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Steateferkiezings 2003: 
der falt net folle te kiezen
De âlderein yn it pleatslike fersoargingshûs sjocht der al wer nei út. De dei fan de

ferkiezings bringt altiten in gesellige drokte mei. Jo sjogge nochris immen. Hoewol,

in soad lju sjogge jo ek net. Foar 11 maart, as de leden fan Provinsjale Steaten

keazen wurde, is de belangstelling altiten al de lytse kant it neist.

piet hemmingaIt klompke fan de brêgewipper

de linkerkant fan de steateseal, mei links willem verf en roelie braaksma (grien links) en rjochts foaroan jan van der
baan, coby laanstra en roel falkena (fnp). (foto hoge noorden)
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programma’s
De Steateferkiezings hawwe it dreech om yn it geweld fan de
lanlike ferkiezings en de Haachske polityk in soad belangstelling
te lûken. Dat hat sawol te krijen mei posysje en foech fan de
provinsje yn it steatsbestel, as mei de attraktivens fan provinsjale
polityk en politisy. 

Provinsjale polityk heart net ta it fleurichste en meast
skoandere diel fan it minsklik bedriuw, mar dat nimt net wei
dat allerhanne lju har de soallen út de skuon rinne om de
geunst fan de kiezer te krijen. Hoe liket it mei de provinsjale
partijprogramma’s? Om’t der amper in kiezer te finen is dy’t in
partijprogramma lêst, of, noch sterker, op grûn dêrfan syn of
har stim útbringt, wol ik de provinsjale partijprogramma’s fan
de op dit stuit trije grutste partijen yn de Fryske Steaten, even
better besjen en neigean oft der noch nijs brocht wurdt en oft
de programma’s helpe om in dúdlike kar te meitsjen. 

fernijing
Foardat de boarger der erch yn hat dat er al wer nei de stimbus
moat, fynt yn de tsjustere rûnten fan kandidaatstellingskommisjes
it drama fan de sittende folksfertsjinwurdigers plak. Moai wend
oan it plús, nea tsjin de partijdissipline ferset, alle frije tiid
opoffere en dan samar ynienen net wer op de kandidatelist, dochs
foargoed de politike woestyn ynstjoerd. Soks is slim en in hurd
gelach. Hite froulju mei frjemde reade flekken yn de hals sizze

elkoar en in oar it mannewaar op, mar ferjitte dat hjasels foar
fjouwer jier de oarsaak wienen fan krekt itselde (wachtjild)leed.
Doe’t Gea van Dijk, Rob van Gijzel en Marijke van Hees de
ôfrûne tiid goed sneu ôfservearre waarden, holden dyselde PvdA-
sters harren moai stil, mar no’t it om it eigen hachje giet, is it
oandiene ûnrjocht suver net te beskriuwen. 

En dat alles is mooglik troch it oanroppen fan de simpele
formule dy’t fernijing hjit. Dat dyselde fernijing – de kandidatelist
bestiet foar it grutste part út nije gesichten, sa lit de PvdA witte –
by de foardoar fan de kandidaatstellingskommisje ophâldt, is op
himsels frjemd te neamen. Hoe doare âlde hoekstiennen fan de
provinsjale PvdA-oligarchy, lykas Joop van den Berg en Ap
Timmermans, de term fernijing feitlik yn de mûle te nimmen?
Hoe doare dyselden de moed op te bringen en nim in sit yn de
kandidaatstellingskommisje oan? 

Hawar, it sil wol in soad en foaral nije stimmen by de
ferkiezings opsmite. De âlde stimmers binne yn alle gefallen har
mooglik hâldfêst by in bekend gesicht no foargoed kwyt. En
fierders hat it net folle doel om jin oer fernijing drok te meitsjen,
want ôfsjoen fan it oer board setten fan de nedige ûnderfining,
giet it echt net fierder en oars as de oanpak fan it earste it bêste
waskmiddel. 

klompke
It wurdt heech tiid om ris nei it CDA te sjen. Dy is yn in
‘winning mood’, hoewol’t dat neat mei de eigen prestaasjes te
krijen hawwe kin. Nee, dêr binne se it stjoer ek al bjuster, as men
it ferkiezingsprogram der op neislacht. ‘Genieten in Fryslân’ sa
hjit haadstik seis fan it programma, dêr’t yn sein wurdt dat it
tanimmen fan it tal âldere rekreanten in wêzentlik ûnderdiel is
foar it wolwêzen fan ús boargers en fan de Fryske ekonomy! Ik
ken noch wol wat ARP-ers fan earder dy’t har grif yn it grêf
omdraaie soenen as hja allinne al de titel fan sa’n haadstik witte
soenen. En de âlde Tilanus soe wol sizze: “Moet dat nu zo?” 

Dat dy âldere rekreanten sa wêzentlik foar myn wolwêzen
binne, soe ik in sterk stik fan fernijend tinken neame wolle.
Fierderop wurdt lykwols de skaadkant fan al dy âlde rekreanten
neamd, want it ferlet fan soarch nimt troch de fergrizing yn
Fryslân ta, sa seit it programma. Dyselde âldere rekreanten hâlde
net fan it klompke by in soad brêgen yn de provinsje, dat it
klompke fan de brêgewachter moat syn plak ynromje foar in
finjet, sa binne sawol CDA as PvdA fan betinken. 

Sjoch, sa mei ik it lêze. De kiezer net oer de oanlis fan in
magneetsweefbaan meiprate litte, mar it ferfangen fan it
brêgewachtersklompke ta spearpunt yn it provinsjale ferkiezings-
programma meitsje. Hoe ferhâldt it anty-klomp-belied him ta it
sizzen dat “specifieke [sic] Friese sporten en sportevenementen
zoals ‘keatsen, fierljeppen, Fryske hynstesport, skûtsjesilen en de

Alvestêdetocht’ [sic] behouden moeten blijven”. Lokkich jout de
partij oan dat it listke net einich is, dat der is noch hope foar it
klompdûnsjen en klompkesilen.

abakadabra
Haadstik 11 fan it CDA-ferkiezingsprogramma hjit ‘leergierig
Fryslân’. Sa’n haadstik giet grif net oer it fjirde part fan de
learlingen yn it mbû dat ta it skift fan de probleemlearlingen
heart. Foar dy grutte groep bestiet winliken gjin adekwaat
ûnderwiis. De lessen wurde amper bywenne en se ferlitte de
skoalle  sûnder eksamen en diploma . Dêrnei hâldt it ek foar de
skoalle op. 

It CDA-haadstik giet, likemin as dat fan PvdA en VVD,
hielendal net oer de geweldige ramp dêr’t it ûnderwiis oer alle
einen en kanten mei konfrontearre wurdt. Der wurdt wat eamele
oer oparbeidzjen en de Provinsje dy’t it Ryk dúdlik meitsje moat
dat der jild komme of bliuwe moat. Mar goed, de Provinsje hat
ek net it measte oer it ûnderwiis te sizzen. 

It lêste haadstik fan it programma is út it eachpunt  fan
provinsjaal foech wei suver it wichtichste. Op in heale side wurdt
de romte yn Fryslân even behannele. Dat is fansels wol hiel koart
om de hoeke. “Voor wat betreft de sturing van ontwikkelingen zal
het accent moeten liggen op het bevorderen van gewenste ont-
wikkelingen in plaats van het afremmen van ongewenste.” Dat is

Hoe doare âlde hoekstiennen fan de provinsjale PvdA-oligarchy de moed op te bringen en
nim in sit yn de kandidaatstellingskommisje oan?
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in sizzen dat grif ek foar de oare ûnderdielen fan it CDA-
ferkiezingsprogramma jildt, allinne ôfremje en in aksint binne
beide net al te sterk. De gearstallers swije foar it gemak mar oer
hokfoar ûntwikkelings al of net winske wurde. 

Gjin wurd oer wynmûnen fan oer de hûndert meter, gjin

wurd oer de suburbanisaasje en gjin wurd oer it efterbliuwen fan
it noarden fan de provinsje. De klam sil fierders lein wurde by de
ûntwikkeling fan it plattelân yn relaasje ta de ferstedsking fan
Fryslân. Ek de posysje fan Ljouwert fertsjinnet klam. 

Sok sizzen heart perfoarst net ta it skift fan heldere útspraken.
Nee, eigentlik is it kiezers-abakadabra, dêr’t de kiezer net, mar de
partij letter alle kanten moai mei útkin. En dat is myn grutste
beswier tsjin it CDA-programma: it is oer it generaal sa dizenich

dat se noch alle kanten útkinne. It CDA fynt de ferkearsfeiligens
wichtich. Iepenbier ferfier is fan grut belang. Goed wetterbehear
is ek fan belang. Frijwilligerswurk moat wer gewoan wurde. En
lykas de ekonomyske aktiviteiten, moat ek it wenjen yn in tal
gruttere plakken konsintrearre wurde. Mar dat mei fansels net
ynhâlde dat de leefberens op it plattelân oantaast wurdt. Sa-
dwaande moatte nije huzen op it plattelân mooglik bliuwe. 

It CDA pleitet ek noch foar it yn stân hâlden fan kultuer yn
Fryslân! Sa’n pleit is nea wei, mar neffens my is it net de Provinsje
dy’t de kultuer yn stân hâldt of sels mar hâlde kin. Dat feroaret
lykwols neat oan it feit dat ik my net yntinke kin dat ek mar ien
kiezer waarm of kâld fan sa’n ferkiezingsprogramma wurdt.

frijheid
By de VVD giet it foaral om in sa grut mooglike persoanlike
frijheid, mar dat betsjut net dat dy partij it opdoeken fan de
provinsje yn syn findel stean hat. Krekt oarsom:“Gedeputeerde
Staten moeten [...] niet schromen gebruik te maken van haar
bevoegdheden om te controleren, te inspecteren en te handhaven
indien dit nodig is.” 

De VVD wol fierders dat de Provinsje syn jild yn in fûns
sosjale feiligens stekt, dat ta doel kriget om de feilichheids-
projekten fan in oar te beteljen. It giet de VVD, net oars as de
PvdA, ek net om de feiligens sels, mar om it gefoel fan feiligens.
Dat misferstân hawwe se blykber fan de plysje oernommen.
Mooglik jildt dat ek foar it stribjen nei it realisearjen fan fol-
dwaande feilige stallingsmooglikheden foar auto’s! En yn itselde
ramt fan it jin feilich fielen moat der foldwaande ferljochting by
fyts- en kuierpaden en tunneltsjes komme. 

Dat is in goed idee, want net allinne moat it tsjuster foargoed
en rûnom útband wurde, soks helpt ek om de priis fan de Nuon-
oandielen heger te krijen. Dat makket mei-ien ek in ein oan
mooglike twifel oangeande al of gjin provinsjale ferantwurdlikens
foar lampen by fyts- en kuierpaden. En dêr is noch lang net alles
mei sein. Want de VVD en it CDA wolle de tagonklikens fan
natuergebieten grutter meitsje en dat betsjut dat dêr grif ek de
nedige ferljochting komme moat. Dy natuergebieten binne foar
in grut part yn hannen fan It Fryske Gea, dat alle jierren  in
miljoen provinsjale euro’s opmakket, en sadwaande helpt om it
provinsjaal belang by lampen lâns fyts- en kuierpaden wier te
meitsjen. 

Nee, it is goed dat it provinsjale ferkiezingsprogramma
omtinken freget foar de lampen by fyts- en kuierpaden. En as dy
dingen der straks allegearre steane, moat der, sa liket my ta, ek in
ein komme oan it âlderwetske en efterhelle útdwaan fan beskate
lampen jûns om alve oere. Alle lampen moatte gewoan fjouweren-
tweintich oeren deis brâne, dat makket de ynvestearring folle
rindabeler.

Wêrom is der trouwens nimmen dy’t der foar pleitet om al dy âlde pleatsen foargoed en
hielendal op te romjen?

‘it cda hat it ferfangen fan it brêgewachtersklompke ta
spearpunt yn it provinsjale ferkiezingsprogramma makke.’
akkrum 2002. (foto hoge noorden)
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frysk
Om de drege ferhâlding fan de liberalen mei it Frysk te
yllustrearjen, hellet it programma de liberale begjinsels fan
frijheid, ferantwurdlikens en ferdraachsumens fuortendaliks út de
kast as it om dy taal giet. It wurdt net mei safolle wurden sein, en
it resinte ferline docht wat oars tinken, mar dy begjinsels jilde
dochs foar sawol Hollânsk- as Fryskpraters? Ik sil trouwens
dúdliker wêze.

Om’t de provinsjale VVD yn har beheinde tinken net fierder
komt as in referearjen oan yndividuele rjochten, falt der kollektyf

fan dy party net folle oars foar it Frysk te ferwachtsjen, as yn it
geunstichste gefal ôfwêzigens as it om de takomst fan dy taal giet.
Is dat net wat meager foar in sa stadichoan dochs al âlde
bestjoerspartij? 

De VVD stelt fierders de provinsjale finansjele stipe foar
Omrop Fryslân boppe in fersnipeljen fan omtinken en jild foar
ûnderskate projekten ta befoardering fan it Frysk. Dat VVD-
tinken giet sawol foarby oan de funksje en opdracht fan de
regionale omrop, as krekt de lanlike ferantwurdlikens en
finansiering foar dy omrop. 

Sok tinken docht likemin rjocht oan it foar it Frysk (en
Omrop Fryslân) nedige bestean fan ferskate, elkoar stypjende en
bekonkurrearjende, inisjativen en aktiviteiten op dat – brede –
mêd. En hoe ferhâldt sa’n útstel him ta de liberale opfettings oer
de media – sawol dy’t út de kollektive middels betelle wurde, as
de private – yn ús lân? Ik hoopje dochs werklik net dat de provin-
sjale VVD yn har simpelens ta ‘nije polityk’ ferfalt mei dy har
minne relaasje mei de media en har iensidige belangstelling foar
de persoan, emoasje en in inkelde kwestje. 

utdaging
It ideaal fan de PvdA bestiet foar it kommend tiidrek út de
útdaging om “het waardevolle, het mooie dat we in Fryslân met
elkaar hebben te versterken en het kwetsbare te beschermen”. It
beskermjen en fersterkjen fan al it moais is net it ideaal, mar de
útdaging om dat te dwaan! Wat al dat moais is, kin grif noch
moai oer tsierd wurde. De partij seit dat it lânskip dêr ta heart.
Mar as allinne al oan de PvdA-ferantwurdlikens foar de nije
wynmûnen tocht wurdt, de kwaliteit fan de Ljouwerter romte yn
it tinken meinommen wurdt, of noch efkes de plannen mei it
Goutumer Aldlân yn it sin brocht wurdt, dan bliuwt der net folle
fertrouwen yn de PvdA-útdaging oer. 

It partijprogram jout trouwens ta dat it eardere belied net echt
doogde. It lânskip moat no ommers opskjinne wurde as it giet om
ferâldere mûnen. Dat is moai, mar tagelyk moatte der nije mûnen
komme, dy’t heger binne en in grutter fermogen hawwe. Dochs
wat in frjemde útlis fan it fersterkjen fan it moaie en beskermjen
fan it kwetsbere. 

Wat de fertutearzjende eardere boerepleatsen op it plattelân
oanbelanget, seit de PvdA itselde as de VVD. Frijkommende
pleatsen moatte in nije passende funksje krije dy’t der ek op
rjochte is, sa seit de PvdA, om it ekonomysk libben op it plattelân
te fersterkjen. De PvdA wol sels in regeling ‘gebouwen foar
gebouwen’. Der wurdt lykwols neat sein oer wat soks foar it
oansjen en it fierdere romtlik-ekonomysk belied fan de provinsje
betsjut, want dat soe wolris net tafalle kinne. 

Wêrom is der trouwens nimmen dy’t der foar pleitet om al dy
âlde, net langer foar it oarspronklik doel brûkte bedriuws-
gebouwen, krekt mei it each op de hieltiten mar fierder ticht-

slykjende romte, foargoed en hielendal op te romjen? Soks giet
dochs moai de “versnippering en verrommeling” fan it lânskip
tsjin, sa’t de PvdA dat ek neistribje wol? 

It giet de VVD, net oars as de PvdA, net om de feiligens sels, mar om it gefoel fan feiligens.
Dat misferstân hawwe se blykber fan de plysje oernommen.
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