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Regenboogvlag hangt nu echt
bij Provinsjehûs
LEEUWARDEN Jarenlang was de regenboogvlag taboe bij het Friese
Provinsjehûs. Zaterdag werd het kleurige doek voor het eerst
gehesen op de Tweebaksmarkt.
Erwin Boers

Tientallen mensen, onder wie tvpresentator Sipke Jan Bousema,
woonden de handeling
zaterdagochtend bij. Eén
regenboogvlag en twee Friese
varianten hierop – met pompeblêdsjes
– werden in top gehesen. ,,Dit voelt
als een mooie nieuwe stap, een
bezegeling’’, zegt Bousema.
,,De vlag draagt naar buiten toe uit dat
iedereen onderdeel is van de
maatschappij.’’ Dat moet je in de
openbaarheid benadrukken, vindt hij,
,,want er is nog heel veel verborgen
leed. Er zijn nog altijd mensen die in
de kast blijven zitten.’’

Tv-presentator Sipke Jan Bousema (rechts)
kijkt toe hoe de Friese regenboogvlag wordt
gehesen voor het Provinsjehûs.
Foto Hoge Noorden/Jaap Schaaf

De regenboogvlag hing eerder al op de kerk van Wyns, vertelt Bousema, die daar
woont. ,,We moesten op zoek naar een grote vlag, toen hebben we gevraagd of
we deze hiervoor konden gebruiken.’’
,,Wy wolle in iepen en gastfrije provinsje wêze. Eltsenien is wolkom sûnder
útsûndering’’, zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. Zijn voorgangers konden de vlag
tot dusver nooit hijsen, omdat er in de Provinciale Staten geen meerderheid voor
was.
De tegenstanders vonden dat de provincie sowieso ,,voor iedereen’’ zou moeten
zijn. Een vlag zou onnodig de nadruk leggen op een bepaalde groep. Maar dit jaar
tekende zich alsnog een meerderheid af. Die ontstond onder toenemende druk,
onder andere van Bousema, die zich hiervoor uitsprak in de krant en op tv.
https://krant.lc.nl/titles/lc/5748/publications/4064/articles/1158050/22/4
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De happening op de Tweebaksmarkt werd zaterdag geïnitieerd door de indieners
van het voorstel: GrienLinks, PvdA, D66, SP, 50Plus en PvdD.
Eigenlijk zou zaterdag ook de landelijke Roze Zaterdag in Leeuwarden worden
georganiseerd in Leeuwarden. Vanwege de corona kon dit niet doorgaan. Wel
waren er kleine activiteiten. Er voer één scheepje door de grachten en er hing een
enorme regenboogvlag op de Oldehove. Verschillende gemeenten hijsen de vlag
namelijk al jaren op de laatste zaterdag van juni in top.
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