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freon
Doe’t de 94ste edysje fan de Tour de France út ein sette, lei de drege 
berchetappe foar Jan Wibier, sekretaris-direkteur fan de Provinsje 
Fryslân, al wer achter him. Wibier krige op 29 maaie in politike 
moasje oan de broek. Werklik hiel útsûnderlik. Syn baas, de Steaten 
fan Fryslân, spruts dêr yn út dat Wibier de him opleine ferplichtings 
net neikommen hie. It kolleezje fan deputearren waard tagelyk 
frege om nei te tinken oer adekwate dissiplinêre maatregels. Wat dy 
maatregels wurden binne, mei de trochsnee-ynwenner fan Fryslân 
net witte. De ferantwurdlik deputearre liet it by in: ‘We hebben 
de motie uitgevoerd’. Jawis, stel dat de moasje oan de kant lein 
wie. It is yn alle gefallen dúdlik dat de sekretaris-direkteur, dy’t 
yn de provinsjale organisaasje wurdearre wurdt, moai op syn stoel 
sitten bliuwt. Tagelyk is it dúdlik dat de skyn fan freonepolityk, 
dy’t de provinsjale sekretaris – al wurkjendewei – op him laden 
hie, net ûndersocht en dus beoardiele wurde mocht. Wêrom soe 
dat trouwens ek moatte? Jan Wibier – ‘Ik heb in het verleden veel 
gefietst. De laatste jaren is dat wat in het slop geraakt’ – hat ommers 
feitlik net oars dien, as wat him yn 2003 by syn beneaming frege 
waard. Neffens it profyl dat de Provinsje doe de wrâld ynstjoerde 
moast it eigen netwurk fan de sekretaris-direkteur oan dat fan 

de provinsje Fryslân bydrage. En mei dy opdracht is Wibier 
moai warber oan de slach gien. Gjin Grinzer freon is der minder 
fan wurden, projektlieder Gert Kroon foarop. Under Wibiers 
foargonger Teade Kingma wie soks noch ûntinkber, mar de lêste 
jierren hat it Provinsjehûs al faker sjen litten bestjoerlike yntegerens 
mar dreech te finen. Hoe kin soks safier komme? In ferklearring is 
dat it Provinsjehûs him de ôfrûne jierren it hannelssyndroom justjes 
te folle eigen makke hat. En blykber krekt wat te min tsjinwyn en 
te folle jild om ek mar needsake te wurden om ûnder de selsmakke 
tsiisstolp wei te kommen. Wylst de troch de Steaten fêststelde 
mandaatregeling foar de sekretaris-direkteur sjen lit dat de polityk 
ferantwurdlike bestjoerders wol hiel maklik, om net te sizzen in 
bytsje lui, west hawwe.  

pet
Op de provinsjale oanpak fan de tydlike húsfesting foar de eigen 
amtners kin slim immen grutsk wêze. De hiele gong fan saken 
makket dúdlik dat de Provinsje, ek neffens eigen sizzen, sokke 
projekten net oan kin. Hielendal en op ’e nij à l’arrière de la course 
yn bestjoerlik Nederlân. Dat is spitich. En wy binne der noch net. 
It is net allinne amtlik ûnfermogen, mar, mooglik noch slimmer, 

A l’arrière de la course

Yn de biezemwein
fan it iepenbier bestjoer

piet hemminga

De ôfrûne simmer die my weromtinken oan hurdfytser Féderico Bahamontes, 

de Earn fan Toledo, dy’t de bergen sa hurd opfytste dat er boppe oankommen, 

alle tiid hie om in ijsko te iten, foardat de konkurrinsje sels mar yn ’t sicht 

kaam. Pontiac sponsere yn dyselde jierren Wim van Est. ‘Zeventig meter viel 

hij diep, zijn hart stond stil, maar zijn Pontiac liep’. En de bruorren Gerrit 

en Adri Voorting krigen spul mei de grutte Louison Bobet. Fan klearebare 

lulkens stuts de jongste fan de twa syn fytspomp tusken de speaken fan 

Louison, dy’t trouwens ek in hurdfytsende broer hie. Wat in tiden! Wat in 

reputaasjes! Kom dêr tsjintwurdich ris om. In hiele simmer à l’arrière de la 

course.
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ek bestjoerlik ûnfermogen. En om dat te yllustrearjen hoecht net 
it opstappen fan de deputearren Baas, Bijman en Ploeg neamd 
te wurden, mar kin nei de dêrby brûkte argumintaasje sjoen 
wurde. Jan Ploeg: ‘De tekst van de motie is bijna beledigend, 
een aantasting in eer en goede naam.’ Dat is in útlis dy’t gjin 
rjocht docht oan de steatsrjochtlike ferantwurdlikens fan sawol 
provinsjale as deputearre steaten. Dy útlis docht likemin rjocht 
oan de oanbelangjende moasje: ‘PS betreuren in ernstige mate de 
opstelling en handelwijze van het college van GS’. Piet Bijman 
murk noch op: ‘Ik laat mij niet op deze wijze een dag voor ik 
afscheid neem even afserveren.’ No sa. Blykber koart dêrfoar net 
folle leard fan partijgenoat Piet Hein Donner. Soks lit wat sjen 
fan it profesjonele nivo fan it provinsjaal bestjoer. Hawar, yn de 
biezemwein en nei hûs. Dat jildt lykwols net foar Kommissaris 
Nijpels. As foarsitter fan it Kolleezje fan Deputearren lei dy 
krektlyk as de deputearren, en mei rjocht en reden, ûnder fjoer. 
Mar de Kommissaris, oant medio 2005 presidint-kommissaris fan  
Eneco Tour, like dêr as beneamde amtsdrager en op dat stuit as 
foarsitter fan Provinsjale Steaten net it measte lêst fan te hawwen. 
Myn fraach is oft ferantwurdlikens op dy wize wiermakke wurdt. 
Steatsrjochtlik bliuwe de trijedûbelde petten fan de Kommissaris, 

dizze – tweedimensionaal deerniswekkende figuur – sa’t in eardere 
Kommissaris yn Noard-Brabân de funksje omskreau, yn it tiidrek 
fan provinsjaal dualisme op syn minst eigenaardich.    

foarsitter
Nei tolve jier Provinsjehûs, en mei-ferantwurdlik foar it esjek mei 
de provinsjale húsfesting, lang om let dien wurk. Yn dat ljocht 
wienen de plannen fan útpûstend âld-deputearre Bertus Mulder 
om foarsitter fan de PvdA te wurden, ferrassend en opmerklik. 
En dat om mear as ien reden. De PvdA sit ommers yn it laberet. 
Links ynhelle troch de SP, in polityk lieder dy’t op de ferkearde 
stoel sit en boppedat it betrouwen yn syn partij fan (takomstige) 
AOW’ers saakkundich om sjippe holpen hat, in net sûne 
partijkultuer en -organisaasje en ek noch, en net hielendal sûnder 
reden, ferantwurdlik holden foar praktysk alles wat ûnderwilens 
yn Nederlân op it mêd fan ûnderwiis en maatskippij goed misgien 
is. Om soks treast te wêzen lykje in bytsje garisma en polityk talint 
suver ûnmisbere betingsten foar de nije foarsitter. Bertus hat it my 
net frege, mar oars hie ’k him de ried jûn om earst noch mar wat 
te oefenjen as provinsjaal foarsitter. Ik leau net dat de Feanwâldster 
de doarmjende en ferdielde partij as earste in waarm en foaral op 

profronde fan fryslân. foto: hoge noorden
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de takomst rjochte klubgefoel besoargje kinnen hie. Ik wit ek net 
oft de âld-deputearre him oerein holden hie yn de slangekûle op 
de Amsterdamske Hearegrêft 54. Is tolve jier ûnder de tsiisstolp 
fan it Ljouwerter Provinsjehûs feitlik wol de bêste tarieding om 
tenei sa’n partij te befoarsitterjen? Of yllustrearre Bertus Mulders 
ambysje krekt it bestean fan sa’n provinsjale tsiisstolp? Hawar, gjin 
partijfoarsitter, dat no earst mar in ritsje op de motorfyts. Sels baas 
en mei nimmen wat te krijen. Hielendal en tête de la course.

fyts
‘Benepen gedoe, gemillimeter en beschadigende flauwekul’ wienen 
de kwalifikaasjes dy’t boargemaster Geert Dales goed twa jier 
ferlyn foar it optreden fan de Ljouwerter gemeenteried oer hie. 
Sa’n oardiel makket dúdlik dat it nocht yn de doe noch nije baan 
grif grutter kinnen hie. En as dyselde ried dan ek noch reagearret 
as de earste de bêste skoalklasse nei in pedagogyske tik fan de nije 
boppemaster, wurdt it allegearre net fleuriger. Mar goed dat yn 
sa’n situaasje der ek noch in libben bûten Ljouwert en de polityk 
bestiet. Boppedat ferset de hope op it wiermeitsje kinnen fan 
hegere ambysjes de sinnen. Ljouwert as wachtkeamer foar en 
opstap ta it ministeramt. Allinne, de polityk is wikselfallich en 
mei troch de dramatyske ynterne ferdieldens binnen de VVD gie 
it mei de persoanlike plenning fan de ûngeduldige Dales mis. By 
syn ôfskie as boargemaster krige er in fyts. In toerfyts. Sa’nien 
foar de gewoane man. Soks is komysk en tagelyk tragysk foar in 
ambisjeus koereur dy’t wit dat er de goede ôfslach mist hat. Ik 
moast trouwens even tinke oan de benyptens dy’t Rob Oudkerk 
beskreaun hat, nei’t er by Dales thús oploskofje foarset krige. ‘Uit 
zo’n zweterig oploskoffiebusje’.

boargemaster
No’t Dales it Fryske boargemasterskorps ferlitten hat, sil 
men it tenei fan nij-boargemaster Ferd Crone en syn Fryske 
amtgenoaten hawwe moatte. Masterfeinten Wil van den Berg, 
Harry Oosterman, Theunis Piersma, Jacob Reitsma en Aucke 
van der Werff folje it ûntstiene mediale gat grif mei-elkoar yn. 
Mar sil dat genôch wêze? Wat dat oangiet kin men werklik bliid 
wêze dat de froulju ûnder de Fryske boargemasters o sa flink 
byspringe. Gerrie van Delft, Johanneke Liemburg en Willemijn 
Vroegindeweij hawwe it der mar drok mei. Allegearre wrottend 
om oansluting by it peloton te krijen. Hie Arie Aalberts it yn syn 
nijjierspraatsje trouwens net oer in ‘terugvalpositie’? Dat bringt my 
by Thea de Roos. Spitich dat dy de Ronde fan Gaasterlân-Sleat 
foartiids ferlitte moast. Tagelyk is it moai dat Loekie van Maaren, 
mei tank oan it terapeutysk ynsjoch fan Geert Dales, noch even 
yn Ljouwert werom wie. En fansels noch moaier dat Nova en 
Omrop direkt it grutte belang fan dat wichtich barren ynseagen. It 
bliuwt fierder eigenaardich dat froulju it yn it boargemastersamt 
dreger lykje te hawwen as manlju. Sa’n fyfte part fan it Fryske en it 
Nederlânske boargemasterskorps is frou, mar fan de boargemasters 
dy’t la grande boucle net útfytse mochten yn de ôfrûne sân jier wie 
in tredde part frou. Feit is fierder dat it faak om boargemasters 
fan boppe de fyftich giet, yn tal fan gefallen, nei as wethâlder 
ûnderfining opdien te hawwen, oan it wurk yn in gemeente mei 

minder as 30.000 ynwenners en faker lid fan de PvdA as in oare 
partij. Mooglik dochs wat te folle wethâlder bleaun en te min 
boargemaster wurden. Wa wie trouwens dy iene frou dy’t Geert 
Dales opfolgje woe? 

reputaasjemanager
Geert Dales ferfeelde him yn Ljouwert. Dat is ek wol te begripen 
as men wit dat it Ljouwerter kolleezje fan boargemaster en 
wethâlders sa’n hiele simmer net gearkomt. Mar leafst seis wike leit 
it deistich bestjoer fan de provinsjale haadstêd op de rêch. Loekie 
van Maaren fernuvere har dêr yndertiid ek al oer dat de wethâlders 
allegear yn deselde wiken op fakânsje moasten. Foardat de 
Ljouwerter bestjoerders ek dit jier wer en masse op fakânsje gienen, 
kaam de ‘Profronde fan Fryslân’ nei Ljouwert ta. Op woansdei 
27 juny wienen start en finish fan dat mistreastich meitsjende 
evenemint op it Ljouwerter Aldehoustertsjerkhôf. Wethâldster 
Yvonne Bleize fertsjintwurdige it gemeentebestjoer en liet witte dat 
se it fantastysk en geweldich fûn dat de Ronde yn Ljouwert út ein 
sette en einige. Nimmen hie it der noch oer dat it de foarige kear 
organisatoarysk in púnfal wie. En dat it ynteressearre publyk yn 
gjin ferhâlding stie ta de oerlêst foar it reguliere ferkear, is net fan 
belang. Likemin gie it der om dat sa’n opfokt lawaaisirkus net yn 
it skaad fan de Ronde fan Surhústerfean stiet. Ik wol Bleize neat 
kwea-ôf nimme. Hokfoar (aspirant-)bestjoerder is tsjintwurdich 
net publikelik út de skroeven as der wat iepene, loslitten of 
delset wurde kin? Alle kearen wer fleurich en posityf. De iene 
superlatyf nei de oare. Om dat te kinnen liket my  in eftergrûn 
as reputaasjemanager suver in betingst foar de hjoeddeiske 
boargemaster of wethâlder. De kommunikative feardigens fan de 
nije boargemaster waard yn de Ljouwerter profylskets ek heech 
oanslein, mar it wurd reputaasjemanager bin ik net tsjinkommen. 
Dochs hie ’k it wakker moai fûn as immen beneamd wie dy’t dat 
fan hûs út is. Wat hie ’t moai west as de yn dit stik fan saken o sa 
betûfte Ljouwerter gemeenteried Yvonne Bleize foar kar nommen 
hie. Hokfoar reputaasjes dy net yn har gemeentlike mobyltsje hat! 
Albert Arnold Gore Jr – sis mar Al – is der echt niks by. Bleize mcc 
wie fansels earder net om ’e nocht reputaasjemanager, is boppedat 
gjin PvdA en noch lang gjin fyftich en Ljouwert hat folle mear as 
30.000 ynwenners. Dat hie echt geweldich en fantastysk wurden. 
Mar it hat net sa wêze mocht. Wat in simmer. Ljouwert dochs wer 
à l’arrière de la course!


