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It begjin fan al wer in nij jier is troch ús gemeentlike en 
provinsjale bestjoerders brûkt om de eigen ambysjes ris even flink 
op te skodzjen. De nijjierstaspraak hat op it lokale flak noch net 
sa’n lange tradysje, mar no kin al sein wurde dat grif nimmen 
dêr wer graach sûnder wol. En net allinne om’t it praat oer it sa 
begrutlike fec-moskje yn jannewaris wer oer wie en der dus wol 
ferlet fan in nij ûnderwerp foar petear wie. In nijjierstaspraak 
biedt de boargemaster de mooglikheid om sûnder al te folle 
spinreach foar de mûle it moed te romjen en dúdlik te meitsjen 
dat yn alle gefallen it wollen grut is. En de deputearre reagearret 
en makket helder en klear dat in oar blykber noch net troch 
hat wat dochs och sa goed foar har of him wêze soe. Dat is foar 
taskôger, harker en lêzer allegear prachtich, mar men freget jin 
ôf oft al dat wollen en begearen soms net justjes te folle oan it 
kinnen foarby giet. Ek de earn ûntkomt net oan de grûn.

wollen
Ambisjeus cda-deputearre Jan Ploeg, trettjin mei de funksje 
gearhingjende bybanen en fiif betelle persoanlike bybanen, hat 
de gemeenten by it begjin fan it nije jier it mannewaar opsein. 
Hiel Fryslân mist ambysje, sa is it fierrikkende oardiel op grûn fan 
de aktuele boargemasterlike nijjierstaspraken. ‘Welke gemeente 
heeft nou gezegd, wij willen er vijfduizend inwoners bij?’ No 
mien ik te witten dat Ljouwert heger ynset as dy fiiftûzen, wylst 
in gemeente lykas Ferwerderadiel dochs priizge wurde mei dat 
dy har net ferliede litten hat ta de ûnmooglike ambysje om 
meikoarten fyftjintûzen ynwenners te tellen. Boppedat, der binne 
ek noch hiel oare ambysjes te formulearjen as dy fan Ploeg. 
Bygelyks saken lykas it ynsetten op behâld fan maatskiplike 
belutsenens en sosjaal gearhingjen, respekt foar skiednis en 
kultuer en each foar grien, romte en oansjen. Net de minste 
partijgenoat fan Ploeg hat my yndertiid foarholden dat groei al 
te faak foar bloei oansjoen wurdt. Hoe goed ek dat de Fryske 
ambysjes op it aljemint komme, al of gjin nuon-jild, ik haw my 
dochs ôffrege wa’t Ploeg mei syn oprop de grutste tsjinst bewiist. 
Neffens my is dat de fnp. Trije jier ferlyn hat dyselde Ploeg dy 
partij oan moai wat sitten yn Provinsjale Steaten holpen, doe’t it 
om de ambysje gie om meikoarten in magneetsweeftrein oan te 
lizzen. De Fryske nasjonalen sille no op ’e nij rispje kinne. Yn alle 
gefallen hawwe Kramer c.s. genôch ambysje en potinsje om mei 
de steateferkiezings fan 2007 in moai alternatyf foar it tinken en 
wollen fan Ploeg c.s. te bieden. Wat wie mei de steateferkiezings 
fan 2003 trouwens ek al wer it ferskil tusken de cda-ambysjes en 
it feitlik stimmetal? 

kinnen
As it wol, dan kin de bolle kealje, mar de praktyk is ornaris justjes 
oars. De provinsje Fryslân fiert al wer sa’n oardel jier in belied 
oangeande de arbeidsmerk, bedoeld om de Fryske ekonomy 
en leefberens te stypjen. Al wer oardel jier, dus, sa skriuwt de 
provinsje, is it in ‘mooi moment voor een tussenrapportage.’ 
Wol, as it in moai momint is, wa soe dan noch op sa’n 
tuskenrapportaazje tsjin wêze kinne. Boppedat, sa sis ik as 
ynwenner fan Fryslân, sok tuskenrapportearjen helpt ek moai om 
de wurkgelegenheid op it Provinsjehûs oerein te hâlden. En dan 
doel ik net op de bybanen fan deputearre Ploeg. De provinsje 
hat gjin direkte taak, finansjeel belang of foech op it mêd fan 
de arbeidsmerk. Mar dat is in grut gelok, sa litte deputearren 
witte, want dat soarget der krekt foar dat ‘wij bij uitstek in staat 
zijn impulsen te geven aan een samenhangend en vernieuwend 
arbeidsmarktbeleid, met name gericht op de arbeidsmarktsituatie 
op iets langere termijn.’ Sok tinken iepenet moaie perspektiven 
op allerhanne mêd. Wêrom feitlik net alle taken en foech by de 
provinsje weihelle, en allinne noch wat ympulsen oan de lju oan 
de Twibaksmerk oerlitte? De provinsjale organisaasje kin moai 
wat lytser en soks jout sels in grûnslach oan gemeentlike ambysjes 
om de provinsje mar hielendal op te heffen. De resultaten fan 
dy ympulsen soenen, sa lit de provinsje fierders witte, in better 
oparbeidzjen tusken de feitlike spilers op de arbeidsmerk wêze 
moatte. It doel is net in better funksjonearjende arbeidsmerk of 
foar elk in tal betelle bybanen, mar it oparbeidzjen tusken de 
feitlike spilers. Net sa ambisjeus, mar hawar.

‘Hoe meten we nu de resultaten van ons arbeidsbeleid [sic]?’ 
Dêr falt wol wat fan te sizzen soe men tinke, al is it mar dat 
der yn alle gefallen twaris metten wurde moat, foar en nei de 
provinsjale ympulsen. Dat bart lykwols net, want it ferslach giet 
dêrnei frjemd genôch oer ‘het aantal projecten waarin succesvol 
is samengewerkt door verschillende partijen op de arbeidsmarkt 
en het aantal activiteiten waarin partijen van informatie zijn 
voorzien.’ Hoe suksesfol ek, men kriget suver de yndruk dat it 
provinsjale kinnen krekt wat lytser as it wollen is. 

oparbeidzjen
It slagget de provinsjale tuskenrapportaazje net om de resultaten 
fan oardel jier provinsjaal arbeidsmerkbelied foar de lêzer dúdlik 
te meitsjen. Wat moat men mei in planning dy’t seit ‘onderzoek 
naar de mogelijkheden met Prohef ’, wylst dêrnei as resultaat 
opskreaun wurdt: brosjuere ‘meer werk minder bijstand’, 
ynformatyf sympoasion foar Fryske gemeenten en bedriuwen en 
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in amtlike diskusjebyienkomst. In esf-netwurk Fryske gemeenten 
wie it doel en sûnt septimber 2004 is sa’n netwurk der blykber. 
No en? In kampanje langer nei skoalle siet yn de planning en 
wat is der bard? Trije programma’s op de Fryske skoaltelevyzje. As 
dat net helpt! By in oersjoch fan ‘beschikte [sic] projecten SEB-
arbeidsmarkt’ is in rubryk opnommen dy’t trijeris it omtinken 
freget foar it ‘beoogt [sic] resultaat’. Lokkich bliuwt de oplieding 
ta sirkusartyst yn Fryslân en ferdwynt de skipsbou-oplieding 
likemin. Dêr wurdt blykber jild ynset, mar oft dat jild direkt 
mei it provinsjale arbeidsmerkbelied te krijen hat, of dat de 
sirkusskoalle syn bestean te tankjen hat oan bygelyks it budzjet 
stimulearring aktiviteiten âlderein en wurk, it projektebudzjet 
fan it regionaal platfoarm arbeidsmerk of Kompasjild, it wurdt 
de lêzer net dúdlik makke. Mei it mjitten fan beliedsresulaten 
hat sok dwaan yn alle gefallen hielendal neat te krijen. Paragraaf 
4.2 fan de provinsjale rapportaazje docht ferslach fan de ‘context 
en handelswijze [sic].’ Yn de rapportaazje oer 2003 tochten 
deputearren noch dat it Fryske baneplan moai op skema wie, mar 
nei de rapportaazje oer 2004 waard it dúdlik dat de tochte tûzen 
arbeidsplakken lang net helle wurde soenen. Dêrnei giet it net 
om de fraach wêrom’t it misgien is, mar om de fraach oft it fan 

tefoaren te sjen wie dat de ambysje net helle waard. ‘De vraag is 
natuurlijk of we dit hadden kunnen voorzien’. It antwurd op dy 
retoaryske fraach is wol te foarsjen. Bestjoerders en amtners binne 
ommers, men kin it begripe, net by steat om soks te foarsjen. 
Wierskynlik hawwe se der nea by stilstien dat de werklikheid 
net altiten rekken hâldt mei de provinsjale ambysjes. Aeolus yn 
Seisbierrum, ibf op It Hearrenfean of de magneetsweeftrein, no 
blykber al fergetten. Hawar, de konklúzje is yn alle gefallen al te 
foarsjen. It is ommers krekt it goede momint om it provinsjale 
arbeidsmerkbelied mei faasje fuort te setten en foaral om noch 
sterker yn te setten op in dizenich doel as oparbeidzjen. 

autohannel
Mei noch mear belangstelling as gewoanwei haw ik it provinsjale 
stik oer de gong fan saken mei de oankeap fan de provinsjale 
bmw en trije Audi’s lêzen. ‘Hoe is de besluitvorming over de 
inkoop van de dienstauto’s verlopen?’ sa freegje deputearren har 
yn it stik ôf. Ik wie benijd, mar it falt wat ôf. Hielendal gjin 
antwurd, útsein dat skreaun wurdt dat it ta it politike primaat 
fan deputearren heart om, binnen stelde grinzen, út eigen 
beweging foar type en merk fan de tsjinstauto’s te kiezen. Dat 
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is fansels prachtich, mar by myn witten hat nimmen it foech 
fan deputearren op dat punt yn de kiif steld. Toys for the boys, 
sa wie elk blykber fan betinken. Deputearren heakje dêr noch 
oan ta dat de tasizzing, sa’t dy earder oan provinsjale steaten 
dien wie, om de kilometerpriis sa leech mooglik te hâlden, yn 
de amtlike advisearring net meinommen is. De oanbefelling is 
dan ek dat de amtlike organisaasje it kolleezje fan deputearren 
tenei mei klam op risiko’s heart te wizen. Ergo, it is oan dy 
smoarge provinsjale amtners te witen dat de op it ferkearde adres 
kochte, te djoere auto’s sa’n opskuor jûn hawwe. Sok publyklik 
de skuld by de amtners del te lizzen ûnderskriuwt nochris de 
needsaak, sa liket my ta, om dúdlik te meitsjen dat it kolleezje 
fan deputearren, yn goede en kweade dagen, primaat of gjin 
primaat, ferantwurdlik is foar it dwaan of litten fan syn amtners. 
De autodiskusje gie feitlik ek allinne yn de marzje oer de priis 
fan de ridende kantoaren, de kilometerpriis foel by neier ynsjen 
ommers hielendal binnen Remkes’ noarmen. It gie ommers 
benammen om de kwestje fan bestjoerlike yntegerens. En wat 
sizze deputearren? Nije bestjoerders en amtners sille tenei aktyf 
wiisd wurde op it yntegriteitsbelied. ‘De hand houden aan de 
provinciale gedragscode’ wurdt as oanbefelling formulearre. Soks 
fernuveret my op ’e nij. It giet dochs net om in oanbefelling, mar 
om in foarskrift. En dan gean ik der mar oan foarby dat it yn de 
oanbelangjende kwestje krekt net om nije amtners en bestjoerders 
gie. Krekt wat mear ambysje soe gjin kwea kinne, sa liket my ta.

fytsakseptaasje
De provinsje keapet net allinne tsjinstauto’s, mar hâldt der ek 
fytsbelied op nei. It fytsbelied moat soargje dat yn 2015 de fyts yn 
Fryslân as deistich ferfiermiddel akseptearre is as in folweardich 
alternatyf foar de auto op ôfstannen oant fyftjin kilometer. 
Akseptearjen is fansels net sa’n grutte toer, dat sil wol slagje. Sels 
ha ’k myn fyts al tsientallen jierren ferlyn akseptearre. Mar sa’n 
fyts dêrnei ek noch alle dagen brûke? Is it net te foarsjen dat 
soks in yllúzje is? It hat dochs gjin doel om de fyts konkurrearje 
te litten mei in bmw út de 7-searje of in Audi A 8? Soe it net 
ferstannich wêze om in inkelde rânebetingst te formulearjen? 
Bygelyks skoander waar, poerbêste sûnens, geskikte arbeidstiden, 
hege benzineprizen en foar elke fyts in pear goede fytstassen? 
En is soks no allinne Frysk belied of dogge de Grinslanners en 
Flevolanners ek mei? It wollen en begearen fan de provinsjale 
bestjoerders bliuwt trouwens net beheind ta it allinne akseptearjen 
fan de fyts. It giet by eintsjebeslút om de leefberens. Under dy 
titel hawwe deputearren koartlyn twa ‘Waddenprojecten’ in 
leefberheidssubsydzje tasein. Goed njoggen hûndert euro, om 
krekt te wêzen 931,25, foar in traapfjildsje op Skiermuontseach. 
En in boartersfjildsje foar de Ballumer bern oan it ’t Skottepaad, 
‘[i]n dit deel van het dorp wonen veel gezinnen met kinderen 
in de leeftijdscategorie van 0 tot 6 jaar’, kriget in bedrach fan 
fiiftûzen euro. Wat as dy bern oer net al te lange tiid âlder binne 
en deis allegear achter de kompjûter sitte? Wat bart der dan mei 
sokke Waadprojekten? En op de fêste wâl wit ik ek noch wol 
inkelde sokke Waadprojekten te finen. Myn foarnaamste fraach 
is lykwols oft de provinsje wol mei sok lytsguod op lokaal nivo 

struie moat. Sûnder no fuortendaliks it wurd subsidiariteit yn 
de mûle te nimmen, liket my dat de ambysjes op it punt fan de 
Waadprojekten wol hiel leech by de grûn bliuwe. 

 

taal
Us kommissaris fan de keninginne en Omrop Fryslân-baas Pim 
Gaanderse hienen ea de ambysje om it Frysk yn de macht te 
krijen. De earste soe it Frysk nei syn oantreden gau leare en de 
lêste hat by syn beneaming yndertiid sels de tasizzing dwaan 
moatten om it Frysk binnen twa jier te praten. It is maklik om 
sa’n ambysje te ferwurdzjen of sa’n tasizzing te dwaan. En it is 
like maklik om de eigen talinten op itselde stuit te oerskatten. 
Ferklearret Gaanderses taalmacht mooglik it beslút fan de 
Omrop om Herman Finkers net yn it Frysk te ûndertiteljen? 
Wurdt it eigen ûnfermogen op alle Friezen projektearre? En 
jildt it sizzen dat Friezen it sa dreech hawwe mei it fluch lêzen 
fan Fryske ûndertitels, mooglik net krektlyk foar Hollânsktalige 
ûndertitels? Men wit it net, want der is nea ûndersyk nei dien. Ik 
wit lykwols wol dat ús Dútske bruorren leaver neisyngronisearje 
as ûndertitelje. It soe sels sa wêze kinne dat de sjenswize fan 
Gaanderse c.s. betsjut dat Friezen in letter oanlearde taal 
flugger en better lêze, as Dútsers har memmetaal. Dochs 
noch in pluspuntsje! Ik moat der trouwens net oan tinke, sa’n 
neisyngronisearre Finkers. En oer de taal fan de plysjelju wol ik it 
net iens hawwe, sûnt dy as beleanning foar poerbêst prestearjen 
‘rare petjes’ fan de korpssjef krije. De korpsbehearder hie it der 
moannen letter noch oer. Tsjonge, tsjonge, wat in earmoed, wat 
in tekoart oan ambysje.  

earn
Mei syn fiif betelle bybanen kin Jan Ploeg noch net earlik tippe 
oan kommissaris Ed Nijpels, dy’ t syn ambysjes noch better wit 
te fersulverjen en tiid fynt foar mar leafst trettjin betelle bybanen. 
Sok arbeidsmerkbelied op yndividueel nivo is dochs dúdlik 
fan in oare oarder as dat fan de provinsjale tuskenrapportaazje. 
Mar Ploeg heart mei syn ambysjes en bybanen, as it om de 69 
Nederlânske deputearren giet, al ta de lytse earedivyzje fan dat 
selskip. Dat is dochs geweldich foar sa’n hiel gewoane Fryske 
autohanneler, lid fan it cda? Tagelyk bringt it ferskil tusken 
wollen en kinnen, tusken ambysjes en prestaasjes, tusken de 
heech fleanende earn en it moudzjend moskje yn de Ljouwerter 
Frieslandhal, my by in fiere foargonger fan Ploeg, te witten de 
ambisjeuze en idele arp’er Abraham Kuyper. It giet my net om 
dy syn ambysjes. Hoe’t dy bygelyks Gods wurk as syn eigen wurk 
en it eigen wurk as Gods wurk beskôge. Nee, it giet my der om 
hoe’t Bram de Geweldige it minsklik bedriuw, en net yn it lêste 
plak himsels, seach. ‘Er zijn zwakke, enghartige personen, met 
geen breeder vlerkgewip dan de huismusch, maar er zijn ook 
sterke, breede imponeerende karakters met den vleugelslag van 
den adelaar. Onder die laatsten vindt ge er dan weer enkelen met 
koninklijk karakter, en deze heerschen in hun kring, onverschillig 
of men voor hen wijkt of tegenstaat, bij tegenstand meest nog 
krachtiger.’ Joast Halbertsma liet yndertiid al witte dat in earn sa 
heech net fleant, of hij komt wer op ’e grûn. 


