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Een dikke kikker in onze kleine vijver 
De statenleden binnen de redactiecommissie, Kees van den Hout, Benno Reerink en Cees Slottje, waren bekend met de 

usns dat ook provinciale staten op enigerlei wijle zouden compareren in een bundel ter ere van hun voorzitter. Het beeld 

:an Oele immers zou niet compleet zijn geweest zonder een sluitsteen, door de staten aangebracht. 

Eén hunner nam op zich dit beeld op papier te zetten, daarin geruggesteund door de beide anderen. 

'Een dikke kikker in onze kleine vijver' is de uitkomst van brede sondering bij statenleden en -fracties. 

Oele stond niet op het lijstje waarmee de PvdA-statenfrac-
tie de partij gelederen doorvlooide, op zoek naar een bruik
bare kandidaat voor de vacature-Schilthuis. Hi j kwam 
evenmin ter sprake toen verschillende gagadigden tijdens 
een speciale fractievergadering de revue passeerden. 
Eigenlijk niet zo verrassend want Oele verwierf zich nooit 
de statuur van partijbons, ofschoon de inner-circle van 
bestuurlijk Nederland hem al jaren een top-positie toe
denkt. Was de technoloog Oele door het opbloeiend groen 
in zijn partij wat aan het oog onttrokken? Hoe het ook zij, 
als je eigen partijgenoten al niet aan je denken, wat moetje 
dan nog van andere fracties verwachten. 

Omdat zijn kandidatuur niet in het geruchtencircuit 
opdook kwam Oele voor menigeen uit de lucht vallen; ver
moedelijk was zijn kandidatuur ook een verrassing voor 
hemzelf. Het was Den U y l die de voorzitter van Rijnmond 
in beeld bracht, volgens achterdochtige lieden om daar
mee ruimte te maken voor een prominente partijgenoot 
die onbedoeld op de reservebank was beland; volgens in
siders omdat er hoognodig een eind moest komen aan de 
ongehoorde situatie dat een bestuurder van zijn kaliber 
steeds verder de doodlopende steeg in geraakte die Rijn
mond voor hem dreigde te worden. 

Zagen de leden van de vertrouwenscommissie een 
man tegenover zich naar het beeld dat de puntige pen van 
een van onze regionale redacteuren van hem tekende? 
'Markante kop. Donkere uitkijk. Onderzoekende ogen. 

Door het grijze achterovergekamde haar schemert het 
donker van eerder. Forse kromme neus, geflankeerd door 
neergaande gezichtsplooien. Doorsnee-uitdrukking in 
een melange van een droevig gevoel, iets misprijzend en 
ingehouden ongeduld. Zo nu en dan een goedwillend 
geluidloos lachje. In hoog tempo verlaten volzinnen routi
neus zijn mond; regelmatig napruttelend met: ja, ja, toch 
of stellig! Hi j blijft een te goede kwiskandidaat die het 
antwoord al geeft voor de vraag is afgemaakt. Soms het ver
keerde!' 

O f was er sprake van de tegenkant: zelfvertrouwen en 
intellectueel relativeringsvermogen, waarin vierkant 
geponeerde zinswijzen, koud uitgesproken, al weer aan 
hardop-gedachte heroverwegingen werden getoetst? 

Een van de toenmalige commissieleden wil alleen maar 
kwijt dat men niets had gemerkt van de navrante hebbe
lijkheid die onze Commissaris nogal eens parten speelt: de 
indruk te geven dat hij niet echt naar zij n gesprektspartner 
luistert. Volgens Oele-kenners is zijn eigen snelle gedach-
tengang dan met hem op de loop. Een superieur intellect 
in een ontoegankelijke verpakking? 

Het nieuws van zij n benoeming werd met onmisken
bare voldoening ontvangen in d'Olde Landschap. Met 
nauw verholen trots ook, omdat het schuchtere Drenthe er 
toch maar in geslaagd was zo'n vette vis aan de haak te 
slaan. Moet het als een staaltje van de spreekwoordelijke 



inheemse bescheidenheid worden beschouwd dat een 
Drentse bestuurder zich afvroeg of dr. ir. Oele niet te veel 
van het goede meebracht naar deze provincie van klinker
wegen en oude ambachten? 

In die toonzetting bleef het zijn bestuurlijke witte
broodsweken doorgaan tot de buitengewone statenverga
dering, waarin de nieuwe commissaris werd geïnstalleerd. 
Toen vertolkte Drenthe's onderkoning Hollenbeek Brou
wer gevoel voor provinciale eigenwaarde door te zeggen 
dat men blij was met Oele ("t K u n minder,' zei hij, Drents
complimenteus), maar dat Oele ook blij mocht zijn met 
Drenthe. Helemaal afgesleten is het beeld van de 'te zware 
jongen' niet. Nog een dezer dagen klonk in een briefje van 
een statenlid, als bijdrage aan dit artikel, de verzuchting 
door wat iemand in 's hemelsnaam bezielt om Commis
saris in Drenthe te zijn die, gezien zijn capaciteiten, Euro
pees commissaris had kunnen worden. 

Nog niet eens in functie, werd hij al door de pers aan de 
tand gevoeld over zijn oplossingen voor de (economische) 
achterstand in onze contreien. Vele interviews zouden nog 
volgen. Voor Oele, ooit energiespecialist in de Tweede 
Kamer en sinds jaar en dag betrokken bij het regionale 
beleid (was hij samen met Enschede's Wieringa niet de 
geestelijke vader van de N O M en ging zijn maiden-speech 
in Straatsburg niet juist over dat regionale beleid?), geen 
enkel probleem. Zoals wij later vaker zouden zien, analy
seerde hij diepgaand op basis van feitenkennis, maar mèt 
de nodige oplossingen. 

Dankzij een zeer brede oriëntatie eerder trendsetter 
dan trendvolger, gezegend met meer dan de oppervlak
kige kennis waaraan de doorsnee-bestuurder genoeg 
denkt te hebben. Hi j heeft de niet-aflatende neiging steeds 
dieper te willen graven en bezit het vermogen samenhan
gen te zien, opgenschijnlijk op zichzelf staande verschijn
selen met elkaar in verband te brengen, ontwikkelingen — 
vaak in historisch perspectief- te kunnen duiden. Oplos
singen zoekt hij veelal in het grensgebied van toegepaste 
wetenschap en industriële innovatie. In dat opzicht is Oele 

een vooruitgangsoptimist van de oude stempel die 
ondanks de technofobie van de jaren zestig, energiecrises 
en milieusectarisme zijn roeping trouw bleef en inmiddels 
weer voorop loopt. 

Hi j stichtte met zijn visionaire oplossingen in bepaal
de kringen wel eens wat verwarring (door sommigen af
gedaan als studeerkamerpraaf), maar was voor velen van 
ons, statenleden, een oase in de woestijn van ambtelijke 
gemeenplaatsen en politieke napraterij. Onverwachte 
doorkijkjes met de transparante lichtinval van een Ver
meer (om maar een beeld te gebruiken uit een wereld die 
hem bezighoudt), vaak beschouwelijk en in macro-termen 
zonder zich voor zijn visies te generen, maar ook zonder 
deze storend te etaleren. En dat wil wat zeggen in het 
Drentse politieke milieu, waarin de grootste waarde aan
passing heet en het culturele binnenvettersdom floreert. 
Maar met de nodige abstractie, zonder veel concessies aan 
zijn gehoor. Die neiging tot abstractie, die maar zelden bij 
bestuurders wordt aangetroffen, is wellicht één van de ver
klaringen voor de tamelijk grote consistentie in zijn den
ken en handelen. 

Die consistentie blijkt ook uit zijn geringe bereidheid zich 
door modieuze (partijpolitieke) trends op sleeptouw te 
laten nemen, ook al betekent dat tegenwind of zelfs storm. 
O f het nu om de mogelijkheden van kernenergie gaat, de 
verantwoordelijkheid van de (centrale) overheid of de 
plaats en taak van de technologie. Je hoeft bepaald geen 
Oele-adept te zijn om te constateren hoe de principiële ijk-
punten waaraan hij zijn visies toetst, door al zijn stelling-
names heen schemeren. En die ijkpunten zijn rechtstreeks 
ontleend aan het hart van de sociaal-democratie. Wellicht 
dat hij het zich daarom kan permitteren er van tijd tot tijd 
een dissidente opvatting op na te houden zonder dat het 
zijn gezag bij de partijbroeders (en -zusters) aantast. 

Bestond er bij zijn aantreden een zekere beduchtheid voor 
het gevaar dat Oele met zijn economische affiniteit maar 
moeilijk zou kunnen afblijven van die portefeuille, vanuit 
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zijn positie plaatste hij het beleid in een brede context. 
Daarmee heeft hij het aanzien van het provinciaal econo
misch beleid bij het bedrijfsleven onmiskenbaar vergroot. 
E n wat is opgemerkt over de relatie van Oele met het eco
nomische beleid zou evenzeer kunnen worden gezegd van 
heel wat meer beleidsterreinen. De enige economische 
oneffenheden in de GS-kamer, die de wandelgangen wel 
eens bereikten, betroffen zijn gewoonte collegevergaderin
gen voor te zitten vanachter Het Financiëele Dagblad, 
maar dat is niet opmerkelijk voor een man die ooit werd 
getypeerd als het D N A - k i n d van Zoefde Haas enjuffrouw 
Mier . 

Tijdens het voorzitten van statenvergaderingen ging 
het niet anders. Ook die tijd werd meervoudig benut. De 
vergaderorde heeft daaronder nooit geleden. Soepelheid, 
overzicht en mildheid kenmerken zijn stijl. Hi j wekte nooit 
de indruk het spoor bijster te zijn, laat staan dat de zaak 
hem boven het hoofd groeide. Zo nu en dan dan sprong hij 
in een nood verkerend collegelid bij of werd een al te zwaar 
belaagd statenlid ontzet. 

Rammelende teksten van moties en amendementen 
ontkwamen niet aan zijn kritische pen. Een zekere ver
maardheid verwierf hij zich door de aritmetische huisvlijt 
waarmee hij kennelijk zijn passieve rol bij de begrotings
vergaderingen inhoud trachtte te geven. Allerlei vergader
activiteiten werden minitieus geregistreerd en gemeten. 
Kengetallen avant la lettre. Het college liep qua spreektijd 
één op zoveel; aan ambtelijke ondersteuning vergde een 
vergadering x mensjaren; de tijd die besteed is aan nieuw 
beleid bedroeg y maal de tijd die aan lopend beleid 

opging. En daaraan werden dan beschouwingen verbon
den over actuele ontwikkelingen, filosofische gedachten 
en Drentse feiten, veelal voorzien van een poëtische noot. 
Soms ontleend aan de Drentse natuur. Zo hield de kers
verse statenvoorzitter ons aan het eind van zijn eerste be
grotingsvergadering het volgende (haikoe-)spiegeltje voor: 

'Alpratend breit men 

in de zitkuil van Drenthe 

de kous van het beleid'. 

E n dat was de snelle Rijnmonder in een statenzaal ('met 
een sterrenhemel die zich buiten voortzet') nauwelijks 
kwalijk te nemen. Die kous konden wij in onze zak steken. 

De kracht van Oele is dat hij op zijn minst de indruk 
wekt dat dergeljke geesteskinderen spontaan ontstaan. 

Improvisatie zonder voorbereiding vooraf. Het zou 
me niet verbazen dat ambtenaren aan zijn speeches nau
welijks te pas kwamen. 

Oele liet zich, als een persoonlijk woord nodig was, 
niet door de formaliteiten belemmeren persoonlijk te zijn. 
Met een enkele opmerking verried hij dat hij van achter de 
camouflage van zijn ietwat professorale habitus, duvels 
goed wist wie hij voor zich had en wat er zich in de gelede
ren van zijn statenvolk afspeelde. Enkele statenleden 
hebben, door de indringende manier waarop hij, bij blije 
of treurige gebeurtenissen, liet blijken hun lief en leed te 
delen, ervaren hoe bedrieglijk het gangbare beeld van de 
gehaaste bestuurder is die voor niets en niemand tijd heeft. 
E n ofschoon de politieke cultuur in Drenthe daartoe maar 
zelden aanleiding geeft, greep hij persoonlijk in als 
iemand echt tussen de wielen dreigde te geraken. 
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Oele's politieke doen en laten was 'out of discussion'. 
Zelfs gezien door een vergrootglas dat is ingesteld op de re
gistratie van de minuscule bewegingen in het rimpelloze 
water van de Drentse politiek, blijft dat beeld ongewijzigd. 
Met zijn sobere, zaakgerichte, integere, grondige aanpak 
en zijn — ondanks zijn gedrevenheid — in zekere zin afstan
delijke stijl, liep hij immers geen enkel risico. Als hij het 
landelijke forum haalde — dat soort publiciteit schuwde hij 
zeker niet - dan was het vooral als gezaghebbend deskun
dige op tal van terreinen: energie, milieu, Europa, regio
naal beleid, arbeidsmarkt, wetenschap, brandveiligheid 
en algemeen bestuur. 

Hi j is een generalist van het kaliber dat schaars begint te 
worden. Is het niet veelzeggend dat Oele, in de nadagen 
van zijn loopbaan, in een land dat uitpuilt van de bestuurs
kundig en staatsrechtelijk geschoolde lieden, gevraagd 
wordt voor het voorzitterschap van de Raad voor het bin
nenlands bestuur? 

Zij brede intellectuele affiniteit en zijn kennelijke 
behoefte aan meer dan de huis-tuin-en-keuken-besognes 
van het provinciaal bestuur hebben hem ongetwijfeld 
gebracht tot het organiseren van het voor ons statenleden 
tot dan toe onbekende fenomeen van thema-avonden bij 
hem thuis (ook al motiveerde hij die activiteit met een 
beroep op het nut van de ambtswoning). Daarvoor sleepte 
hij in de loop der jaren een keur van opinionleaders in 
wetenschap, cultuur en bestuur naar de Nassaulaan. Dat 
leverde inspirerende gedachtenwisselingen op dieje in het 
politieke milieu van alle dag niet zo vaak tegenkomt. In de 

inner-circle begon dit instituut een zodanige faam te 
krijgen dat als je niet gevraagd werd, er enige reden van 
zorg was over je intellectuele marktwaarde. Afgezien van 
enkele adjudanten uit zijn ambtelijke omgeving speelde 
ook zijn vrouw tijdens die avonden een gewaardeerde rol, 
onmis(ken)baar aanwezig, maar met een bijna oosterse 
geruisloosheid. Badinerend werd wel gezegd dat deze 
ronde tafelgesprekken bedoeld waren om het statenvolk 
op te voeden en de burgemeesters van nabij te beoordelen. 
Wij zullen ze missen. 

Maatschappelijk woont Oele niet in een ivoren 
toren; regenteske neigingen zijn hem vreemd. Weinig 
moeite kost het hem ook voor de kleinere zaken tot in de 
uithoeken van Drenthe af te reizen om met zijn autoriteit 
de meest uiteenlopende manifestaties glans te geven. En 
dat met een constante blijmoedigheid die ons steeds weer 
verwondert. Steeds weer praatjes die vrij zijn van routineu
ze sleetsheid; het interesseert hem echt! 

De zes jaren zijn voor hem en voor ons snel voorbij ge
gaan. Het zijn statenjaren geweest waarop hij een eigen 
stempel heeft gedrukt. Daarom zullen ze niet vervagen in 
onze herinnering. Het Oele tijdperk was kort, maar hem 
typerend, want hij zoekt het niet in omvang. Wi j hebben 
gemazzeld met zo'n Commissaris. En al zijn wij hem 
straks kwijt, zelfweet hij dat zijn vertrek niet alleen verlies 
oplevert, want: 

'De prijs van 't dwarse streven 

naar een eigen eeuwigheid 

geeft verlies van kansrijk leven 

naast iets meer bezonnenheid'. 


