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us kapitaal
Fjouwer kommissarissen fan de Keninginne, mei-elkoar mei mar
leafst trettjin foarnammen, hienen okkerdeis de straal raar yn.
Hienen hja har persoanlik en funksjoneel fier oer de provinsjale
grinzen hinne útrutsen, en wie it har yn in lêste bannige
ynspanning lang om let slagge om it noardlik oanpart yn de
magneetsweeftrein rûn te krijen, skriuwt NRC-Handelsblad
fuortendaliks in haadartikel der oer hinne dat alle krewearjen en
ynspannings as wiesmiten jild kwalifisearret. En, yn de provinsja-
listyske eagen mooglik noch folle slimmer, de magneetsweeftrein
as in ferbining fan “ergens naar nergens” beoardielet. 

Lokkich hawwe de fjouwer baasmannen it der net by sitte
litten en noch mei kearende post mei in mienskiplik stik en “op
basis van feiten, niet op basis van vooroordelen”, de NRC-feiten en
-foaroardielen rjochtset: “het noorden beschouwt de ruimte als
zijn kapitaal” en de oanlis fan de magneetsweeftrein biedt “de
beste garantie voor het behoud van de open ruimte en het
versterken van de landschappelijke kwaliteiten”. It is no foargoed
dúdlik dat sa’n technysk snelheidswûnder as de Transrapid echt
gjin boartersdinkje is. Dat bart net alle dagen, sa’n krantestikje
fan fjouwer kommissarissen.  

goed nijs
De hege bestjoerders moatte it smoar yn hân hawwe. It hiele
Noarden op ien line, Jan en alleman dy’t meibetellet, noch nea
mei safolle jild sa’n grutte noardlike stap foarút dien en dan sa’n
nearzich en foar de belanghawwenden stom ferfelend kommen-
taar. Mar, wat hienen dyselde baasmannen dan winliken
ferwachte? Dat de krante syn lêzers de treflike prestaasjes fan de
fjouwer kommissarissen nochris dúdlik meitsje soe? Goed nijs is
dochs gjin nijs? De fjouwer CdK’s witte dochs ek wol hoe dreech
it is om foar de prachtichste en breed droegen provinsjale inisja-
tiven –Friesland 500, Friesland Vaart – de lanlike media waarm te
krijen? 

Hienen hja no werklik tocht dat wat yn eigen eagen op syn
minst in langduorjend en ovasjoneel applaus fan hiel West- en
Noard-Nederlân fertsjinnet, ek by foarried de wurdearring en
ynstimming fan de media hellet? Wienen hja sa ferbline troch it
eigen sukses dat har werklikheidssin it efkes ôfwitte litten hat? Lit
ús earlik wêze, it giet net om in ûndernimmen dêr’t elkenien yn
leaut of sels mar op sit te wachtsjen. Net allinne de FNP en Grien-
Links, mar ek in organisaasje lykas Milieudefensie is der bygelyks
wakker op tsjin, mooglik noch mear as de Ljouwerter CDA-er
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Tamminga dy’t mar foar gemeentlike stipe foar de sweeftrein-
plannen stimde, om’t syn boereferstân sei dat it dochs neat wurdt.
Neffens my hat de bêste man sok dwaan net fan Poarteboer leard. 

helberens
It begjin fan it noardlik tinken oan in Transrapid is werom te
finen yn de útstellen fan de Kommisje-Langman en dêrnei yn in
passaazje yn it regearakkoart fan 1998. It stribjen is fierders in jier
letter  nochris oanfitere troch Siemens c.s. dy’t mar wat graach yn
in foarm fan publyk-privaat oparbeidzjen de magneetsweefstrein
oanlizze wolle. Hja sjogge kânsen dy’t yn de eigen Heimat oant no
ta allegearre noch op de non rûn binne. 

De provinsjale bestjoerders wize yn har stik yn it NRC op twa
trajekten dy’t yn Dútsklân yn stúdzje binne, te witten dy fan it
spoarstasjon fan München nei it fleanfjild dêr en dy tusken
Düsseldorf en Dortmund. Hja hawwe it mar net oer it fûle ferset

tsjin de oanlis dêr, mar wol oer in mooglike stúdzje nei de fraach
oft in magneetsweeftrein foar it trajekt Hamburg-Leer te dwaan
is. No, foar dat lêste kinne de euro’s mar better yn de bûse holden
wurde. Elkenien dy’t dat trajekt wolris mei trein of auto ôfleit wit
sa ek wol dat tusken Oldenburg en Leer, of tusken Hamburg en
Grins, amper fracht- en persoaneferkear is. It liket op foarhân in
yllúzje om te tinken dat de Transrapid-tsjinst tusken Amsterdam
en Grins earst Schwung kriget mei in trochlûken nei Hamburg ta. 

Wat is trouwens it belang fan Hamburg yn dit ferhaal? Dy
stêd rjochtet har, benammen nei 1989, op in fersterkjen fan de
relaasjes nei it Easten en Suden yn stee fan nei it Westen ta. De
fjouwer kommissarissen neame fierders ek noch mooglikheids-
stúdzjes foar trajekten yn Amearika, mar ek dêr giet it ynearsten
noch om firtuele eksersysjes, wylst yn Japan ûnderwilens al wer
jierren in magneetsweeftrein yn bedriuw is. De Japanske
sweeftrein is lykwols yn safier hinne dreech mei de Nederlânske te
ferlykjen dat it dêr yndied om in ferbining fan ‘ergens’ nei ‘ergens’
giet,  dat wol sizze om in trein dy’t agglomeraasjes mei miljoenen
ynwenners mei-elkoar ferbynt.

rekkenmodel
Krekt like firtueel as de noardlike Transrapid sels oant no ta is,
binne de finansjeel-ekonomyske rekkenmodellen dy’t ûnderwilens
op de oanlis fan de Transrapid loslitten binne. Neffens it Centraal
Planbureau sille de ekonomyske gefolgen fan de oanlis fan in
magneetsweeftrein foar de regio’s Flevolân, Fryslân en Grinslân yn
absolute sin hiel beheind wêze. En it Nederlands Economisch
Instituut berekkene sels in tekoart fan 5,5 miljard gûne op de
einbalâns foar de nije treinferbining, mar har kollega’s fan de
Grinzer universiteit kamen krekt ta in opbringst fan sawat 350
miljoen gûne. 

Men soe suver tinke dat it foar de útkomsten in soad
útmakket oft men oan it begjin of de ein fan it spoar sit, mar

neffens de Grinzer ûndersikers is de winst foaral helle út in oare
berekkening fan de reistiidwinst foar pindelers en yndirekte
effekten lykas it ferhúzjen dat de nije sweeftrein mooglik meitsje
sil. Fierders rekkenet it Grinzer model it koarter duorjen fan it
saaklik reizgjen troch yn de prizen fan de produkten, mei as
gefolch dat de konsuminten goedkeaper út binne en dat soarget
dêrmei foar in opmerklike wolfeartswinst. Dat is in wize fan
rekkenjen dy’t der ek foar soarge hat dat men no alle dagen wer
sa’n wille fan it ynfieren fan de euro belibbet, it meidwaan oan de
Europeeske Uny wit te priizgjen, of, noch tichter by hûs, de
tiidwinst troch it ferdûbeljen fan de dyk Ljouwert-Harns alle
dagen wer fersulveret. 

It ferfelende is dat it yn sokke gefallen altiten om besluten giet
dy’t net werom te draaien binne en dêr’t efternei nimmen nochris
it eksakte foar en tsjin fan op in rychje set of sette kin. Boppedat
binne de Grinzer ekonometristen yn it gefal fan de oanlis fan de

magneetsweeftrein fansels al lang nei hûs ta, leafst safier mooglik
fan it spoar ôf. Feitlik giet it om te iensidige teoretyske modellen
dêr’t de polityk, al nei’t it útkomt, graach gebrûk fan makket. De
werklikheid is allinne krekt efkes dreger as dat ekonomen graach
leauwe en tinke litte.

grutte wurken
Yn de krante wie okkerdeis al praat fan de grands travaux fan de
kommissarissen, in begryp dat ornaris earder oan de oarder is by
in Frânske presidint as by Nederlânske bestjoerders of politisy.
Dochs komt sa’n term grif net hielendal út de loft fallen. Blykber
bestiet in gefoel dat it stribjen fan Alders c.s. krekt in maatsje te
grut is foar de noardlike tsjinners fan de Kroan. En as dat sa is,
dan wurdt de fraach nijsgjirrich hoe’t it de kommissarissen slagge
is om de mearderheid fan steaten en gemeenterieden achter har
útstellen te krijen. 

Hoe kin in bestjoerskolleezje, nettsjinsteande de macht oan
papieren en stikken sa’t dy de lêste fiif jier produsearre binne, op
grûn fan tal fan ûnwissichheden en sûnder in helder sicht op de
útkomsten, dochs it beslút nimme om sa’n geweldich grut
bedrach út te jaan? Hoe kin safolle jild útlutsen wurde foar in
hiel nij stik iepenbier ferfier, wylst it regionale iepenbier ferfier al
jierren yn it laberet sit? 

Ik wit wol dat in ferskaat fan betingsten ynboud is, mar dochs
hat soks mooglik ek te krijen mei it nije fan it hiele projekt. Dat
skoart yn dizze tiid wol faker better as it ynvestearjen yn al langer
besteande foarsjennings. It hat ek te krijen mei de omfang fan de
ynvestearring. Sadree’t it om sifers mei njoggen nullen giet is de
minsklike diminsje ferdwûn en wurdt hiel wat makliker mei jild
omgien as yn it gefal fan tûzen euro subsydzje foar de pleatslike
sjongferiening. Boppedat betellet nimmen fan de belanghawwen-
den it jild út de eigen festjebûse. Soks makket it nimmen fan
besluten justjes lichter. Dêr komt noch by dat it opleverjen fan it
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hiele ûndernimmen sa lang duorje sil dat de ferantwurdlikens fan
dyjingen dy’t it beslút nommen hawwe, net al te swier hoecht te
weagjen. Hja binne meidertiid ommers al lang út funksje en net
langer oansprekber op eardere dieden.

fersteurd feestje
Om it doel te berikken kin de werklikheid oan de kant set wurde.
Sok dwaan wurdt yn de bestjoerskundige literatuer wol taskreaun
oan groupthink. Dêrby giet it om beslútfoarming yn en troch lytse
groepkes. De dynamyk yn en de struktuer fan sa’n groep hawwe
har eigen ynfloed op it fêst te stellen belied. It giet altiten om
lytse en hechte groepen, sa’t in kolleezje fan deputearren bygelyks
ek faak is, dy’t der foaral op út binne om de ienheid yn de groep
te bewarjen. Dy ynfalshoeke slút in realistyske kyk op alternatyf
hâlden en dragen út, yn alle gefallen as dy de ienriedigens fan de
groep bedriget. 

It yntern gearhingjen, it trochsketten esprit de corps, makket it

ûnmooglik om noch kritysk nei te tinken en soarget lang om let
foar yrrasjoneel hâlden en dragen en soms sels foar ûnaardige
aksjes yn de rjochting fan oarstinkende groepen. Yn sa’n klimaat
wurdt dyjinge dy’t al de moed hat om in ôfwikend stânpunt yn te
nimmen al gau sjoen as dyjinge dy’t it feest fersteurt. Net allinne
de Fryske Steaten litte dêr foarbylden fan sjen, ek in súdlik te grut
projekt, te witten it beslút ta it oanlizzen fan in fêste ferbining
tusken Walcheren en Sieusk-Flaanderen, is sa alris beskreaun. 

groepsbarren 
In groep dy’t fan groupthink te lijen hat, hâldt der in yllúzje fan
ûnkwetsberens op nei. Situaasjes wurde al te geunstich ynskat en
elk is ree om grutte risiko’s te nimmen. Barrens dy’t mooglik in
oanpassen fan it ynnommen stânpunt nedich meitsje, wurde by
foarrie rasjonalisearre sadat gjin wiziging nedich is. Fierders
hawwe de groepsleden alle betrouwen  yn it morele gelyk fan de
groep, wylst tagelyk in net bot útwurke en tagelyk negatyf byld
fan de tsjinstanners bestiet. Mei dy tsjinstanners sil ek net maklik
ûnderhannele wurde. Binnen de eigen groep wurdt mei in berop
op de nedige solidariteit hurd mei ôfwikende mienings ôfrekkene.
Foar safier’t sokke mienings lykwols de saak sels net direkt reitsje,
wurde dy krekt wol tastien en brûkt om sjen te litten hoe tolerant
as se wol binne. 

It seit himsels dat yn sokke groepen selssensuer oan de oarder
fan de dei is. Jo tinke noch wol efkes nei ear’t jo mei in oare en
ôfwikende miening komme. Boppedat sjogge jo faak dat ynfor-
maasje filtere wurdt foardat dy by de oanbelangjende groep komt.
It ferlet fan in warbere kommunikaasjesaakkundige wurdt sa
nochris ûnderstreke. Fierders lit de literatuer sjen dat de persoan
fan de lieder faak de trochslach jout. De iene lieder lokket folle
earder en faker groupthink út as de oare.

kommissaris
Soe yn it gefal fan de noardlike lobby foar de sweeftrein mooglik
ek fan groupthink praat  wurde kinne? Foar in antwurd op dy
fraach soe ûndersyk nei it hiele proses fan beslútfoarming nedich
wêze, mar sa op it earste each hat it der suver wol wat fan. De
unanimens fan de belutsen kolleezjes fan deputearren is opfallend,
de iepen einen yn de ûnderbouwing fan de beslútfoarming en it
dochs wat hastich foarbygean oan alternativen is in oar punt. It
reagearjen op oarstinkenden past ek wol wat yn it plaatsje. 

En spylje mooglik de kommissarissen yn de noardlike
provinsjes krekt in te grutte rol? Miskien binne hja suver te grut
en de provinsjes te lyts om besluten oer sa’n mânsk projekt
nimme te kinnen. Alle noardlike kommissarissen binne âld-
minister en dat is in amt dat it eigen ego der ornaris net lytser
op makket. It provinsjale fermidden korrizjearret soks ek net. En
deputearren dy’t noch graachris boargemaster wurde wolle,
boargemasters en wethâlders dy’t ek nochris wat oars en foaral

fierder wolle, of in gemeentebestjoer dat de Provinsje foar syn
ûntwikkeling dochs ek mei hawwe moat, dy hawwe it stik foar
stik mar dreech om de kommissaris wat te wegerjen. 

De Ljouwerter stipe foar de magneetsweeftrein en it dêrnei
folge provinsjale ôfwizen fan de Ljouwerter betingsten is op
himsels trouwens in prachtich foarbyld fan gemeentlike
ôfhinklikens. De wize fan liedingjaan troch de kommissaris bliuwt
meastal binnendoarren, mar sa no en dan komt der dochs wat
nei bûten ta. Sa hat âld-keamerlid Joekes in haadstik folskreaun
oer it fraksjefoarsitterskip fan de hjoeddeiske Fryske kommissaris
eartiids yn de Twadde Keamer. Dy syn kleurde oardiel slút, sa soe
men tinke kinne, de kâns op groupthink yn it Provinsjehûs net
hielendal út. Dat, kombinearre mei it foech, plak, de struktuer en
gearstalling fan it Kolleezje fan Deputearren makket it fertrouwen
yn de kwaliteit fan de provinsjale beslútfoarming justjes lytser. 

Hawar, no mar hoopje dat Nuon- en Essent-oandielen net dy
fan Enron achternei geane, dan kin moai fiif miljard euro útjûn
wurde. Dêrnei begjint it echte feest pas. Amsterdammers binne
tenei samar yn it Noarden, as dat gjin foarútgong neamd wurde
mei! Grut-Drachten kriget lang om let syn eigen grands travaux.
Earst de earder dimpte wiken wer iepen en dan no ek noch in
oansluting op de magneetsweeftrein. It kin suver net op. Miskien
kinne de ûnderfinings mei de eigen airstrip einlings en te’n lêsten
yn it ferjittersboek byset wurde. En it allermoaiste komt noch: ús
romte bliuwt, en foar de konsumint, ek dy yn Grins, wurdt alles
in stik goedkeaper...

Krekt like firtueel as de noardlike Transrapid sels oant no ta is, binne de finansjeel-
ekonomyske rekkenmodellen dy’t op de oanlis derfan loslitten binne.


