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In memoriam Gerrit Ybema (1945-2012)

Peter Bootsma 

In het voorjaar van 1989 werd Gerrit Ybema aan de telefoon geroepen. De enige partijpoli-
tieke functie die hij tot dan toe ooit voor zijn partij, d66, bekleed had, vervulde hij op dat 
moment nog steeds: sinds drie jaar vormde hij een eenmansfractie in de gemeenteraad van 
Leeuwarden, na enige jaren actief te zijn geweest in die afdeling van de partij. Aan de andere 
kant van de lijn zat niemand minder dan Hans van Mierlo, die sinds drie jaar weer partijleider 
en fractievoorzitter in de Tweede Kamer was geworden na een intermezzo van zestien jaar. 
‘Hans van Mierlo? Wat moet die nou van mij?’ was Gerrits eerste reactie.

In september van dat jaar zouden er Kamerverkiezingen zijn, en het bleek bijzonder moei-
lijk om voor de kandidatenlijst iemand te vinden met verstand van financiën. Gerrit was 
twaalf jaar eerder cum laude afgestudeerd als econoom in Groningen en bleek een van de wei-
nigen in de partij die verstand van geld had. Om die reden wilde Van Mierlo hem heel graag 
als financieel woordvoerder in de nieuwe fractie hebben. Dat was een avontuur dat Gerrit wel 
lokte. Hij kwam op plaats 12 van de lijst terecht. Vanuit zijn thuishaven in Friesland werd zijn 
kandidatuur enthousiast ondersteund: in Leeuwarden hingen voor de Kamerverkiezingen 
spandoeken met de aanmoediging: ‘Stuur Gerrit naar Den Haag!’ 

Zelden zal hij zo nerveus geweest zijn als op de verkiezingsavond van 6 september 1989. 
De hele avond schommelde het aantal zetels voor d66: het zouden er elf of twaalf worden. 
Toen het er twaalf leken te worden kreeg Gerrit bloemen, die hij maar snel weer wegmoffelde 
toen het er even later toch weer elf waren. ’s Nachts bleek dat het er toch twaalf waren gewor-
den. Gerrit werd Kamerlid en, natuurlijk, financieel woordvoerder. Hij droeg in die functie 
in belangrijke mate bij aan het voeren van ‘oppositie voor het kabinet’-Lubbers iii, zoals Van 
Mierlo het noemde. Toen de coalitie van cda en pvda implodeerde, stonden de sterren gun-
stig voor d66, en in 1994 behaalde de partij haar hoogste score ooit met 24 zetels. Gerrit ging 
natuurlijk door. Mede doordat d66 halsstarrig volhield dat er geen andere coalitie dan een 
‘paarse’ van pvda, vvd en d66 kon komen, kwam die er ten slotte ook. 

Uit Gerrits promotie in dat jaar tot voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Financiën 
bleek niet alleen dat hij kaas had gegeten van financiële kwesties. Hij had zich toen namelijk 
al ontpopt als een man die van zijn gereformeerde opvoeding weinig last had. Zijn bemin-
nelijkheid en charme maakten hem tot een zeer gewaardeerd man. Dat gold om te beginnen 
bij d66: bij partijcongressen die zich over een weekend uitstrekten, dus met een overnachting 
erbij, manifesteerde Gerrit zich door in de avonduren afwisselend aan de bar met zijn karak-
teristieke brede armgebaren deze of gene partijgenoot het een of ander uit te leggen, en dan 
weer met partijgenoten en -genotes enthousiast de dansvloer te betreden. 

De waardering voor hem was er echter breder dan alleen in zijn eigen partij, en werd 
in 1998 bekroond doordat hij in het tweede kabinet-Kok staatssecretaris van Economische 
Zaken werd. Hij begon eraan zonder al te veel na te denken wat hij in die periode zoal wilde 
bereiken, hij zou wel zien wat voor werk er op hem afkwam. Dat paste ook bij zijn stijl, die er 
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meer een van een doener dan van een denker was. Met Annemarie Jorritsma als minister op 
het departement kon het noorden van het land zich verheugen in de warme aandacht van de 
rijksoverheid. Met haar onderhield Gerrit een zodanig goede relatie dat zij de belangen van de 
onderdelen van het departement onder Gerrits beheer vaak liet voorgaan boven die van haar 
partij, de vvd. Op handelsmissies in het buitenland, waar hij zich minister mocht noemen, 
wist Gerrit zijn enthousiasme in de informele sfeer te handhaven, tot grote vreugde van de 
meegereisde ambtenaren en ondernemers, die ook wel eens een staatssecretaris hadden mee-
gemaakt die op zulke missies liever op zijn hotelkamer een boek ging lezen. 

In zijn periode als bewindspersoon kwam soms de keerzijde van zijn beminnelijkheid aan 
het licht. Gerrit was een man die in zijn hele politieke loopbaan eigenlijk geen vijanden had, 
maar dat hield ook in dat hij ervoor terugschrok om die te maken op momenten dat dat nodig 
was. Zo gold hij weliswaar als de eerste bewindspersoon die het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen op de kaart zette, maar op al te veel enthousiasme bij de ambtenaren die daar-
mee aan de slag moesten, stuitte dat nou niet direct. Gerrit was er echter niet de man naar om 
dan met de vuist op tafel te slaan en duidelijk aan te geven wat hij wilde en hoe hij het wilde.

Hij voelde zich niet snel ergens te goed voor. Toen het college van b&w van de gemeente 
Coevorden de economische banden wilde aanhalen met Brest in Wit-Rusland, waarmee die 

d66-staatssecretaris van Economische Zaken Gerrit Ybema en minister Annemarie Jorritsma (vvd) tijdens 

de behandeling van hun begroting, 17 oktober 2001

[Foto: Hollandse Hoogte – Gerhard van Roon]
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gemeente een stedenband had, nam Gerrit de moeite om een uitgebreid bezoek aan de Drentse 
stad af te leggen alvorens voorzichtig duidelijk te maken dat het regime van de Wit-Russische 
president Loekasjenko zich nou niet direct leende voor het intensiveren van economische 
betrekkingen.

Na zijn staatssecretariaat stortte Gerrit zich op advisering en het werk in een aantal bestu-
ren en Raden van Toezicht. Hij bleek nog maar een kleine tien jaar van leven te hebben, 
omdat longvlieskanker hem op relatief jonge leeftijd fataal werd. Hij stierf op 15 februari 2012 
in Uitwellingerga, dat samen met Oppenhuizen een tweelingdorp vormt dat voor Friezen 
gewoon ‘Top en Twel’ is. Kort voor zijn overlijden trouwde hij nog met de liefde van zijn leven, 
nadat zijn eerste huwelijk was ontbonden. Hij koos er bewust voor na zijn politieke loopbaan 
terug te keren naar Friesland, waar de kwaliteit van het leven volgens hem hoger was dan in 
Holland. Zo was de cirkel rond, van zijn jeugd, waarvan bij de uitvaart het soort idyllische 
beeld werd geschetst als dat in De schippers van de Kameleon, tot aan zijn teraardebestelling 
in het dorpje Longerhou, op luttele kilometers van de plek waar hij 66 jaar eerder ter wereld 
was gekomen.
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