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ûnderweis
De provinsje Fryslân hat fjouwer nije tsjinstauto’s oantúgd.
Ridende kantoaren neffens deputearre Ton Baas. Gjin Hummer,
Kia of Seat, mar in BMW út de 7-searje: ‘Die schönste Art, Ziele
zu erreichen’ en trije Audi’s A8: ‘kraftvolles Design, innovative
Technik und leistungsfähige Motoren’. Men soe sizze dat liket der
op. Fjouwer fan dy nije nachtblauwe ‘Nobelkarossen’, dêr kin de
provinsjale represintaasje in bêste gisel mei jûn wurde. De moaiste
auto’s foar it bêste lân op ierde. Neffens de krante foar it
freonepryske fan mar goed 420.000 euro (sawat 925.000 eardere
gûnen) oanskaft, en gjin minister dy’t der mei syn wein op kosten
fan it folk oan tippe kin. Wa wit trouwens noch fan de eardere, ek
sa treflike en donkerblauwe Audi 100 fan doetiidsk kommissaris
Wiegel, kenteken PS-11-NL? Mar sjoch, ynstee fan tankberens en
tefredenens rispet it warbere provinsjebestjoer - hielendal
ûnferwachte- kommoasje en krityk. It ûntankbere folk realisearre
him blykber net dat de fjouwer tsjinstauto’s mar leafst 2,7
eurosinten ûnder de troch it Ryk yndeksearre kilometerpriis fan
fyftich eurosinten bleaunen, lykas deputearre Baas al gau witte liet.
Lokkich hie minister Johan Remkes dyselde kilometerpriis in wike
foar it begjin fan de opskuor noch krekt mei ien eurosint ferhege.
De berekkening fan dy kilometerpriis giet der fanút dat der op syn
minst twa jier en sechstichtûzen kilometer jiers mei sa’n auto riden
wurdt. Dat betsjut dat ien sa’n auto, mei dêryn sjauffeur en

kommissaris of deputearre, en in trochsnee gong fan sechstich
kilometer de oere, yn alle gefallen mar leafst tûzen oeren jiers, lit ik
sizze de helte fan 48 wurkwiken, allinne noch mar ûnderweis is.
En dat kear fiif tsjinstauto’s. Wêrhinne, wêrfoar, wêrom? 

biodisel
In auto keapet men tsjintwurdich fia it ynternet, earder by de
pleatslike smid, of noch altiten by in dealer. Mei in âld-autodealer
yn it kolleezje fan deputearren hat dat fermidden fansels och sa’n
ekspertize yn de autohannel. Jan Ploeg hat syn bannen mei it
bedriuw fan syn skoanfamylje net trochsnien, doe’t it CDA him
ta deputearre befoardere. Hy is dêr noch altiten kommissaris. Net
ferstannich, mar hawar, dat moatte se by Van der Brug Holding
sels mar witte. Ploeg is trouwens deselde dy’t okkerdeis foar de
mikrofoan fan de Omrop de hege leanen fan Essent- en
Nuonbestjoerders ferklearre troch op de merkewurking te wizen.
Vanity Fair. Dêr hie er, sa komt my foar, mear gelyk mei as dat er
sels yn de gaten hie. Mar goed, it giet hjir net om de hichte fan it
lean, mar om de ymponderabilia, lykas in tsjinstauto. En it giet ek
net allinne om auto’s, want ek de brânstof hat it omtinken fan de
Fryske deputearren. Biodisel, krekt wat foar och sa miljeubewuste
politisy, iepenet de doar om ris in bûtenlânsk reiske mei de
tsjinstauto te ûndernimmen. Net tichtby nei it Eastfryske Leer,
dêr’t de Connemans al sûnt 1750 yn de oalje sitte en sûnt 1995
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grutskalich biodisel fabrisearje, mar, folle fierder fuort, nei de
‘Erlebniswelt’ fan Audi yn Neckarsulm: ‘Erst das Besondere wird
Erinnerung’. 

ûnthâld
Yn Neckarsulm falt hiel wat te belibjen. Yn alle gefallen waard it
adres fan de hearen notearre en koe de oankeap fan trije Audi’s
A8, fansels net op biodisel, yn it oarderboek byskreaun wurde. It
provinsjale kolleezje fielde blykber al oan it eigen wetter dat in
oankeap fia it autobedriuw fan syn deputearre-kommissaris
mooglik net hielendal kouster wie, mar âlde CDA-bekende en
emearitus-heechleraar Pieter de Haan wie lokkich wol ree om
absolúsje te ferlienen. Opmerklik, want nei’t minister Ien Dales
yn 1992 yn in ferneamd wurden lêzing de yntegriteit fan it
iepenbier bestjoer oan de oarder stelde, ken dochs elke provinsjale
bestjoerder kêst 15 fan de Provinsjewet. Boppedat hat de
ryksoerheid dêrnei noch sa ien en oar op dat mêd ferskine litten.
Sa hat elke boarger, en dus ek bestjoerder, al wer goed trije jier de
‘handreiking integriteit van bestuurders bij gemeenten en
provincies’ fan it ministearje fan Binnenlânske Saken ta syn
foldwaan. Dat hantrekken seit ûnder mear: ‘Het risico van
belangenverstrengeling kan bijvoorbeeld ontstaan als een
bestuurder een nevenfunctie vervult die raakvlakken heeft met de
uitvoering van het politieke ambt. Daarbij kan het gaan om (...)

een commissariaat bij een bedrijf dat met de gemeente zaken
doet.’ Sa’t Ien Dales al opmurk, it is net sa dreech. ’Van politici,
bestuurders en ambtenaren wordt een hoge moraal, hoge
zuiverheid gevraagd (...) Men moet zich permanent bewust zijn
van de eisen die de bestuurlijke zuiverheid stelt, bijvoorbeeld bij
het aanvaarden van nevenfuncties en declaratiegedrag.’ In yn
elkoar oerrinnen fan belangen mei en kin gewoan net. Hoe kinne
se soks op it Provinsjehûs no ferjitte? Wa hat dêr problemen mei
it ûnthâld? Of giet it mooglik en yn de bêste Audi-tradysje om
neat bysûnders? 

pet
De hege moraal en suverens freegje net allinne om ynbannigens as
it om it eigen of in oar syn jild giet, mar ek om in reeëns ta it
hieltyd wer hifkjen fan it eigen hâlden en dragen. In bestjoerder is
der net mei it sizzen dat er altiten prudint mei publike middels om
giet. En it sizzen fan de Ljouwerter boargemaster dat er hiel goed
wit hoe’t it moat: ‘Voor integriteit heb ik de gemeenteraad niet
nodig’ liket my suver heaks op it wêzen fan bestjoerlike yntegriteit
te stean. Minister Dales hie it net om ’e nocht oer de needsaaklike
permaninte wachens fan de politike en amtlike top. Foardat men it
wit fersloppet dy wachens. Sa hawwe de Fryske Steaten ea mei
rjocht en reden besletten dat provinsjale bestjoerders gjin sit
hawwe mochten yn bestjoeren fan oan de provinsje besibbe
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organisaasjes. Dat beslút is by myn witten nea ynlutsen, mar de
praktyk is ûnderwilens oars. It soe yn myn eagen ferstannich wêze
as bygelyks de eksterne foarsittersfunksjes fan de kommissaris en
deputearren nochris op de souwe lein wurde fan wat ferstannich,
froedsinnich en prudint neamd wurde mei. Ik freegje my ôf oft yn
dat gefal alle petten op hâlden wurde kinne. Ik leau sels dat ik wol
in inkelde funksje wit dy’t by in neier hifkjen wierskynlik better
tenei troch in oar dien wurde kin. Sa’t it Ryk oanjout, moat
ommers sels al de skyn fan it yn elkoar oerrinnen fan belangen
tefoaren kommen wurde. It ridende kantoar stiet net stil en
foardat men it wit dûkt al wer in nije ferlieding op. 

reputaasje
Men moat der grif ek wat gefoel foar hawwe. Fan de BMW-
ridende boargemaster fan de Fryske haadstêd koe men koartlyn
twaris it sizzen yn de krante lêze dat Ljouwert in reputaasje hat yn
it skeinen fan boargemasters. Sels ken ik gjin inkeld aktueel of
histoarysk foarbyld dat dy opfetting yllustrearje kin. It heucht my
wol - ‘Erst das Besondere wird Erinnerung’- dat Ljouwert
koartlyn in boargemaster hân hat dy’t de reputaasje fan de stêd
krekt wat minder goed stipe. Mar hat de reputaasje fan
boargemaster Van der Meulen, Harmsma, Brandsma, Te Loo,
Apotheker of De Boer ea negatyf oan de oarder west?
Krektoarsom. Dat de oanfal de bêste ferdigening is, hoech ik de
hjoeddeiske Ljouwerter boargemaster net te fertellen, mar om no
te tinken dat syn sizzen in plúmke fertsjinnet, leau ’k net earlik.
Dat wie ek al net it gefal doe’t inkelde leden fan it Ljouwerter
kolleezje fan boargemaster en wethâlders, sa’t in foto yn de
Ljouwerter moai dúdlik makke, moarns ier al oan de sjampanje
sieten om in útspraak fan de Rie fan Steat oer de bouwerij yn de
Bullepolder te fieren. Pleatslik Belang fan Lekkum hie it gelyk
folslein oan syn kant doe’t dat opmurk dat sok dwaan op dat stuit
en yn dy saak gjin pas joech. De oanbelangjende keazen

bestjoerders lieten sjen noch net rjocht de hege moraal en
suverens te hawwen, dy’t in publyk amt ferget. En it waard noch
de helte slimmer doe’t de krante inkelde dagen letter witte liet dat
wethâlder Hetty Hafkamp allinne stie yn har betinken dat it
publike sjampanjedrinken winliken net troch de mesken koe. Wêr
wie doe de boargemaster mei al syn ûnderfining as Amsterdamsk
portefúljehâlder yntegriteit? En it soe hielendal tragikomysk
wurde doe’t de Ljouwerter amtners yn datselde berjocht de skuld
fan it sjampanjedrinken krigen, wylst wethâlder Marga Waanders
it út ûnwissens net oandoard hie om gebak te bestellen... Sa giet
de reputaasje fan in stedsbestjoer fansels moai nei de barbysjes.
Miskien dochs goed at it hiele kolleezje it nochris even mei-elkoar
oer de yntegriteit fan it iepenbier bestjoer hat.

jild
Bestjoerlike yntegriteit hat net altiten, mar wol faak, mei jild te
krijen. Sosjaal-demokratysk en Grinslanner kommissaris fan de
keninginne Hans Alders heart ta de faakst troch Den Haach frege
riejouwers. En dat net allinne foar leafdewurk, mar noch folle faker
foar goed beteljende funksjes. Fertsjinsten anneks mei bybanen dy’t
qualitate qua ferfolle wurde, moatte yn de provinsjale kas stoart
wurde, mar it jild dat binnenkomt mei de net-q.q.-bybanen is in
moaie ynstruiïng foar de eigen húshâldportemonnee. It komt my
foar dat it ûnderskied tusken q.q.- en net-q.q.-bybanen
ûnfoldwaande helder is. As fan de kommissaris ferwachte wurdt dat
er publike bybanen op him nimt, liket it my net mear as ridlik dat
dy bybanen, en yn alle gefallen dy bybanen dy’t foar rekken fan de
iene of de oare oerheid komme, achte wurde betelle te wêzen mei
de dochs al royale reguliere salaris- en ûnkostefergoeding foar de
kommissaris. In oare oplossing is fansels ek mooglik. Om’t it dúdlik
is dat it kommissarisskip net de measte tiid freget, kinne salaris en
ûnkostefergoeding rêstich flink koarte wurde, sadat de
oanbelangjende amtsdrager de hannen frij hat om de nedige betelle
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Het is begin mei. Alle kransen zijn gelegd. Alleen in Friesland
blijft de oorlog woeden op het internet. Zondebok blijft Abe de
Vries. Eeltsje Hettinga en Huun Mous haden niet genoeg aan hun
erosmos-forum en bedachten een nieuw internetforum. Zo
kunnen zij dag na dag mensen zwart maken die zij niet vinden
deugen. Go-gol heet hun nieuwe zeepkistje, maar gezien het
aantal gestoorde reacties kun je beter spreken van ga-ga.

Abe de Vries heeft het in zijn botte hersens gehaald om een
schrijver uit de vergetelheid te halen die fout is geweest in de
oorlog. In de rest van Nederland is de discussie al lang verplaatst
van de tegenstelling zwart-wit naar de genuanceerdheid van de
grijstonen daartussen. In Friesland blijft fout fout. Een schrijver
kan in zijn jeugd of na de oorlog mooie dingen hebben
geschreven, maar hij blijft fout. Dat betekent: doodzwijgen. En
iedereen die het voor zo’n schrijver opneemt, is net zo verdacht als
de schrijver. Kortzichtig en daardoor overzichtelijk: in een
notendop het denkraam van de go-gollers.

Hoe groffer, hoe beter, denkt Huub Mous. Hij stelt 55 vragen
aan Abe de Vries, waarvan er ongeveer 40 retorisch zijn. ‘Abe hoe
komt het dat mij dit soort methoden aan de Germaanse SS doen
denken?  Abe, of heb je dit geleerd van de Duitsers in de tijd toen
ze met ons in oorlog waren? Abe, of zit het gewoon bij jou in de
familie? Abe, waarom distantieer je je niet van dit soort fascistoïde
praktijken?’

De bedoeling van Huub Mous is duidelijk: hij wil eigenlijk
schrijven dat Abe de Vries een fascist is, maar hij weet dat hij dan
een proces aan zijn broek krijgt. Behalve onbeschoft is de
vragensteller dus vooral laf. Dat proces zou van mij nu ook wel
mogen, aangezien de intentie van zijn vragen duidelijk is. Zo
vraagt hij aan Cornelis van der Wal ‘Heb je wel door dat je slechts
één stap van het fascisme verwijderd bent?’

Wie zo makkelijk smijt met een term als fascisme en daar
andere schrijvers mee bezoedeld heeft niet door dat hij dezelfde
‘fascistoïde praktijken’ bezigt waar hij anderen van beschuldigt.
De hele discussie blijft holle retoriek. En de echte discussie over
de grijstonen laat nog jaren op zich wachten in Friesland.

Huub Mous
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bybanen op him te nimmen. Lukrative bybanen yn de baas syn tiid
tsjinje no ienris de demokrasy net. Dus, bêste Remkes, meitsje dêr
in ein oan, no’t it Kabinet in stânpunt tariedt oer de beleanning en
rjochtsposysje fan de amtlike en politike topstruktuer. Soargje
derfoar dat Hans Alders him net op ’e nij yn bochten hoecht te
winen om te bewizen dat er hielendal net slij nei jild is.

belgië
It foarskreaune nei bûten ta bringen fan salarissen en fergoedings
fan bestjoerders fan fennoatskippen, en ek soarchynstellings, hat
in blykber net foarsjoen effekt. Dy salarissen en fergoedings
wurde troch de iepenbierens hieltiten flink heger, om’t elk him
ferliket mei dyjinge dy’t noch mear fertsjinnet en kriget. De
noarm wurdt echt nea by dyjinge lein dy’t minder fertsjinnet. En
wylst it folk oer de hichte fan autoprizen, fergoedings en
bonussen prottelet en wrokket, stelle de oanbelangjende
boppebazen sels, werklik hiel bysûnder, kear op kear de suverens
fan de diskusje oan de oarder, om dêrnei ek noch even te wizen
op de heechste wurknimmer fan it Belgyske Electrabel dy’t dochs
trijeris safolle fertsjinnet as dy fan Essent of Nuon. De konklúzje
is net al te dreech: begear nea it boargemasterskip fan Almere,
emigrearje nei België en wurd direkteur fan datselde Electrabel.
Men soe suver noch meilijen mei Tob Swelheim krije, âld-topman
fan de Nuon, dy’t der ek wat fan koe en spitigernôch ûnderwilens
al wer inkelde jierren mei pensjoen is.  

fleurich
It sjen nei en ferlykjen mei dyjinge dy’t krekt noch wat mear
ynbart, soarget trouwens net allinne foar hieltiten hegere
beleannings, mar ek foar in gruttere ôfstân ta it (fuot)folk. En oan
wa spegelje de topbestjoerders by de oerheid har graach? Ergo, ek
har dwaan en litten rekket wat langer wat fierder fan de gewoane
minsken ôf, mei as gefolch dat dy har hurd en yn grutte
mannichten fan de polityk ôfkeare. De finansjele noarm foar
publike gesachsdragers of soarch- of ûnderwiisbestjoerders moat
hielendal net by de bêst betelle bestjoerder yn it – echte -
bedriuwslibben lein wurde, mar by it behâld, de wearde en
foarrjochten fan ús demokratysk bestel, soarch of ûnderwiis. De
bestjoerlike moraal moat sa wêze dat net it eigen idele prestiizje,
mar it wurk de noarm levert. Minsken dy’t foar beskaat wurk
kieze fanwegen it salaris, hearre dêr net, sa hat saakkundich
professor Pieter Drenth, âld-presidint fan de KNAW, okkerdeis
nochris dúdlik makke. En minsken dy’t bestjoerder binne
fanwegen in ridend kantoar, sitte yn de ferkearde auto en op de
ferkearde stoel, safolle is wol dúdlik. Ik soe sokken as rie meijaan
wolle: ferjit de ‘Erlebniswelt’ en rin ris bedaard troch de buorren,
de hannen op ’e rêch, de holle omheech. In mylde útdrukking op
it gesicht, mar net te myld; fleurich sjen, mar net te fleurich.


