liefst de provincies zien opgaan

provincies, die oorspronkelijk soeverein

de “particratie” beperkt blijft door de

in grote landsdelen, en weinig animo

waren. Provinciale partijen kunnen de

bevoegdheden dichtbij de burgers te

voor referenda (die bij ons ook alleen

uitdrukking zijn van wat in die heel

houden en bovendien op ruime schaal

raadgevend mogen zijn). Er zijn goede

diverse provincies gewenst wordt door

“directe democratie” toe te passen in de

redenen om de stem van de burger te

de burgers. Dus van de eigen provinciale

vorm van referenda.

laten horen in onafhankelijke partijen,

identiteit. En gezamenlijk kan dat geluid

in de gemeenten, en straks op 18 maart

ook in de Eerste Kamer doorklinken!

Vergelijk eens met Nederland: steeds

ook in zo veel mogelijk provincies.

grotere gemeenten, diverse partijen

Ook Nederland heeft historisch gegroeide

Hendrik ten Hoeve
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FNP doet succesvol
onderzoek in Schotland
Een delegatie van 17 personen van de FNP verbleef van 17 tot en met
20 september 2014 in Edinburgh, waar in die dagen het referendum
over de onafhankelijkheid van Schotland werd gehouden.

De partij werd in 1962
opgericht door activisten
van de Fryske beweging,
die ontstaan was in de
19e eeuw. De FNP kwam
op voor de Fryske taal,
cultuur en sporten.
De beweging was een
reactie op de grote nationale
partijen die volgens de
oprichters te veel waren
gericht op de Randstad.

Dit onderzoek werd mede gesubsidieerd door het Wetenschappelijk
Bureau van de Onafhankelijke Senaatsfractie. Sybren Posthumus van
de FNP kijkt tevreden terug op het onderzoek.
“Wat opviel was de enorme media-aandacht die ons bezoek teweeg
heeft gebracht. Zowel in de kranten als op de radio, TV en internet
werd aandacht besteed aan ons bezoek. Uiteraard zijn we daar enorm
blij mee”.

In 1995 verenigde de
partij zich samen met
andere provinciale
partijen en De Groenen
in de Onafhankelijke
Senaatsfractie (OSF).
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Doel van het bezoek van de Fryske delegatie

quenties van bijvoorbeeld een ‘ja’ stem

ongeregeldheden zouden uitbreken, maar

was het onderzoeken van het referendum-

onvoldoende konden doorzien.

op de dag zelf en rond de uitslag was hier

proces, welke lering hieruit kan worden

Dit werd tijdens de straatinterviews die

helemaal niets van te merken. De uitslag

getrokken voor Fryslân en andere regio’s

wij hebben gehouden zeer vaak aangehaald. werd ook ook door iedereen gerespecteerd,

in Nederland en Europa en welke sterke en

Mede daardoor heeft een meerderheid van

door zowel de voor- als tegenstanders.

zwakke punten konden worden geanaly-

55% ‘no’ heeft gestemd en een minderheid

Juridisch gezien was Schotland volledig

seerd. “Als FNP streven wij niet naar totale

van 45% ‘yes’.”

bevoegd om een referendum uit te

onafhankelijkheid van Fryslân, maar wij

‘De opiniepeilingen voorspelden
een nek aan nek race’
willen wel graag dat we meer zeggenschap

schrijven over de toekomst van de regio/

Onderzoek

het land. Sinds 1905 zijn over de hele wereld

Tijdens het referendum kon onderzoek

maar liefst 46 referenda uitgeschreven over

worden gedaan op basis van een praktijk-

onafhankelijkheid van landen.

voorbeeld en voorafgaand daaraan op basis

Zelfbeschikking van volkeren is één van

van diverse publicaties over het proces.

de uitgangspunten van de Verenigde Naties.”

krijgen over zaken die in onze eigen
omgeving spelen”, legt Posthumus uit.
“Wij denken dat een referendum een
uitstekende manier is om dit in de
toekomst te bewerkstelligen.”

Actief
Voor aanvang van het bezoek lazen de
deelnemers tientallen artikelen over de
(politieke) situatie in Schotland, de
aanleiding voor het referendum en de
argumenten van voor- en tegenstanders
van onafhankelijkheid. Op de dag van het
referendum zijn door de deelnemers aan
de studiereis zo’n 168 mensen geïnterviewd.
“Wij wilden niet alleen toekijken tijdens
de studiereis, maar ook actief iets doen
om lering te trekken uit het referendum
voor Fryslân en andere provincies in
Nederland.” Posthumus geeft aan dat
tijdens het onderzoek een aantal
opvallende zaken aan het licht kwamen.

Bovendien was het al geruime tijd bekend Gebrek aan informatie
dat er een referendum zou worden gehouden “Politiek gezien waren diverse ‘faalfactoren’

“De organisatie van het referendum was

en ook het krachtenveld was bekend.

Wij hebben als gezelschap ook niets gemerkt
van een grote strijd tussen voor- en tegen-

‘Politiek gezien waren diverse
‘faalfactoren’ in het spel’

fracties in het Britse parlement (namelijk
van de Conservatives, Labour en Liberal
Democrats) naar Schotland afgereist.

standers van het referendum. De mensen
gingen ook respectvol met elkaar om.”

in het spel. Zo zijn één week voor het
referendum de drie leiders van de grootste

tot in de puntjes strak georganiseerd.

De opiniepeilingen voorspelden een nek
aan nek race. Een heel sterk punt was zoals

Ze hebben daarbij aan de bevolking van

“Wat wel opviel waren de variërende

vermeld dus de organisatorische voorbe-

Schotland beloofd dat het land bij een ‘No’

argumenten die inwoners gebruikten om

reiding. Zoals aangegeven is het referendum

veel meer bevoegdheden zou krijgen op

een keuze te maken. Verder kan zonder meer

zelf en de voorbereiding daarvan zonder

wettelijk en fiscaal gebied. Verder zijn in de

gesteld worden dat het referendum als

noemenswaardige problemen verlopen.

week voor het referendum diverse state-

democratisch instrument goed functioneerde,

ments van banken naar buiten gekomen

met een opkomst van 85%. Toch bleek op

“In de (Engelse) media werden wel enkele dat men het hoofdkantoor mogelijk zou

de dag zelf dat veel kiezers onvoldoende

incidenten op familieniveau uitgelicht en

willen verplaatsen bij een ‘Yes’ van de

informatie hadden gekregen en de conse-

werd zelfs voorspeld dat er rellen of

Schotten voor onafhankelijkheid.”
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“Het was wel de vraag of Schotland als aparte

gebruiken? Over al deze onderwerpen was

Geschikt instrument

staat zou worden erkend door andere landen.

veel onzekerheid en dat heeft voor veel

In de conclusies en aanbevelingen van

Tijdens de straatinterviews werd duidelijk

mensen de doorslag gegeven om ‘No’ te

haar onderzoeksrapport stelt de FNP dat

dat een belangrijke faalfactor toch het gebrek

stemmen.”

referenda absoluut een geschikt instrument
kunnen zijn bij het nastreven naar een

aan informatie is geweest.”

‘Veel mensen waren in totale
onwetendheid wat er zou
gebeuren als de uitkomst een
‘ja’ voor onafhankelijkheid zou
zijn geweest’
Onwetendheid

“Daarnaast is na afloop van het referendum

andere politieke situatie voor een bepaald

een analyse uitgevoerd waaruit bleek dat tot

gebied. Posthumus: “Zowel in de situatie-

de leeftijd van 55 jaar een redelijke meerder- Schotland als bij 46 andere referenda over
heid van 50 tot 60% van de stemmers ja

onafhankelijkheid over de hele wereld komt

had gestemd, maar dat met name boven

dit naar voren. De opkomst bij dergelijke

de 65 jaar massaal ‘No’ is gestemd (75%

referenda is vaak hoog en het onderwerp

van de oudere stemmers). Dit zou er op

is belangrijk genoeg om de bevolking een

kunnen duiden dat de mensen die ‘gesetteld’

uitspraak te laten ontlokken.

Posthumus: “Veel mensen waren in totale zijn en ‘iets te verliezen’ kunnen hebben,
onwetendheid wat er zou gebeuren als de

meer geneigd zouden zijn om tegen

Uiteraard moet een referendum over

uitkomst een ‘ja’ voor onafhankelijkheid zou verandering te stemmen. Dit werd nog

de toekomst van een regio gaan over een

zijn geweest. Wij kregen ook veel respons

onderwerp dat leeft. Indien te voorzien is

bevestigd in de stemming per stemdistrict.”

op dit punt. Was het bijvoorbeeld in zo’n

dat er door een foutieve onderwerpkeuze

geval nodig om een paspoort te hebben om

“In typische arbeiderssteden als Glasgow

een te lage opkomst zal volgen, is het

de ‘nieuwe grens’ met Engeland over te

is met grote meerderheid ‘Yes’ gestemd,

referendum gedoemd te mislukken

steken? Zou Schotland nog wel lid blijven

terwijl in de meer welgestelde plaatsen

van de EU? Zou Schotland de euro krijgen

een ruime meerderheid tegen onafhanke-

of toch het Britse pond mogen blijven

lijkheid stemde.”
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Iedere stem
doet er toe!
‘Mensen moeten het gevoel krijgen
dat hun stem er écht toe doet’

Jabik van der Bij (Foto: Frans Hermans)

De opmars van de lokale en provinciale politieke partijen is niet
te stuiten. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014
behaalden lokale partijen meer dan 30 procent van de stemmen.
In totaal werden 2.880 raadsleden van lokale partijen benoemd.
Zij waren verdeeld over 835 lokale partijen.
Jabik van der Bij, voorzitter van de OSF, hoopt dat bij de provinciale
verkiezingen van 18 maart de onafhankelijke politieke partijen een
goed resultaat gaan neerzetten.

Dr. Jabik (Jaap) van der Bij
is sedert 2007 voorzitter
van het Dagelijks Bestuur
van de OSF. Hij heeft een
langdurige loopbaan in het
onderwijs achter de rug,
welke hij beëindigde als
voorzitter van het College
van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Nederland
(nu: Stenden Hogeschool).
Jabik is Frysk in hart en
nieren -hij promoveerde op
een onderzoek naar de effecten van een project Frysk
in het voortgezet onderwijsen woont in Uitwellingerga
(Twellingea). Bij de Fryske
Nasjonale Partij is hij in
verschillende functies actief.
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Van der Bij is een groot voorstander van

windmolens, maar de landelijke fractie is

Hetzelfde geldt volgens Van der Bij

lokale en provinciale onafhankelijke partijen.

weer voor de komst van meer windmolens

ook voor het onderwijs. “Alle scholen

“De landelijke politieke partijen in

in Fryslân en verschuilt zich daarbij achter

in Nederland moeten op dit moment aan

gemeenteraden en proviniciale staten

de Europese richtlijnen. In Den Haag weten

dezelfde normen voldoen, maar je kunt

handelen meestal in het belang van hun

veel politici niet wat er leeft in het buiten-

scholen in de Randstad niet vergelijken

partij, zoals hen dat vanuit Den Haag wordt

gebied. Dat biedt duidelijk kansen voor

met die op het platteland. Als je scholen

opgedragen. Ik vind het gezonder wanneer onafhankelijke lokale en provinciale

op het platteland gaat sluiten, dan snijd je

onafhankelijke politieke partijen ook in

de leefbaarheid uit de dorpen en versterk

partijen.”

gemeenten en provincies hun eigen koers

je de leegloop van het platteland. Door de

kunnen uitstippelen. Dan pas kunnen

Speerpunten in de plannen van de OSF

gemeenteraden en provinciale staten écht

zijn onder meer de zorg en het onderwijs. schroeven, werk je de krimp in de hand

een dialoog aangaan met het centrale gezag.” Van der Bij legt uit waarom juist op deze

normen voor onderwijsstichtingen op te
en kom je in een vicieuze cirkel terecht,
waardoor het voor mensen steeds minder
aantrekkelijk wordt om in een plattelandsgemeente te blijven wonen.
Op deze manier zuigen de grote steden
de omliggende gemeenten nog meer leeg.
Wij willen daarom af van de marktwerking
in het onderwijs. In onze ogen is dat
helemaal niet nodig. ”
De OSF-voorzitter geeft aan dat bij de
mensen in kernen en dorpen vaak veel
creativiteit zit om met goede en slimme
oplossingen te komen.
“Maar dan moeten ze vanuit de landelijke
overheid niet alle faciliteiten weg willen halen
op het platteland. Het grootste gedeelte van
al het belastinggeld wordt nu nog
geïnvesteerd in de infrastructuur in het
westen van Nederland. Wij zouden graag

Hij geeft aan dat er op gemeentelijk en

zaken extra wordt ingezet. “De Tweede

zien dat er meer spreiding wordt toegepast

provinciaal niveau talloze kwesties spelen, Kamer heeft een aantal besluiten genomen in de verdeling van de belastinggelden.
waarbij de landelijke politiek haar zin door-

waarbij de zorg vanaf heden op lokaal niveau

drijft zonder te luisteren naar de wensen

moet worden uitgevoerd en dat Den Haag digitalisering, waardoor afstanden kleiner

van de lokale bevolking. “Kijk naar de

de verdeling van de financiële middelen

zijn geworden en mensen in veel gevallen

provincie Groningen, waar zo’n tachtig

hiervoor verzorgd. In de praktijk blijkt

niet meer per se elke dag naar hun werkplek

procent van de bevolking inmiddels voor
een sterke reductie van de gaswinning.
Toch drijft minister Kamp hier zijn zin
door. Verder hebben we in Fryslân de

Bovendien leven we in een tijdperk van

toe te reizen. Steeds vaker kiezen mensen

‘Speerpunten in de plannen van
de OSF zijn onder meer de zorg
en het onderwijs’

windmolenaffaire. De meeste inwoners

er daarom voor meer spreiding in wonen
en werken.”
Een grote kracht van de plattelands-

van Fryslân zijn fel tegen het plaatsen

echter dat ambtenaren hier op dit moment

gemeenten noemt Van der Bij ook de

van windmolens in de provincie, maar

vaak nog niet klaar voor zijn. Dit leidt bij

gemeenschapszin onder de mensen.

toch komen er nog altijd windmolens bij.

veel mensen tot frustratie. Op zich is het

“In Fryslân noemen we dit ‘mienskip’.

Op lokaal en provinciaal niveau is er dan

een goede zaak dat de zorg wordt uitgevoerd

Daarbij is het vooral belangrijk om ervoor

ook veel onvrede over de besluiten die op

door gemeenten, want zij weten wat er in

te zorgen dat mensen van alle niveaus en

landelijk niveau worden genomen.

hun gemeente aan zorg nodig is voor de

verschillende afkomsten met elkaar een

inwoners. Alleen zou het dan wel fijn zijn

samenleving gaan vormen. In veel grote

De provinciale afdeling van de VVD

als zij hiervoor ook over voldoende financiële

steden en gemeenten zien we op dit

in Fryslân is bijvoorbeeld ook fel tegen

middelen ter beschikking gesteld krijgen.”

moment dat de afstand tussen verschillende
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bevolkingsgroepen in de grote massa juist

Kijk voor meer informatie op www.onafhankelijkepolitiek.nu of www.osfractie.nl

versterkt worden. In kleine gemeenschappen
kennen de meeste mensen elkaar en leven

ten uitvoer te brengen. Vervolgens is het

verschillende bevolkingsgroepen vaak wel

zaak dat hier ook financiële middelen voor als ze op bezoek komen in een gemeente

zonder problemen met elkaar samen.”

vrijgemaakt worden. Op dit moment is de

of provincie. Maar als de verkiezingen achter

landelijke overheid een aantal zaken aan het

de rug zijn, zijn ze hun beloften vaak ook

reorganiseren en tegelijkertijd wordt er ook

snel weer vergeten. Als OSF moeten wij

‘Een grote kracht van de plattelandsgemeenten noemt Van der
Bij ook de gemeenschapszin
onder de mensen’

hebben landelijke politici altijd grote oren

op allerlei dingen bezuinigd. Dat kan nooit. de mensen kunnen overtuigen dat we het
Den Haag moet minder zelf willen regelen met elkaar doen. Mienskip is niet alleen
en meer geld vrijmaken voor de gemeenten

belangrijk voor Fryslân, maar ook voor

en provincies. Reorganiseren en bezuinigen alle andere provincies in Nederland.”
Als voorbeeld haalt hij een recente enquête horen niet in één actie onder gebracht te
in Burgum aan. “In dit dorp met zo’n 3.000 worden. Dat geeft vertroebeling, schept

Van der Bij hoopt dat de OSF na de

tot 4.000 inwoners staat al twintig jaar een nodeloze onrust en leidt af van de kern.”  

provinciale verkiezingen opnieuw terugkomt

AZC, waar nu zo’n 400 mensen wonen.

in de Senaat. “Ik hoop op minstens één zetel,

In het begin was er behoorlijk wat ophef

Hij beseft dat in het decentraliseren van

over het feit dat er een AZC kwam in het

bestuurstaken ook gevaren kunnen schuilen. schijnlijk een pittige strijd. De provinciale

dorp, maar inmiddels zijn de inwoners van

“We moeten onze ogen ook niet sluiten voor politiek is tot nu toe voor veel mensen te

maar liefst op twee. Toch wordt het waar-

het dorp er aan gewend, is er draagvlak voor de negatieve kanten van decentralisatie.

onzichtbaar geweest. Niet in Fryslân, Zeeland

en gaat het allemaal prima. Onlangs is er

Er kan bijvoorbeeld oneerlijkheid ontstaan

en Groningen, maar in de Randstad zegt de

een onderzoek gehouden of het AZC

tussen de verschillende gemeenten, waarbij

provincie de mensen weinig. Het zal mij

uitgebreid mag worden naar 600 mensen.

in de ene gemeente meer middelen beschik- dan ook niets verbazen dat de opkomst in

Uit dit onderzoek blijkt dat 80% van de

baar zijn voor bepaalde zaken dan in een

bijvoorbeeld de provincie Groningen straks

inwoners er geen problemen mee heeft

andere gemeenten. Maar door de regie over

een stuk hoger ligt dan in de provincie

dat het AZC groter wordt. Dat is een hele

het bestuur in handen te geven van de

Zuid-Holland. Bovendien is het belangrijk

andere situatie dan in de grote steden en

gemeenten en provincies, komt dit een stuk dat onafhankelijke partijen bereid zijn om

gemeenten, waar allochtonen vaker het

dichter bij de lokale bevolking te staan.”

gevoel hebben dat ze er niet bij horen en
waar de werkloosheid onder allochtone
jongeren twee keer groter is dan onder
Nederlandse jongeren. Ik ben er dan ook

met elkaar over kleine verschillen heen te
stappen en met elkaar een vuist te maken

‘We moeten onze ogen ook
niet sluiten voor de negatieve
kanten van decentralisatie’

van overtuigd dat mensen van verschillende

naar de rest. We moeten waken voor
versnippering van de onafhankelijke politieke
partijen. Het belang van de gemeenschap is
belangrijker dan het belang van het individu.”

bevolkingsgroepen in een kleine gemeen-

“Mensen moeten het gevoel krijgen dat hun

schap beter en makkelijker kunnen

stem er écht toe doet. In verkiezingstijd

Gerben van den Broek

integreren. In mijn ogen is het daarom zeker
ook een taak van gemeenten en provincies
om mensen bij elkaar te brengen.
Lokale en provinciale politieke partijen
kunnen hierin veel meer voor elkaar krijgen
dan de landelijke politieke partijen.”
Hoewel iedere streek zijn eigen culturele
waarden en eigenaardigheden heeft, liggen
er voor de lokale en regionale onafhankelijke politieke partijen volop mogelijkheden
om bij de komende provinciale verkiezingen
een mooie uitslag neer te zetten.
“Onafhankelijke partijen weten wat er leeft
in de gemeenten en provincies en hebben
naar mijn idee voldoende capabele mensen
in hun gelederen om hun plannen ook
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Die Taal maakt
mijn wezen uit
Van zijn boeken zijn al duizenden exemplaren over de toonbank gegaan.
Zijn lezingen houdt hij consequent in zijn eerste taal: het Stellingwerfs.
Honderden malen trad hij op als zijn eigen verhalenverteller voor een vaak
zeer gemengd publiek. Om de twee weken schrijft hij een veel gelezen
column in het Stellingwerfs in de Leeuwarder Courant.
De auteur Johan Veenstra is een fenomeen binnen de streektaalliteratuur van
dit land. In een taalgebied van hooguit 60.000 potentiële lezers bereikt hij
oplages die nationaal bekende schrijvers landelijk vaak niet halen.

Dick van Niekerk

Het dialect bloeit als
schrijftaal en als taal van
zangers en cabaretiers, en
tegelijkertijd verdwijnt het
langzamerhand.
Decennialang heeft het
dialect ten opzichte van
het Algemeen Nederlands
in het rood gestaan. In het
maatschappelijk verkeer,
het onderwijs en soms
zelfs ook in het gezin deed
men er van alles aan om
het te marginaliseren.
Maar vanuit de periferie
lijkt het literaire dialect te
herrijzen als een rijke taal
die gevoelens verfijnder
onder woorden brengt
dan het Nederlands.
Literatuur in de streektaal
mag weer.
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Streektalen in Nederland

Zunnebloeme
Ik drome een protte en kan me al die dromen

doe ’k nog klein was. Et kereltien kwam de

We stonnen mekeer allienig mar an te

aanderemorgens vaeke glashelder veur de

hieltied dichter op me an. Doe hi’j vlak veur

kieken. Nao een schoffien kwammen alle

geest haelen. Et bin meerst vervelende, soms

me ston, bleven alle kiender staon. Et joongien

kiender weer in beweging en zag ik him

hiele ontroerende dromen. Een inkelde keer

hadde een overdaod an blonde krullen, blauwe

votlopen mit zien zunnebloeme. Et onwisse

zit d’r zuver een kedogien tussen.

ogen, meispruten in et gezicht, en hi’j hul de

leven integen.

zunnebloeme permantig beet. Hi’j keek mi’j an
Ik droomde vleden weke op een naacht da’k op

en ikke him. Hi’j zag de man die hi’j tientallen

En doe scheut ik wakker en wa’k zuver een

een hoeke bouw naost mien oolde huus was.

jaoren laeter wodden zol, ik zag et kiend da’k

betien andaon deur de naachtelike

Et zaod was mi’jd, d’r weren allienig nog stoppels

jaoren leden west was. Een joongien dat in

ontmoeting mit mien eigen jongere ik.

over. De grond was korkdreuge, et hadde zo

meerdere opzichten aanders was as de aandere

Gekke, oolde man van 68, docht ik bi’j

te zien lange tied niet regend. Et was et mooiste

jongen, mar dat besefte hi’j nog lange niet.

mezels en ik dri’jde me omme, mar kon niet

weer wat een naozoemer mar te veurschien

meer in de slaop kommen.

toveren kan. De zunne scheen volop en d’r ston

De locht leek nog blauw van daegen. De onschuld

gien zochien wiend. In een cirkel huppelden

straolde him van et gezicht of. Ik wol tegen him

Johan Veenstra

kiender in witte kleren over die lappe stoppelige

zeggen dat et leven drege wodden zol vanwege

(column in Leeuwarder Courant

bouw. Ze hadden allemaole een zunnebloeme

dat aanders wezen, mar dat hi’j nooit opgeven

van 25 maart 2014)

in de haand. Ik ston naor de kiender te kieken,

mos, dat hi’j boeken schrieven zol en dat d’r

veural naor een joongien van een jaor of zesse,

ooit een aorige kammeraod kommen zol.

en realiseerde me inienend da’k mezels zag

Mar ik kreeg gien woord over de lippen.

Een auteur schrijft of dicht

Het verteltalent van Veenstra (1946) is niet

voren mijn teksten goed door, zodat

Soms praat hij ook, hij moet wel.

onopgemerkt gebleven. We spreken hem

er geen haperingen zullen zijn.

Tijdens een avond van de literaire kring,

een dag na een verhalenavond in Wolvega.

Vaak komen er ontroerende reacties van

bij een optreden tijdens de nacht van de

Tachtig mensen waren er. Het is zijn

mensen die gevoelens bij zich zelf zijn

poëzie of bij een televisie-interview waarin

2.941e (!) optreden geweest. “Dat gaat mij

gaan herkennen, nu die in een verhaal

een nieuw boek gepromoot moet worden.

nooit vervelen. Ik bereid me nauwgezet voor

van mij benoemd zijn. Mensen die in

Aan het eind mag hij of zij dan meestal

zodat ik me heel dicht bij mijn publiek

de knoop zitten en plots weer uitzicht

een stukje voorlezen uit eigen werk.

kan voelen. Ik doe alles uit het hoofd,

krijgen. Maar ook van mensen die in

En dat valt dikwijls tegen… Je ziet menig

gebruik geen hulpmiddelen; lees van te

tijden niet zo gelachen hebben.”

luisteraar denken: ‘Maar goed dat hij
schrijver is……Een goede schrijver hoeft
nog geen goede verteller te zijn!’
De auteur Johan Veenstra is anders.
Bij hem is het vertellen en voordragen uit
eigen werk onlosmakelijk verbonden met
zijn kunstenaarschap. Hij beheerst zijn
verhalen, kent ze uit zijn hoofd en heeft
permanent oogcontact met zijn publiek.
Hij heeft de gave van de timing. Hij weet
waar hij stiltes moet laten vallen, accenten
moet leggen, waar hij moet herhalen of
vertragen, waar hij zijn stem een andere
kleur moet geven.
Johan Veenstra toerend op de Fryske meren (Foto: Dick van Niekerk)
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“Met al die optredens heb ik gewoon

met alle medische onderzoeken van de

persoon na het overlijden van zijn moeder

geluk gehad. Ik heb zes jaar lang iedere

laatste tijd, zijn ontzetting kenbaar maakt

ontdekt wie zijn vader is en dat hij een

donderdagmiddag een verhaaltje verteld

over al het menselijk geweld dat ontketend

halfbroer blijkt te hebben. Tevens is er

voor Omroep Fryslan. Dat gaf naams-

wordt uit naam van het Opperwezen en

veel aandacht voor zijn ontluikende

bekendheid en daarna kwamen de

zich zorgen maakt over de gezondheid

homoseksualiteit. Het zijn thema’s die in

uitnodigingen bijna vanzelf.”

van zijn poezen.

veel van zijn werken terugkomen, evenals

‘Ik doe alles in die taal.
In die taal woon ik; die taal
maakt mijn wezen uit!’

Sutelen

de oorlog.

Den Haag

Maar als romanschrijver graaft hij uiteraard

Minstens zo interessant is de manier

een stuk dieper. Zes romans heeft hij op

waarop de auteur zijn boeken in de

zijn naam staan. Zijn meest verkochte boek

Stellingwerven aan de man brengt.

Een brogge van glas (5000 exemplaren)

Dat gaat via jaarlijkse sutel – acties in

Er is nog een facet dat Veenstra zo dicht bij heeft tien jaar geleden uitstekende kritieken

september. Veenstra laadt met een stel

zijn lezers en toehoorders brengt: zijn taal.

getrouwen van de Schrieversronte een

gekregen. Centraal thema is dat de hoofd-

Hij uit zich consequent in het Stellingwerfs,
een taal die bij hem hoort zoals wijzers bij
een klok. “Ik doe alles in die taal. In die taal
woon ik; die taal maakt mijn wezen uit!”

Stellingwerfs

Het voor buitenstaanders vrij snel familiair

Het Stellingwerfs is een landelijk weinig

De Tjonger. In het Stellingwerfs wordt die

klinkende Stellingwerfs geeft hem ook een

bekende, Nedersaksische streektaal die

consequent De Kuunder genoemd.

uitstraling van eenvoud, benaderbaarheid

gesproken wordt in Zuidoost - Friesland

De Stellingwervers hebben het onlangs voor

en gezelligheid. Veenstra’s liefdevolle

(gemeente West- en Oost- stellingwerf,

elkaar gekregen dat de dubbele riviernaam

omgang met zijn eerste taal is naast zijn

grootste kernen: Wolvega en Oosterwolde)

“De Tjonger of De Kuunder” officieel erkend

schrijf- en verteltalent zonder twijfel zijn

en in Noord - Overijssel, in het noordelijke

is en nu ook in de Bosatlas staat.

derde succesfactor.

deel van de gemeente Steenwijkerland.
In het hele taalgebied wonen bijna 60.000

Evenals in het Gronings en het Twents bestaat

Die eigenschappen hebben Veenstra zelfs

mensen. Tot het Nedersaksisch behoren

er een erkende Bijbelvertaling in het Stelling-

tot ver buiten zijn Nedersaksische regio een

verder de Groningse, Drentse en Veluwse

werfs. In 2010 is “De Biebel in et Stellingwarfs”

naam bezorgd. “Ik heb mijn verhalen ook

dialecten, alsook het Achterhoeks en het

voltooid. De taal is vastgelegd in een imposant,

gebracht in Utrecht en Den Haag.

Twents. Het taalgebied strekt zich uit tot

vierdelig woordenboek dat 80.000 grond-

Mensen van verzekeringsmaatschappij

ver in Duitsland, Niedersachsen.

woorden omvat en 3.800 pagina’s telt.

Aegon hadden mij hier eens bezig gehoord

De taal wordt gepromoot en wetenschappelijk

en toen gevraagd of ik ook in Den Haag

Hoewel het een kleine taal is, heeft het Stelling-

ondersteund door de Stellingwarver

eens wilde optreden, voor de vutters van

werfs een unieke positie. Dit komt door de

Schrieversronte en de Stichting Stellingwarver

het hoofdkantoor. Ik was wel wat gespannen,

onafhankelijke en zelfbewuste opstelling waar-

tael en cultuur in Oldeberkoop. De bekendste

het moet gezegd, maar het ging perfect.

voor de Stellingwervers van oudsher hebben

Stellingwerver uit de geschiedenis is Peter

De mensen hadden geen problemen met

gekozen. Hun eigen Saksische taal en cultuur

Stuyvesant (Pieter Stoevezaand), de stichter

het Stellingwerfs en reageerden op de

hebben ze vanaf de middeleeuwen steeds fel

van New York.

zelfde zaken als hier.”

en met succes beschermd. Ze willen ook
uitdrukkelijk niet als ‘echte Frysken’ beschouwd

Maar dit soort uitstapjes zijn uitzonderlijk.

worden, hoewel ze wel met Frysken in één

Johan Veenstra haalt zijn dagelijkse inspi-

provincie samenwonen.

ratie en voeding uit zijn naaste omgeving,

De Stellingwervers grenzen hun taalgebied

zijn eigen taalsfeer. Dat blijkt wel uit zijn

uitdrukkelijk af ten opzichte van het Frysk.

web-dagboek waarin hij – bijna in een huis-

Voorbeeld daarvan is het voor een groot deel

kamerstijl – beschrijft hoe en met wie in

door Fryslân stromende “grensriviertje”

het dorp hij oudjaar viert, hoe hij omgaat
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Streektalen in Nederland

Hallee, riep Nijn, wa fijn
Er werd aanvankelijk wat lacherig over gedaan,

voor hen een emotionele waarde en van dat

een hogere status heeft dan het Frysk, en

twee jaar geleden in de boekhandel. Nijntje nu

gevoel willen ze iets doorgeven aan hun

dus nog wel een tijd mee kan. De perspec-

ook al in het Brabants? “Opa en oma pluis”

kleinkinderen. En vergeet ook  die onzegbare

tieven per regio lopen enorm uiteen.

was het eerste boekje uit de Nijntje – klassiekers

genialiteit van Dick Bruna niet. Die werkt in

Trouwens, het is ook een beetje de gimmick

dat in een streektaalversie verscheen. In de

alles door. Zijn tekeningen zijn voor kinderen

en een stuk nostalgie waaraan deze boekjes

Brabantse vertaling van Jos Swanenberg weet

als een magneet, en niet alleen voor kinderen! ”

appelleren.

Nijntje “vaneiges best hoe da ge steppen
moet” en tijdens de thee eet het witte konijn

Kijk maar naar de boekjes in het Haags

met de menselijke trekjes samen met opa en

(5000). Die waren binnen een paar uur de

oma “boterkuukskes”.

deur uit. We konden het even niet geloven!”
Auteur Johan Veenstra, verantwoordelijk voor

Het Brabantse Nijntje – boekje zou de opmaat

de versie in het Stellingwerfs, benadrukt dat

worden voor een succestocht langs de Neder-

de vertalers in de stads- en streektalen er een

landse streektalen. In twee jaar tijd is Nijn in

lastige klus aan moeten hebben gehad.

bijna alle dialecten vertaald. “De respons is
overweldigend,” stelt Steven Sterk van

“Het is niet eenvoudig. Het moet mooi rijmen

uitgeverij Bornmeer. “Wij hebben in korte tijd

en het metrum moet je ook precies in de gaten

meer dan 100.000 exemplaren verkocht.

houden, want de tekst moet dezelfde cadans

We konden het hier bijna niet bijbenen en
hebben extra mensen in moeten huren.”

hebben als in het Nederlands”:
Het Nijntje – succes wil volgens Sterk niet
zeggen, dat het nu plotseling de goede kant

‘Pake pluus en beppe pluus

“Het zijn vooral de opa’s en oma’s die hun

opgaat met de streektalen. “Je ervaart bij de

die weren gek op nijn

streektaal vaak nog goed beheersen, die al

productie bij voorbeeld dat het Maastrichts

nijn kwam ok vaeke op bezuuk

die Nijntjes kopen. Sommige woorden hebben

met 80% dialectsprekers verrassend genoeg

dat vunnen ze hiel fijn’

stel boeken op een kruiwagen en gaat zes

betreffende kultuur en netuur en zo.

Nee, een broodschrijver is Johan Veenstra

avonden langs de deur bij zijn dorps- en

Een stel kammeraoden vormt et bestuur

bepaald niet. Hij laat zijn lezers welluidende,

streekgenoten. “We maken dan even een

van de stichting. Mar we doen now dus elk

literaire producten na maar ook iets anders,

praatje, je weet weer wat er links en rechts

jaor ok al wat. Dan kan ‘k zien hoe et gaot

iets blijvends voor de toekomst. Dat verbaast

speelt en tegelijk nemen heel wat mensen now a’k d’r zels nog bin! Dat geld breng ik
een boek af. Afgelopen september hebben

ons al lang niet meer!

zelf in.
Geraadpleegd dan wel geciteerd uit:

we zo voor e 12.000 verkocht.” Veenstra

‘Johan Veenstra haalt zijn
dagelijkse inspiratie en voeding
uit zijn naaste omgeving, zijn
eigen taalsfeer’

Johan Veenstra, Stellingwarver Stiekelstokkies, Oosterwoolde

leven geroepen die gebruik maakt van

Op mien website kuj’ zien wawwe tot now

Dit is de 36e aflevering in de serie

zijn eigen vermogen. Hoe dat zit, legde

an toe, de laeste twie jaor, daon hebben.

“Streektalen in Nederland” door

hij uit per e-mail: “Mien vermogen komt

Subsidie veur een boek over netuur en

Dick van Niekerk

laeter in de Johan Veenstra Stichting en

schilderkeunst en subsidie veur de

daor kun dan goeie dingen van daon wodden

Grafiekmap 200 jaar Koninkrijk.”

schat dat er tijdens zijn carrière in totaal
55.000 boeken van hem verkocht zijn.
De schrijver weet echter van geven en

1991; Jan Sleumer en Iris Réthy: Schrijvers op Streek,
Groningen 2013; Henk Bloemhoff, Gien plak dat mi’j zo
trekt!, Berkoop 2008; Henk Bloemhoff e.a., Handboek
Nedersaksische Taal- en Letterkunde, Assen 2008

nemen. Hij heeft een stichting in het

25

OSF begroet vier
nieuwe leden
De signalen lieten afgelopen jaar aan duidelijkheid niets te
wensen over: de onafhankelijke politiek zit in de lift. Tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen behaalden de lokalen eclatante
successen. Dat hield een belofte in voor de toekomst. En jawel:
met blijdschap begroette de OSF Ledenraad op zaterdag 13
december in Lunteren maar liefst vier nieuwe leden.
Dat ontlokte OSF-secretaris/penningmeester Walter Lennertz
de vreugdekreet: “Wij zijn bijna compleet!” Door de toetreding
van Platform Vrije Politiek Lijst Brabant, Lokaal Belang
Gelderland/1 Achterhoek, OPA Flevoland en Sterk Lokaal
(Drenthe) is de OSF nu vertegenwoordigd in tien van de
twaalf provincies. Enkel Overijssel en Zuid-Holland zijn nog
blinde vlekken op de kaart. Het OSF-bestuur doet er in ieder
geval alles aan om ook deze leemtes op te vullen.

Deze ontwikkeling leidt ertoe dat de OSF met gesterkt vertrouwen

Afschaffing van de Provincie Gelderland

vooruitkijkt naar de Statenverkiezingen op 18 maart van dit jaar.

Eind vorig jaar werd de onafhankelijke provinciale partij Lokaal

Winst voor de onafhankelijken is dan van groot belang, daar de

Belang Gelderland opgericht met de bedoeling lokale partijen een

OSF er naar streeft meerdere senatoren in de Eerste Kamer te

ingang te bieden in het provinciehuis. Initiatiefnemers zijn Henk

krijgen. Nu eerst een kennismaking met de vier nieuwkomers.

Tiemens, Harald van Roekel en Harm Dorenbos. Stuk voor stuk

Zij hebben momenteel nog de status van aspirant-lid. Partijen die

gepokt en gemazeld in de lokale politiek, elk in een andere

erin slagen een vertegenwoordiging in de Staten te krijgen,

gemeente.

worden volwaardig lid.

Tijdens de relatief korte aanloop naar de Statenverkiezingen
hebben zij tot nu toe alle zeilen bij moeten zetten om steun
te verwerven en een breed draagvlak te creëren. Het bleek niet
gemakkelijk. Secretaris Harm Dorenbos: “We hebben ruim
honderd lokale fracties benaderd om hen de enthousiasmeren
voor ons plan, maar er bleek nogal wat koudwatervrees te bestaan,
Zo van: ´Wat moeten wij nu provinciaal?´ We merkten dat nogal
wat partijen uiteenlopende belangen hebben en tevens dat zij
vreesden hun eigenheid te verliezen, maar wij zijn enkel uit op
samenwerking. Bij Lokaal Belang Gelderland is er geen sprake
van formele samenwerking, want anders zouden de lokalo´s hun
eigenheid verliezen. Mensen worden op persoonlijke titel lid van
onze partij vanuit hun lokale of onafhankelijke achtergrond.
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Dat is trouwens ook een van de grootste verschillen tussen ons

Faliekant tegen leeftijdsdiscriminatie

en Nederland Lokaal. In tegenstelling tot die partij streven wij
niet naar deelname aan verkiezingen voor de Tweede Kamer.”
Een oplossing werd gevonden
in een samenwerking met de
eveneens vorig jaar -door Paul
Koot-  opgerichte partij met de
lange naam ´1 Achterhoek - 50
kernen - samen sterk´.

De nog jonge OPA-beweging gaat in Flevoland een gooi doen naar

Onder de naam ´Lokaal Belang

een of meerdere zetels in Provinciale Staten onder de naam OPA

Gelderland/1 Achterhoek´ wordt

Flevoland.

deelgenomen aan de verkiezingen van Provinciale Staten.

OPA - de naam doet al vermoeden dat het om een ouderenpartij

Voorzitter Harald van Roekel:

gaat - staat voor Ouderen Politiek Actief. Een groep ontevreden

“Er zijn intensieve gesprekken

leden van 50PLUS nam het initiatief tot oprichting, omdat deze

aan vooraf gegaan, we vonden elkaar in de overtuiging dat voor

partij besloten had niet deel te nemen aan de gemeenteraads-

een goed bestuurlijk functioneren op provinciaal en gemeentelijk

verkiezingen van 2014. Veel verantwoordelijkheden met betrekking

niveau eerder naar kleine, dan naar grote schaal moet worden

tot zaken die voor ouderen van belang zijn, zouden naar gemeenten

gestreefd. Zo omarmen we een idee van Paul Koot en hebben

worden overgeheveld. Juist daarom wilden de OPA-oprichters

we voor de Achterhoek voor ogen een regionaal experiment als

een sterke stem op lokaal niveau. Verspreid over het hele land

deelprovincie, (stads)regio of netwerkgemeente. Op den duur

boekte OPA opmerkelijk succes tijdens de gemeenteraadsver-

zou - zo denken wij - dit kunnen leiden tot de afschaffing van

kiezingen, onder meer in Almere en Lelystad.

de Provincie Gelderland. Naast een beter bestuur zullen deze
veranderingen een enorme besparing opleveren. Die kan ten

Ten behoeve van de provinciale

goede komen aan lastenverlagingen, betere zorg, onderwijs,

verkiezingen in maart werd in

regionale cultuur en openbaar vervoer, alsook een meer duur-

Flevoland een samenwerkings-

zame samenleving.”

verband aangegaan tussen beide
groeperingen: OPA Plus uit

‘Zaken moeten nu aangepakt worden in nauwe
samenwerking met de inwoners’

Lelystad en AP/OPA (ontstaan
uit de Almere Partij en OPA).
Lijsttrekker is Johan de Leeuw

Lijsttrekker Henk Tiemens uit Renkum is overtuigd van het

uit Almere. Hij hanteert een-

belang van onafhankelijke, lokale politiek: “Tijden zijn veranderd.

voudige, maar krachtige taal:

Het mag niet meer zo zijn dat een provinciebestuur over de rug van

“We zijn het hypocriete gedrag

burgers beslissingen neemt. Zaken moeten nu aangepakt worden in

van de bestaande politiek zat.

nauwe samenwerking met de inwoners. In ons programma staat Vóór de verkiezingen het ene zeggen en na de verkiezingen het
dan ook dat de provincie er is voor de burgers en de gemeenten

tegenovergestelde doen. Met als smoes dat er compromissen

en niet andersom. Gemeenten staan dichter bij de burger dan de

gesloten moeten worden omdat er anders niet bestuurd zou

provincie en daarom moet bij de gemeente het politieke zwaarte-

kunnen worden. Dat vinden wij weerzinwekkend en kortzichtig.

punt liggen. De provincie dient niet te regisseren, maar te

Met name als de compromissen niet uit te leggen zijn aan de

faciliteren!”

achterban. OPA wil dat haar vertegenwoordigers eerlijk zijn,
een eigen mening hebben en doen wat ze zeggen.”

Een heikel punt dat de nieuwe partij ook nadrukkelijk in haar
programma ter sprake brengt: ´Bij gemeentelijke herindeling

Het zal duidelijk zijn: ook OPA is voorstander van onafhankelijke

vinden wij dat het initiatief daartoe bij de betrokken gemeentes

politiek, volksvertegenwoordigers die niet gebonden zijn aan

moet liggen. Een van bovenaf opgelegde gemeentelijke herin-

partijpolitiek. Die kunnen handelen ´zonder last en ruggespraak´.

deling zonder gemeentelijk draagvlak wijzen wij volstrekt af.”

Bij OPA spreken ze over ´authentieke politiek´. Men verklaart dat

Mede door de ondersteuning en het actieve meedenken van de

aldus: “Wij geloven in het systeem zoals dat 160 jaar geleden

OSF worden de kansen voor Lokaal Gelderland optimistisch

in Nederland is opgezet. Dit systeem houdt in dat het volk op

ingeschat. Dorenbos: “We hopen op vier zetels!”     

democratische wijze volksvertegenwoordigers kiest die namens
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hen beslissingen nemen. Die vertegenwoordigers behoren in

Alle inwoners van Drenthe kunnen rechtstreeks lid worden

de ogen van OPA ´authentieke´ personen te zijn, die ook onder

van Sterk Lokaal. De partij staat namelijk op zichzelf, los van

moeilijke omstandigheden zichzelf blijven en staan voor wat zij

de lokale gemeentelijke partijen.

beloven en niet worden gehinderd door enige (Haags) gedreven
fractiediscipline. De individuele mening van kandidaten wordt

Lijsttrekker is Aimée Niebuir-

ook serieus genomen.”

Van der Ham, inwoonster
van Klijndijk en voormalig

‘We zijn het hypocriete gedrag van
de bestaande politiek zat’

gemeenteraadslid namens
Gemeentebelangen BorgerOdoorn. Enthousiast is zij

Johan de Leeuw benadrukt verder dat OPA zich fel keert tegen

over het partijprogramma

leeftijdsdiscriminatie. “Er gaat veel te weinig aandacht uit naar

´Sterk lokaal, de Drent centraal´:

ouderen vanaf 45 jaar. Omdat de gemiddelde leeftijd in de StatenGeneraal veel te laag is, krijgt de bevolking boven genoemde

(Foto: Erik Riensema)

“Géén partij-ideologie of Haagse
belangen die gediend moeten

leeftijd het steeds moeilijker. In ieder geval is aantoonbaar sprake

worden, maar gewoon goede plannen voor Drenthe.”

van ongelijke behandeling. Teruglopende inkomsten en steeds

Hoofdthema´s in het programma zijn onder meer: meer ruimte

minder zorg betekenen dat ouderen steeds meer moeten doen

voor initiatieven uit de samenleving door minder provinciale

met steeds minder geld. Aandacht en opkomen voor de belangen

regelgeving, herbezinning op de taakstelling voor alternatieve

van ouderen gaat samen met het stimuleren van actieve ouderen

(wind-)energie en meer banen door een goede infrastructuur.

die kun kennis en kunde willen overdragen aan jongere generaties. Aimée: “Wat betreft het windmolenproces vinden wij dat de
Om die reden hanteert OPA de verkiezingsleus: OPA staat voor

provincie zich veel harder moet opstellen richting het Rijk,

een gelijkwaardig bestaan van jongeren en ouderen.

zodat ook andere vormen van energie mogen worden ingezet.

Jongeren moeten op basis van gelijkwaardigheid ouder worden.

Waarom in vier van de twaalf gemeenten windenergie?

Op die manier is ouder worden weer leuk.”

Verder is een van onze speerpunten de verdubbeling van
het spoor Emmen-Zwolle en de autowegen N34 en N48.

Via Michel van Hulten uit Lelystad, fel pleitbezorger van

Tevens vinden we dat de wegenbelasting omlaag moet, want

onafhankelijke politiek; hij kwam in Locomotie al vaker aan het

Drenthe behoort tot de duurste provincies van Nederland.”

woord, kwam OPA Flevoland in contact met de OSF. Met ruggensteun van deze organisatie gaan Johan (nummer 1 op de lijst) en
nummer 2 Dick Rensema uit Lelystad op 18 maart pogen de Staten
te halen. Johan: “De kans dat we één zetel krijgen is groot en

‘Géén partij-ideologie of Haagse belangen die
gediend moeten worden, maar gewoon goede
plannen voor Drenthe’

wellicht dat er nog een tweede in zit. Ik denk dat dit een realistische prognose is.”

Wat betreft provinciale regelgeving moet volgens Sterk Lokaal

    

het roer om. Harrie Kroeze, nummer twee op de lijst: “Drenthe

Geen partij-ideologie en Haagse belangen

behoort tot de top drie van alle provincies met de meeste regels
en verordeningen. Die zorgen ervoor dat het provinciebestuur
veel invloed uitoefent. Dat vinden wij een ouderwetse manier
van ´van bovenaf´ besturen. De provincie zal zich met minder
zaken moeten bemoeien en meer overlaten aan gemeenten.
Op die manier kan ´van onderop´ bestuurd worden, zodat
initiatieven uit de samenleving ook daadwerkelijk gerealiseerd
kunnen worden.”  
Vooruitkijkend naar de verkiezingen van Provinciale Staten wil
deze nieuwe Drentse partij vooral versnippering voorkomen om

Leden van een aantal lokale partijen die bestuursverantwoorde-

te komen tot een sterke Onafhankelijke Statenfractie. Sedert de

lijkheid dragen in Drenthe namen het initiatief tot de oprichting

gemeenteraadsverkiezingen zijn de verwachtingen hooggespannen,

van een nieuwe partij: Sterk Lokaal. Een jonge loot aan de on-

maar John Uffels, voorzitter van Sterk Lokaal, blijft nuchter:

afhankelijke boom die zich breed openstelt, immers ook leden

“We hopen natuurlijk op een geweldige uitslag, maar we moeten

van lokale partijen waar de lokalo´s niet in het college vertegen-

ons wel realiseren dat we een nieuwe partij zijn. We kunnen

woordigd zijn hebben zich inmiddels aangesloten.

onze campagne niet met tienduizenden euro´s subsidiegeld
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bekostigen, maar we beschikken wèl over mensen die midden

of als oudere, als man of vrouw, het maakt niet uit. Juist omdat

in de samenleving staan. Ik denk dat we vanuit die kracht een

we waardevol en uniek zijn kunnen we met elkaar veel bereiken

mooie score kunnen behalen.”

en onze samenleving bouwen waarin we vrij en samen gelukkig
zijn. Vrije Politiek noemt dit de vrijsame maatschappij. Dus in

Via Hans Geers uit Drenthe, die het financieel secretariaat van het

feite: vanuit vrijheid samenwerken.”

OSF-bestuur onder zijn hoede heeft, werd Sterk Lokaal naar de
OSF geleid. Men is daar blij mee. Omdat de OSF ondersteuning
biedt en ook Sterk Lokaal het belang inziet van een stevige

‘De coalitie die wij aangaan is die
met de inwoners’

vertegenwoordiging in de Eerste Kamer.   
Vrije Politiek beoogt dat politici hun eigen mening kunnen

Geen partijen kiezen, maar personen

verkondigen en niet beperkt worden door de mening van een partij.
Hierdoor kunnen ze ook achter hun verkiezingsbeloftes blijven
staan. Bewindvoerders richten zich vooral op besturen en niet op
partijpolitiek, de continuïteit van het bestuur is niet afhankelijk
van het functioneren van een coalitie. Broers: “Wij vormen geen
coalitie met partijen, maar zoeken samenwerking per onderwerp.
De coalitie die wij aangaan is die met de inwoners.”

Personen kiezen en géén partijen. Dat is in een notendop waar
het om draait bij de Vrije Politiek. Initiatiefnemer en ´bedenker´
is Leo Broers uit Helmond. Een paar jaar geleden stopte hij als
voorzitter van een lokale afdeling van een politieke partij met het
vormgeven van een alternatieve ´nieuwe politiek´ voor ogen.
Hij richtte Platform Vrije Politiek op en met lijst Brabant doet
hij samen met een aantal andere kandidaten een gooi naar een
Statenzetel.
De Onafhankelijke kandidaten van Vrije Politiek Lijst Brabant, v.l.n.r.
In de vorige Locomotie gaf Broers al een uiteenzetting van zijn

Jan Piet van der Meer, Kees Rijnders, Ge Wonink, Leo Broers en Harry Tereven.

ideeën in het kader van een artikel over bestrijding van corruptie
en bevordering van integriteit. Als politici namelijk volstrekt

Het zal duidelijk zijn dat bij de Vrije Politiek iedere inwoner zich

onafhankelijk zijn - dus niet aan de banden liggen van partij of

kandidaat kan stellen. Korter bij de burger, meer inspraak en verant-

coalitie -  en alleen maar verantwoording aan hun kiezers hoeven

woordelijkheid voor de inwoners. Dat past volgens Leo Broers

af te leggen, is al een groot deel van de voedingsbodem voor cor- binnen de visie van Vrije Politiek op een nieuw bestuur. En met het
ruptie verdwenen. Met zijn Platform Vrije Politiek geeft hij

oog op 18 maart formuleert hij: “We willen de instelling van een

reeds het goede voorbeeld. “Al onze kandidaten - inclusief mezelf - partij-onafhankelijk bestuur dat door alle Statenleden wordt gekozen,
zijn onafhankelijk. Hebben hun eigen programma, zijn in feite

alsook de vorming van een bestuursakkoord dat niet alleen door

allemaal lijsttrekkers omdat Vrije Politiek geen voorkeuren aangeeft.

een coalitie, maar Staten-breed gesteund wordt. Een ´Deltaplan´-

Ze dienen ook allemaal hun eigen campagnes te voeren, brengen

akkoord dat een visie voor de toekomst van Brabant weerspiegelt.”

hun eigen standpunten naar voren. Dat betekent dat de kandidaat
met de meeste stemmen erin komt!”

Tot slot: “De OSF streeft de onafhankelijke politiek na.
De synergie met de vrije politiek, dat nog een stapje verder gaat,

In het verlengde van Vrije Politiek ligt in de visie van Leo Broers betekent dat we van elkaar leren en elkaar versterken. Daarom wil
tevens de ´vrijsame maatschappij´. Dat vraagt enige uitleg. Broers:

het platform graag deel uitmaken van de OSF.” De verkiezings-

“We zijn allemaal waardevol en uniek. Of je nou een goed stel

uitslag ziet Broers met vertrouwen tegemoet: “Veel  kiezers vinden

hersenen hebt om de nieuwste machines te ontwikkelen, of je

dat de politiek moet vernieuwen. Het kan ook anders, in het bel-

een vakman bent die meehelpt onze huizen te bouwen, of je bent

ang van de kiezer, met Vrije Politiek”.

iemand die graag voor anderen zorgt, of meehelpt onze kinderen
te scholen. Of je dit doet als christen of als moslim, als jongere

Maarten Brorens
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Onafhankelijke politiek
klopt op deur van
Binnenhof
Gaan lokale partijen het electorale succes van de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen nog eens dunnetjes over doen
bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015?
De bij de OSF aangesloten onafhankelijk partijen blaken in
ieder geval van zelfvertrouwen. Het optimisme dat hun invloed
in provincies wordt uitgebreid en minimaal een Eerste Kamer
zetel wordt gehaald is groot. “Lokale partijen hebben bij
provinciale statenverkiezingen een goed verhaal te vertellen”,
zegt politicoloog André Krouwel. “Het draait om lokale zaken.
Je sluit als partij aan bij de regionale interesses, de regionale
politiek. 28 procent van de stemmen ging bij de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen naar lokale partijen. Dit succes
moet een stimulans zijn om ook op provinciaal niveau hoge
ogen te gooien. Het ijzer smeden, nu het heet is.”

André Krouwel (Foto: Frans Hermans)

Uit eerder onderzoek van Krouwel blijkt dat de meeste lokale

macht bood in het verleden vooral zekerheid. CDA en PvdA

partijen op sociaaleconomisch terrein als ‘rechts’ kunnen worden

zorgden er wel voor dat, ieder vanuit de eigen visie, je nooit

aangemerkt en op sociaal-culturele vraagstukken als conservatief.

door de bestaansbodem kon vallen. “Maar die oude kiezer is

“In die hoek moet je ook je kiezers zoeken. Zeg, maar de gematigde

inmiddels los van god en Marx”, stelt Krouwel vast.

rechtse kiezer”, legt Krouwel uit. “Een electoraat dat politiek niet
heel bevlogen is, maar wel altijd gaat stemmen omdat het je

“De voorspelbare wereld van de communistische en kapita-

burgerplicht is. Dat zijn de kiezers die het wel gehad hebben

listische dogma’s is in 1989 voorgoed gesloopt, weggevaagd.

met al die politieke wildebrassen, ze verlangen naar stabiliteit

Met het verdwijnen van de grote ideologieën verloren zowel

en loyaliteit. Dat vinden ze vaak bij een lokale partij, zeker als

de christendemocraten als de sociaaldemocraten in bijna heel

die al wat langer bestaat en inhoudelijk aansluit bij regionale

Europa hun kompas, ze konden het noorden niet meer vinden.

vraagstukken. Als er één moment is waarop lokalen een doorbraak In dat vacuüm sprongen ook opportunistische politieke entrekunnen realiseren in het bestaande politieke landschap is het nu preneurs die, gespeend van enige vorm van politieke filosofie,
wel.”

vooral bezig waren met hun eigen egocentrische gedrag en geen
oog hadden voor  noodzakelijke maatschappelijke veranderingen.

‘Lokalen samen tegen de oude macht’ kopte dagblad NRC onlangs Met als triest dieptepunt een kabinet Balkenende in 2002 dat na
in een artikel over bundeling van krachten door lokalen. Die oude 87 dagen valt door LPF chaos.”
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Waarmee Krouwel maar wil zeggen dat zaken op de politieke

dat de beide laatstgenoemde partijen fusiepartijen zijn. “Wat je

agenda zetten iets heel anders is dan politieke projecten ook

dus ziet is dat er een grote kindersterfte is in het politieke

dragend maken door diepgang te geven aan maatschappelijke

partijen landschap.”

kwesties. “Kleine lokale incidentele politieke bewegingen
beschikken vaak niet over het politieke uithoudingsvermogen
en de juiste rekrutering van politiek geschoolde medewerkers.

‘Het is nu het moment om een doorbraak te
realiseren in het bestaande politieke landschap’

Nieuwe politieke partijen moeten verschillende drempels
nemen voor dat kan worden deelgenomen aan verkiezingen.

Krouwel stelt vast dat de OSF juweeltjes in handen heeft.

Allereerst moet een geloofwaardig politiek project worden

“De huidige aangesloten partijen zijn de puberteitsperikelen

ontwikkeld dat aansluit bij een relevant maatschappelijk probleem.

allang ontgroeid en hebben bij de aanstaande Statenverkiezingen

Dat kan de vorm krijgen van een beginselprogramma, maar er

een duidelijk verhaal te vertellen.” Maar er schuilt wel een gevaarlijk

moeten ook concrete beleidsvoornemens worden ontwikkeld

addertje onder het gras. Krouwel knikt. “Ja, als de landelijke

waarmee kandidaten kunnen worden gerekruteerd.

partijen er in slagen de provinciale verkiezingen te kapen, hebben

Andere belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op

regionale partijen een probleem. Andersom als ze er in slagen hun

electoraal succes zijn vooral de beschikbaarheid van financiële

lokale kwesties duidelijk over de bühne te brengen doen ze niet

middelen en goed politiek personeel.”

alleen goede zaken op provinciaal niveau, maar kunnen ze ook

Oppassen dat landelijke politici de provinciale verkiezingen niet kapen (Foto: DVHN)
Krouwel heeft ook onderzoek gedaan naar nieuwe politieke partijen

hun politieke invloed - via de getrapte verkiezingen van de

in Nederland. Samen met Paul Lucardie, onderzoeker bij het

Eerste Kamer - landelijk laten gelden. En daarmee in de senaat

documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen, de problemen van de huidige coalitiepartijen PvdA en VVD, die
publiceerde hij ‘Waiting in the wings’, vrij vertaald ‘In de coulissen

nu al geen meerderheid hebben, vergroten.”

van de politieke macht.’ De beide onderzoekers constateerden dat
er sinds 1989 vierenzestig nieuwe partijen een gooi deden naar

Inmiddels hebben honderdvijftig lokale partijen de handen ineen

een zetel in de Tweede Kamer. Daarvan hebben er welgeteld tien

geslagen in provinciale bewegingen op weg naar de provinciale

ooit een of meerdere parlementszetels behaald. Inmiddels zijn

statenverkiezingen. Dat is een op de zes lokale partijen.

er van die tien partijen nog drie over. De SP, ChristenUnie en

Dat benauwt de gevestigde politieke orde toch enigszins.

GroenLinks, waarbij je dan nog de kanttekeningen kunt plaatsen
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De huidige partijen in de Tweede Kamer geven gezamenlijk om

Krouwel houdt een vurig pleidooi voor politiek lange termijn

en nabij vijf miljoen euro uit aan hun reclamecampagnes voor

denken. “Als lokale partijen een constante factor in het politieke

de verkiezingen op 18 maart. En ze winden er geen doekjes om:

spectrum willen blijven moeten ze bij zichzelf te rade gaan.

dit zijn in hun ogen landelijke verkiezingen waarbij de kiezer

Wat zijn we nu? Wie zijn onze kiezers? Waar willen we met deze

een oordeel kan geven over het huidige kabinetsbeleid. Wat dat

maatschappij naar toe? Is er een gemeenschappelijke noemer?  

betreft verschilt het weinig met de Statenverkiezingen van vier

Wat is succesvol en wat niet?  

jaar geleden toen het draaide om de vraag of de VVD/CDA  
coalitie met steun van gedoogpartner Wilders voldoende zetels

Met die analyses moet je nu starten, als voorbereiding op de

zou halen in de senaat.

toekomst. Denk drie verkiezingen vooruit. Lokale partijen zijn
relevant. Maar naar hun ideeënleer is nauwelijks onderzoek

‘Lokale partijen zijn relevant. Maar naar hun
ideeënleer is nauwelijks onderzoek verricht’

verricht.”
In een eerder project heeft Krouwel samen met een aantal

“De forse winst voor de onafhankelijke politiek moet je kunnen

andere onderzoekers in opdracht van de OSF de Nederlandse

doorvertalen naar 18 maart”, stelt Krouwel. “Bij de aanstaande

regionale- en lokale partijen in vergelijkend perspectief beschouwd.

verkiezingen draait het om regionale problematiek. Ik constateer

“Dat onderzoek vond plaats op partijniveau. Daar zou je nu

dat bij de lokalen het zelfbewustzijn toeneemt. Ze willen voet aan

verdieping aan moeten geven via een wetenschappelijke analyse

de grond krijgen binnen die provinciale bolwerken, meedenken

van de partijprogramma’s, van de leden van de OSF en een analyse

en meepraten in het provinciehuis. Bevoegdheden van hun stad,

van de kiezers. Ik zie in een dergelijk project een mooie,

regio of provincie versterken. Nu kun je als onafhankelijk partijen toekomstgerichte taak weggelegd voor de OSF.”
een bres slaan als het lukt om het vizier voortdurend op lokale
thema’s te richten. Maak daarbij gebruik van lokale media en  
sociale media. Het jachtgebied is de centrum rechtse kiezer die
het nut van een lokale partij in de gemeente ziet, en er nu ook van
overtuigd moet worden dat een regionale partij in de provincie

Frans Hermans

óók zijn lokale belangen kan verdedigen.”

Binnenhof (Foto: T-Force)
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Zoeklicht op kleine kernen
In de serie ‘Zoeklicht op Kleine Kernen’ besteden wij aandacht aan de problematiek en de specifieke eigenheid van de kleinere dorpsgemeenschappen. Nu de steden in dit land volgens de jongste regeringsplannen opgeschaald gaan worden tot minimaal 100.000 inwoners,
dreigen kleine kernen geruisloos van de politieke agenda te verdwijnen. Wij richten ons vooral op de leefbaarheidsperikelen binnen de kernen
en op de talrijke burgerinitiatieven die landelijk een voorbeeldwerking kunnen hebben. Bij kleine kernen denken we aan dorpsgemeenschappen tot maximaal 6.000 inwoners. Suggesties voor deze rubriek kunt u sturen naar het e-mailadres van de auteur: vniekerk@globalxs.nl

Vrienden in heel
Europa
Zelf doen en dan pas de overheid iets vragen,
het lijkt er stevig in te zitten bij de inwoners
van Esch (2.200 inwoners, gemeente Haaren,
Noord - Brabant). Van de inwoners doet 43%
vrijwilligerswerk, het hoogste percentage uit
de regio.1 Of het nou om verenigingsactiviteiten
gaat of om het jaarlijkse Bierpompfeest, veel
Esschenaren zijn bereid de handen uit de
mouwen steken.
Dit geldt ook voor het unieke project “Friends
of Europe” dat Esch met kernen in 27 landen
van de Europese Unie verbindt.
Zij voeden elkaar met een grondige verkenning
van elkaars leefgewoonten en gebruiken in de
breedste zin van het woord.

Links Martin Greven en rechts Thea Hezemans bij het herdenkingsmonumentje
(Foto: Dick van Niekerk)
We schrijven 1989. De pastoor van Esch ontmoet Michel Buchet,

grenzen heen gaan kijken. In 1990 is de eerste feestelijke

burgemeester van het Franse dorpje Cissé, niet ver van Poitiers.

zomerontmoeting. Twaalf dorpen uit twaalf landen zijn aanwezig.

Buchet wil een uitwisselingsprogramma tot stand brengen tussen Het uitwisselingsproject wordt omschreven in een charter dat
kleine dorpen van de Europese Gemeenschap. Of dat niet wat voor de naam “Friends of Europe” krijgt.
Esch is? De Essche zielenherder seint zijn burgemeester in en
die aarzelt geen moment. Esch gaat meedoen met het Franse

Vijfentwintig jaar later is het aantal chartergemeenten uitgegroeid

initiatief. Het dorpje is dan nog voornamelijk bekend om zijn

tot 28. Die dragen vaak exotische namen als Kolindros (3.500

sterk agrarische signatuur (de weg naar Boxtel bij voorbeeld is

inwoners, Griekenland), Zagare ( 3.000, Litouwen), Ibanesti

pas in 1963 verhard) en om zijn spectaculaire vondsten uit de

(4.500, Roemenië), Kannus (6.000, Finland) of Slivo Pole

Romeinse tijd. Esch wil zijn vleugels uitslaan, over zijn eigen

(3.200, Bulgarije).
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Stoken op stro
“Uit ieder land kan één gemeente deel uit maken van het charter.

Benoemde burgemeester

We denken dan aan kernen die bij voorkeur niet meer dan 6000
inwoners hebben,” licht Thea Heezemans toe.

De vorige burgemeester van Haaren, Frans Ronnes, is

Zij beheert sinds 2001 het secretariaat van Friends of Europe Esch.

jarenlang overkoepelend voorzitter geweest van Friends

“Ieder dorp verbindt zich om met tien afgevaardigden deel te

of Europe. Uit zijn langjarige Charteractiviteiten heeft hij

nemen aan de groot opgezette jaarlijkse zomerontmoeting van

één belangrijke les geleerd voor het lokale bestuur.

vier dagen die bij toerbeurt wordt georganiseerd. Een paar keer

“Wij moeten nooit overgaan tot een gekozen burgemeester.

per jaar zijn er ook voor jongeren speciale (deel)bijeenkomsten.

Samen met Finland is Nederland het enige land dat zijn

In 2015 is de grote, voltallige bijeenkomst in Zagare, Litouwen.

burgemeesters benoemt. Alle andere landen kiezen hun

De deelnemers slapen bij gastgezinnen en buigen zich over een

burgemeester. Dat is ronduit fnuikend voor de continuïteit

van te voren vastgesteld onderwerp. Zo zijn er thema’s behandeld

van beleid. Telkens weer krijg je nieuwe burgemeesters

als klimaatverandering, leefbaarheid, de trek van jongeren naar

die zich geroepen voelen hun beloften waar te maken en

de grote stad, het lokale onderwijs of alternatieve energie.”

daarom steeds het wiel opnieuw willen uitvinden.

De impliciete doelstelling dat het altijd gezellig moet zijn onder de

Mij niet gezien! Het beleid op lange termijn is meer

verzamelde Europeanen lijkt steeds moeiteloos gehaald te worden.

gediend met een benoemde burgemeester!”

“Veel indruk op me heeft gemaakt hoe er in Lassee, Oostenrijk
in het hele dorp van 2.400 inwoners op stro gestookt wordt,
waardoor het dorp qua verwarming zelfvoorzienend is.” Van die
creatieve ideeën kan het thuisfront direct kennis nemen via het
verslag op de website.
“We sturen altijd vier volwassenen en vier jongeren uit ons dorp
en een vertegenwoordiger van ons bestuur. Delegatieleider is de
burgemeester. De reis betalen de mensen zelf, het verblijf komt
voor rekening van het ontvangende dorp. De kandidaat - deelnemers worden steeds ingeloot. Half maart is de feestelijke loting
voor de meeting in Litouwen.”

Netwerkbijeenkomst
Voorzitter Martin Greven vult aan dat de jaarlijkse ontmoeting
geleidelijk uitgroeit tot een soort netwerkbijeenkomst.
“Boeren komen met elkaar te spreken over hun problemen
en vervolgen hun contact op geheel eigen wijze. Voor een stel
ondernemers geldt hetzelfde. Er zijn ook mensen die samen
Esch (Foto: Dick van Niekerk)

sport gaan bedrijven, bijvoorbeeld het lopen van de marathon
van Praag. Natuurlijk zijn er ook uitwisselingsprogramma’s bij

De taferelen in de plakboeken en op Internet bij volksdansen,

voorbeeld bij de muziekgezelschappen. Zo is er steeds beweging

wijnfeesten en kasteelbezoeken laten daarover geen twijfel bestaan. binnen die groep van 28 dorpen.”
Maar wat Thea Hezemans het meeste bij is gebleven, zijn de

ga je elkaar ook beter begrijpen.”

‘Nee, Esch heeft geen eigen lokale
belangenpartij nodig om binnen de
gemeente gehoord te worden!’

“Neem de zorg voor ouderen in Griekenland. Bij ons wordt die

Is er ook concreet iets veranderd in Esch onder invloed van

nu moeizaam terug naar de familie geschoven en in Griekenland

“Friends of Europe”? “Friends of Europe is niet iets waarbij

ervaar je dat het daar nooit anders is geweest. Oma zit daar nog

je denkt: dat gaan we vanaf morgenochtend anders doen.

aan tafel met de hele familie, geniet volledige verzorging en blaast

Als je van een weekend in een ander dorp terugkomt, kijk je

bij veel onderwerpen haar partijtje nog stevig mee.”

wel relativerender tegen bepaalde zaken aan.”

eye-openers die de keukentafelgesprekken in de gastfamilies
opleveren. “Door kennis te nemen van elkaars leefgewoonten
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De Essche Stroom (Foto: Dick van Niekerk)
“Je hebt bij voorbeeld gezien hoe anderen in hun land / dorp
omgaan met mensen met een beperking. Kunnen zij in het

Van bierpomp naar wijnpomp

dorp blijven wonen? Moeten ze ergens anders heen of blijven
ze thuis? En dan stel je vast dat we het hier nog niet zo beroerd

De vele Europese vrienden zullen zich in een Bourgondisch

hebben. Je leert breder denken en kijken. Je verbeeldingskracht

luilekkerland wanen als ze in Esch “hun” Europa-pad

wordt groter.”

bewandelen. Het loopt van de plaatselijke bierpomp naar de
vroegere wijnpomp; van het in Esch opgegraven Bacchus-

Aanzuigende dorpsactiviteiten

beeldje2 naar het monumentje (zie foto) aangebracht ter

Is er behoefte gegroeid aan andere lijnen binnen de lokale

herinnering aan de eerste grote vrienden - ontmoeting die

politiek? “Die lijnen zijn al vrij kort en daarmee zijn we zeer

in Esch in 2005 werd gehouden. De route gaat over tegels

tevreden. Hoewel de gemeente Haaren versnipperd is over vier

waarop alle deelnemende dorpen staan vermeld.

kernen (Haaren, Biezenmortel, Helvoirt en Esch), zijn de politici

Het bierpompfestival, dat dit jaar zijn vijftigste editie beleeft,

en de nieuwe burgemeester nauw betrokken bij wat er in Esch

is een van de meest karakteristieke en verbindende activiteiten

gebeurt. Dat heeft te maken met onze aanzuigende, veelkleurige

in het dorp. Officieel is het een moment van inwijding voor

dorpsactiviteiten en onze vele tradities.”

de nieuwe inwoners. Het originele raadsbesluit van 1965
omschrijft dat als volgt: “Ieder jaar wanneer de kastanje-

“Zo kennen wij het met Hemelvaart jaarlijks terugkerende Bier-

bomen bloeien, zullen de nieuwe bewoners van Esch worden

pompfestival. Wij hebben ieder jaar het grootste Jeu de Boules-

uitgenodigd om rond de bierpomp samen te komen om

toernooi van Europa in huis. Dan komen er 800 deelnemers

een pul bier te drinken in aanwezigheid van de voltallige

uit heel Europa voor wie 400 banen in de openbare ruimte zijn

gemeenteraad, de plaatselijke geestelijkheid, de boerenkapel,

uitgezet. Dat levert veel goodwill op en daar wil de politiek

het oudste lid en schilddrager

natuurlijk graag in delen. Friends of Europe is eveneens goed

van het Willibrordusgilde en

voor het saamhorigheidsgevoel. Daardoor kunnen we ons bij

afgevaardigden van de

het gemeentebestuur ook sterker profileren. Nee, Esch heeft

besturen van alle vereni-

geen eigen lokale belangenpartij nodig om binnen de gemeente

gingen.” In 50 jaar is dit

gehoord te worden!”

festival uitgegroeid tot een
cultuurhistorische gebeurtenis

In dit Brabantse dorpje, dat zich graag “de glimlach van Brabant

van formaat, die voor veel

noemt”, zitten veel vrienden van Europa. Maar je kunt pas een

inwoners een hogere amuse-

vriend van Europa zijn als je op de eerste plaats een vriend van

mentsstatus heeft dan

Esch bent.

Carnaval. Er zijn kraampjes
opgezet, verenigingen

Zie ook Internet: www.friendsofeurope.nl

presenteren zich, vendeliers
groeten met hun vaandels

Dick van Niekerk

en er is muziek en dans.

1 - Informatie ontleend aan één van de burgerjaarverslagen van de gemeente Haaren
2 - Bacchus geldt als de god van de wijn, maar staat ook voor de beschaving, de landbouw en de vruchtbaarheid.
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Fryslân

Fryslân

OSF Lid:

OSF Lid:

Noord-Holland

Zeeland

OSF Lid:

OSF Lid:

Fryske Nasjonale Partij
(FNP)

Ouderenpartij NH

Partij voor Zeeland

Doet in maart 2015 mee
aan de verkiezingen

Doet in maart 2015 mee
aan de verkiezingen

Doet in maart 2015 mee
aan de verkiezingen

Gelderland

Utrecht

Doet deze keer niet mee
aan de verkiezingen

Noord-Brabant

Limburg

OSF Aspirant lid:

OSF Lid:

OSF Aspirant lid:

OSF Lid:

Platform Vrije Politiek

USP Limburg

Lokaal Belang Gelderland
1 Achterhoek

Provinciaal Lokaal Utrecht

Doet in maart 2015 mee
aan de verkiezingen

Doet in maart 2015 mee
aan de verkiezingen

Doet in maart 2015 mee
aan de verkiezingen als:
Provincie@Inwonersbelangen

Doet in maart 2015 mee aan de
verkiezingen als:

Lokaal

Limburg

Flevoland

Drenthe

Drenthe

Drenthe

OSF Lid:

OSF Lid:

Doet deze keer niet mee
aan de verkiezingen

Doet deze keer niet mee
aan de verkiezingen

OSF Aspirant lid:

OSF Aspirant lid:

OPA Flevoland

Sterk Lokaal

Doet in maart 2015 mee
aan de verkiezingen

Doet in maart 2015 mee
aan de verkiezingen

Groningen
OSF Lid:

Partij voor het Noorden
Doet in maart 2015 mee
aan de verkiezingen
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Tijdens de verkiezingen op 18 maart 2015 nemen OSF leden in 10 provincies
deel. Zij vertegenwoordigen de onafhankelijke politiek in Nederland.
Vanuit de nieuw gekozen Provinciale Staten wordt vervolgens de nieuwe
samenstelling van de Eerste Kamer bepaald.
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