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ferkiezings 
De ferkiezingsútslach fan 7 maart 2007 wurdt fertekene trocht it 
werombrochte tal steatesitten. Earder 55 en no noch 43. CDA en 
PvdA wisten beide tolve sitten te garjen, de VVD en FNP beide 
fiif, de SP krige fjouwer steateleden, de ChristenUnie trije en ta 
beslút krige GrienLinks de noch oerbliuwende twa sitten. Dat 
is perfoarst gjin útslach dy’t in nij kolleezje ûnmooglik makket. 
CDA en PvdA hawwe ommers alle mooglikheden om mei-elkoar, 
en ûnder foarsitterskip fan de VVD-kommissaris, de provinsje 
deistich te bestjoeren. Noch sterker, Fryslân krige de kâns om 
ditkear de earste provinsje mei in nij kolleezje fan deputearren te 
wurden. Mar nee, de PvdA hie it oars yn it sin. Der moast en soe 
in tredde partij meidwaan. It wêrom is my noch altiten net dúdlik. 
It strategysk ynpakken fan de SP hie in skoandere reden wêze 
kinnen, mar de útkomst fan de ûnderhannelings lit sjen dat soks 
net sa is, of yn alle gefallen net slagge is. Dat de SP de ferkiezings 
wûn hat, sa’t de PvdA mear as ien kear witte liet, is it resultaat fan 
in rekkensom dy’t net te folgjen is. De SP hat, mei tank oan sjef 
Marijnissen, it tal Fryske steatesitten ferdûbele, mar dat is werklik 
hiel wat oars as de ferkiezings winne. Dat in partij sels mient, lykas 

bygelyks de ChristenUnie dat ek witte liet, de ferkiezings wûn te 
hawwen, dat mei fansels. Mar objektyf sjoen, hienen de Fryske 
steateferkiezings yn 2007 mar twa winners en dan ek noch ex 
aequo : it CDA en de PvdA.

ynformateur
Sûnt it ynfieren fan de dualisearring fan it provinsjaal bestjoer, 
fjouwer jier ferlyn, en moai passend binnen it provinsjaal ferlet 
om yn de grutte wrâld mei te tellen, bart de kolleezjefoarming 
neffens Haachsk model. Spitich dat yn dat ramt de kommissaris 
fan de keninginne, oars as de keninginne, sa bûten spul stiet. In 
goed wike nei de ferkiezings mocht de Sint Nykster CDA’er Dirk 
Hylkema as ynformateur oan de slach. Dy hie trije wiken nedich 
om fêst te stellen dat alle partijen graach yn it nije kolleezje fan 
deputearren woenen, dat CDA en PvdA yn alle gefallen yn it 
nije kolleezje moasten en dat fierder earst mei de SP as mooglike 
tredde koalysjepartner praat wurde moast. Dy waard neffens 
de ynformateur ommers ‘in het algemeen als winnaar van de 
verkiezingen’ sjoen, om inkelde alinea’s fierderop yn syn earste 

De stadige grûn fan Eksmoarre
In nij kolleezje fan deputearren

piet hemminga

Lang om let, goed twa moanne nei de steateferkiezings, hat Fryslân in nij 

kolleezje fan deputearre steaten. Wie yn alle oare provinsjes ien en oar binnen 

in moanne beslikke, hjir wie twaris safolle tiid nedich. Dat koe ek slim oars 

want boer en CDA-foaroanman Sjoerd Galema liet begjin april, doe’t yn de oare 

provinsjes de kolleezjefoarming al rûn wie, witte dat de Fryske politisy earst in 

tal wiken stoom ôfblaze moasten nei de ôfmêdzjende kampanje en o sa hektyske 

ferkiezingsjûn. Ofmêdzjend, hektysk, útpûste? Hawar, in stadige rinner komt 

der ek. Sjoerd en syn Wilma wenje yn Hartwert, mar ik moast sels even oan 

Eksmoarre tinke. Dêr is it lân ommers ek stadich. De frucht groeit dêr stadich, 

mar dat soarget tagelyk dat dy krêftich en sterk is. Hea en kuil fan dat lân sit 

wol piid yn, mar as de earste sneed derôf is, duorret it lang ear’t der genôch is 

om wer te meanen. En dan moat it waar ek noch meiwierje. 
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advys te skriuwen: ‘Mijn advies is om de getalsmatige benadering 
n.a.v. de verkiezingsuitslag (met berekeningen van winst- en 
verliespercentages) niet direct te vertalen naar een nieuwe coalitie.’ 
Frjemd. Mei in koersdokumint, mienskiplik fan CDA en PvdA, 
soe de folgjende stap set wurde moatte. Tagelyk joech Hylkema 
oan dat de fraach oft noch in tredde partij oan it provinsjaal 
deistich bestjoer meidwaan meie soe, hifke wurde moast oan trije 
betingsten: de ynhâld, de gemy fan kollegiaal bestjoer en it begryp 
wurkbere mearderheid. Dêrnjonken soe sjoen wurde moatte nei it 
hâlden en dragen fan de partijen yn de ôfrûne fjouwer jier en de 
ferkiezingsútslaggen.

koersdokumint
It koersdokumint is neffens de gearstallers ornearre foar 
Fryske wrâldboargers, ‘ek sy dy’t dat noch net witte.’ Wat dy 
wrâldboargers noch net witte, bliuwt fierder ûndúdlik. Sjoerd 
Galema en Anita Andriesen litte fierders witte in opdracht te 
hawwen en in foarbyld te wêzen ‘foar oare dielen fan de wrâld om 
te kommen ta in maatskippij dy’t duorsumer, feiliger, ynnovativer, 
ynspirearjender, respektfoller en bloeiender is.’ Dat is fansels hiel 
moai, mar hoe ferhâldt soks him ta de (ûn)mooglikheden fan in 
minmachtige provinsje yn de grutte wrâld? In soad ambysje kin 
fansels ek omslaan yn heechmoed. Beide warbere politisy skriuwe 
fierder: ‘mei it witten fan hjoed de dei oare besluten’ nommen te 
hawwen, as it giet om it mislearre ynternasjonale bedriuweterrein 
op It Hearrenfean en it winnen fan sâlt yn it eardere Barradiel. 
Wat witte Sjoerd en Anita dan no? Dat it iene neat wurden is en 
it oare hurder sakjen opsmyt as earder berekkene is, dat witte wy 
allegearre. Mar dat is wiisheid efterôf, dêr kin dochs net op doeld 
wurde, want dy wiisheid kin no ienris net nei foaren helle wurde. 
Dat sille de twa provinsjale bestjoerders de kommende jierren 
noch gewaarwurde. Nee, as it om nije kennis giet, sil yn it foarste 
plak de reden fan de earder ferkeard útpakte beslútfoarming 
dúdlik wêze moatte en yn it oarde plak de maatregels dy’t 
nommen binne of wurde sille om sokke besluten tenei tefoaren 
te kommen. Dêr haw ik lykwols neat oer lêzen, of it soe al wêze 

moatte dat ‘[d]oor een sterkere sturing van het college [... ] de 
kosten van externen inhuur tot een minimum [moeten] worden 
teruggebracht.’ Myn fergees advys is om, krektlyk as Amerikaansk 
presidint Harry S. Truman dat hie, elk kolleezjelid in byldsje 
fan de Romeinske boer en steatsman Lucius Cincinnatus op it 
buro te setten. As foarbyld en oantrún. De warbere provinsjale 
sekretaris-direkteur wol grif wol even neigean wat de fertsjinsten 
fan Cincinnatus, ûnderwilens al wer in oardel tûzen jier ferlyn, ek 
al wer wienen.
 
wrâld
De twa politike matsjedoaren skriuwe dat se ta wolle op in 
Fryslân dat foar de wrâld iepen stiet. Sok skriuwen en wollen 
bliuwt foar my finaal efter de kimen. Ik ha gjin flau idee wat der 
feitlik mei bedoeld wurdt. Is Fryslân dan mooglik no net iepen 
foar de wrâld? Is it mooglik sa dat de wrâld ús net wit te finen? 
Of moat de hiele wrâld hjir mooglik mar hinne komme? Om 
hokfoar wrâld giet it winliken? De wrâld fan Jehova-tsjûgen? De 
wrâld fan beropsboksers? De kriminele wrâld of dy fan de firtuele 
werklikheid? Of giet it om de wrâld fan ûnreplik goed-tycoons, 
hedge fund-hannelers en mediastjerren? Men wit it net. Sjoerd 
en Anita litte fierder ek noch witte in hege ambysje te hawwen 
as it om kwaliteit giet. ‘It kwaliteitstinken fynt hieltyd mear in 
fiedingsboaiem yn de grutske grûnhâlding foar Fryslân, fan de 
Friezen.’ Geweldich. It is yn alle gefallen in hiel oare tekst as 
wat ik trochstrings yn de moandeiskrante lês. Ik krij, lykas de 
fertsjintwurdigers fan FNP, GrienLinks en de VVD, al kaam dy 
lêste partij al gau, teloarsteld, op har leafdesferklearring werom, 
nea genôch fan sokke teksten. ‘Moderne ambysjes en middelen 
binne yn lykwicht te bringen mei in ieuwenâlde kultuer, de 
gearhing kin sels noch fersterke wurde.’ Alwer prachtich. Ik wit 
allinne net oft in provinsjale ynterim-manager fan 380.000 euro 
dat yn ien kear slagje sil. Och, in koersdokumint. Dries van 
Agt sei it al by de drege kabinetsformaasje fan 1977: ‘Wij leven 
tenslotte maar in een klein land op een kleine planeet in het 
heelal, dus zo belangrijk is het allemaal niet.’

foto: kolleksje tresoar
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einrapportaazje
En dan, fjouwer wike nei Peaske 2007, komt de ynformateur mei 
syn einrapportaazje nei bûten ta. Hiel de provinsje is optein. De 
stadige frucht levert in earste sneed op. In nij kolleezje, besteande 
út twa CDA-, twa PvdA-deputearren en ien út de ChristenUnie, 
sil de kommende jierren alle moaie foarnimmens wiermeitsje. Yn 
it dokumint wurdt dúdlik makke wêrom’t CDA en PvdA mei de 
ChristenUnie yn see geane, wylst FNP, GrienLinks en VVD, en 
earder al de SP, de kommende jierren yn de opposysjebankjes sitte 
meie. Ik tocht dat sil it resultaat wêze fan it earder oankundige 
hifkjen op grûn fan ynhâld, gemy en de wurkberens fan in 
mearderheid. Mar wat blykt? GrienLinks fersterket de balâns yn 
de koers net. Dat is in drege formulearring om dúdlik te meitsjen 
dat GrienLinks net op alle punten yn it CDA/PvdA-wollen 
meigiet. GrienLinks exit. De VVD hat it wol hiel bûnt makke. 
Dy partij, dy’t neffens Hylkema yn it algemien foar it ‘authentieke 
liberale gedachtegoed’ stiet, hat dat yn it holden petear net hearre 
litten. It docht my suver wat tinken oan de eardere LPF. Hawar, 
ek de VVD exit. De FNP bleau likemin op de souwe lizzen, 
want de FNP as partij doocht net. ‘De relatie van de fractie met 
het bestuur en het ‘omzittend laag’. Hoe ga je met elkaar om en 
hoe ga je om als coalitiepartij ten opzichte van het partijbelang.’ 
Frjemd. Wêrom moat it ‘laag’ fan de FNP hifke wurde? Is dat oars 
as yn it gefal fan PvdA en CDA? Wat is dat foar in eigenaardich 
skoanmem-syndroom? It heucht my noch wol dat it PvdA-kongres 
de ministers fan dy partij foar de fuotten rûn, mar de FNP? En 
hoe past soks feitlik yn de earder oankundige oanpak? Of leit it 
hiel oars en wienen der mooglik guon dy’t de eigen kwaliteiten 
te folle ferblikken seagen njonken dy fan de FNP-kandidaat-
deputearre? Gemysk sjoen is soks fansels goed mooglik.

christenunie
Nee, dan de ChristenUnie. ‘[V]anaf het eerste moment van de 
besprekingen tot en met het tweede gesprek [is de ChristenUnie] 
zichzelf [...] gebleven.’ Wie dat it betingst? Wienen FNP, 
GrienLinks en VVD yn de earste petearen of mooglik yn it twadde 
de tried al kwyt? Unbegryplik. Of spilet wat oars? Is it sa dat 
provinsjaal oerdien wurdt, wat earder yn de Fryske gemeenten ek 
al oan de hân wie? Sa slagge it de ChristenUnie nei de gemeentlike 
ferkiezings fan 2002 om mei de helte fan it tal FNP-riedssitten, 
twaris it tal FNP-wethâlderssitten binnen te heljen. Yn it tiidrek 
2002-2006 wienen der 26 ChristenUnie- en 50 FNP-riedsleden, 
wylst de earste partij doe seis en de FNP mar trije wethâlders 
levere. Nei de ferkiezings fan 2006 soe dat feroarje, mar de 
stadige ûntwikkeling fan de FNP as bestjoerderspartij is dochs 
opmerklik. Kerst Huisman hat earder oanjûn dat soks mooglik 
te krijen hat mei de omstannichheid dat de FNP mei syn Frysk-
nasjonale oriïntaasje in oare partij is as oare partijen. Iksels tink 
dat it hiel wat mear om praktyske en persoanlike as om prinsipjele 
punten giet. De aktuele gong fan saken yn it Provinsjehûs liket 
my dy kant ek út te wizen. Soe it ek net sa wêze dat de ferdieling 
fan de portefúljes oer de nije deputearren yn gearhing mei de 
beskikbere talinten en belangstelling, de kar foar de ChristenUnie 
moai wat tichterby brocht hat? En fierders waard dy partij holpen 

troch syn meidwaan, sûnt koarten, oan de Haachske koalysje en 
syn al folle langer besteande imago fan deeglike en fatsoenlike 
bestjoerderspartij. It al wer mear as fjirtich jier fleurich en kreatyf 
steatelidmaatskip fan de FNP koe dêr net tsjinoan.

eksmoarre
Foar in nij kolleezje, op syn lêst yn 2011, soe ’k net fuortendaliks 
de no folge formaasjemetoade oanriede. Dy hat net allinne 
in soad tiid koste, mar by dy partijen dy’t al te lang op ’e tok 
holden binne, ek kwea bloed set. Ik soe earder pleitsje wolle 
foar in wat praktysker benadering en mear omtinken foar it 
provinsjale kinnen. Mooglik hie ’k krekt oan de oare kant 
begûn as Dirk Hylkema dat dien hat. Om’t CDA en PvdA it 
direkt al wakker mei-elkoar iens wienen en boppedat in dúdlike 
mearderheid yn de Steaten fertsjinwurdigje, soe ’k frege hawwe 
wa’t de fjouwer kandidaat-deputearren fan dy partijen wienen 
en hoe’t, yn gearhing mei belangstelling, talinten en polityk 
belang, de portefúljeferdieling der út sjen koe. Ien fan de 
provinsjale ynterim-managers hie ’k ûnderwilens frege om op 
grûn fan de beide ferkiezingsprogramma’s in helder en realistysk 
koersdokumint te skriuwen. Dat kostet in pear sinten, mar mear 
as ien wurkwike hie grif net nedich west. Dan hie ’k neigien wat 
noch oan ûnderwerpen lizzen bleaun wie en hoe’t dat it bêste 
ferdield wurde kinnen hie. Slagge it net om dat by ien fan de 
kandidaat-deputearren of de kommissaris fan de keninginne 
ûnder te bringen, dan hie altiten noch tocht wurde kinnen oan 
in fyfte deputearre, immen mei in soad ynhâldlike kwaliteit op 
it oanbelangjende mêd en akseptabel foar CDA en PvdA. De 
politike kleur hie ’k fan twadde oarder makke, mooglik sels in 
politikus sûnder partij. En dan oan de slach. Mar goed, sa’t se 
yn Eksmoarre witte hat stadige grûn soms ek wat foar. It nimt 
de nedige tiid, mar wa wit is it resultaat ek yn dit gefal wakker 
krêftich en sterk. In kolleezje mei piid, wat wolle dy yn Eksmoarre 
en de rest fan Fryslân noch mear? Op syn heechst noch wat 
meiwierjend waar!


