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Voorwoord 
 

Het schrijven van een voorwoord in een jaarbundel over de Hoornse gemeentepolitiek voelt voor een 

wethouder toch een beetje als het plukken van een bloem op een cactus met stekels. De bloem is 

prachtig, maar het risico om toch geprikt te worden is aanwezig. 

Een jaarbundel geeft op prachtige wijze weer, hoe de schrijver en daarmee menig burger de Hoornse 

gemeentepolitiek in dit jaar beleefd heeft. Het vergroot de highlights en belicht de downfalls, 

allemaal door de ogen van de schrijver. Een uniek tijdsdocument, wat naarmate de tijd verder 

schrijdt, alleen maar waardevoller wordt. Immers een krant verslaat, wat er gebeurt, maar een 

schrijver verwoordt hoe het wordt beleefd. 

Toch is deze jaarbundel unieker dan de eerder uitgebrachte jaarbundels. En hoewel ik graag wil 

schrijven, dat dit komt door mijn voorwoord, moet ik de eer laten aan Covid-19. Het zal nog jaren 

duren om een volledig beeld te krijgen van de impact van het Corona-virus op Hoorn, Nederland en 

de wereld. Dat deze impact heel groot is, dat is nu al duidelijk. 

Voor de gemeentepolitiek van Hoorn betekent Covid-19 in ieder geval, zo veel mogelijk commissies 

en vergaderingen in digitale vorm. Als er al in levende lijve mag worden vergaderd, dan is dit met in 

achtneming van alle geldende maatregelen van afstand en ontsmetting. 

En dat is heel hard, want gemeentepolitiek is mensenwerk en mensenkennis. Samen met en soms 

tegen elkaar werken aan een beter Hoorn, waarin burgers en bedrijven kunnen wonen, vestigen, 

werken en produceren. En waarbij vanuit mijn politieke ideologie oog is voor de zwakkeren, zodat 

iedereen kan meedoen. 

Met Corona is de afstand digitaal, de gesprekken digitaal en de afstemming onderling digitaal. Wat 

dat betekent en welke impact dat heeft, vindt u tussen de regels door in deze bundel. En dat maakt 

deze bundel net iets unieker dan zijn voorgangers en de jaargangen hierna. 

Ik wens u veel leesplezier en de schrijver veel schrijfplezier bij de volgende bundels. Er gebeurt 

genoeg om vast te leggen. 

Het is mij een grote eer om dit voorwoord te hebben mogen schrijven. 

 

Kholoud al Mobayed 

Wethouder  
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7 september 2019 

Een nieuw politiek jaar met nieuwe zorgen 
 

 

De zorgen baren ons zorgen. Daar komt het eigenlijk op neer, wanneer je het belangrijkste punt op 

de agenda van de Hoornse raadscommissie ziet. Kosten in de zorg blijven oplopen, terwijl op het 

budget stevig is bezuinigd. Bezuinigingen zijn vooral door het Rijk doorgevoerd, omdat de centen op 

waren of omdat de overheid wordt geleid door een samenstelling van partijen die van mening zijn 

dat op het gebied van de zorg al te goed, buurmans gek is. Vooral de jeugdzorg kampt met hogere 

kosten.  

Dat gaan we anders doen, meent het alerte college. VVD-wethouder van zorg-eens-een-keertje-zelf-

voor-jezelfzaken Marion van der Ven lanceert een aantal oplossingen die ervoor zullen zorgen dat de 

geldzorgen voor de zorg over twee jaar voorbij zijn. Ik kan me onmogelijk voorstellen, dat het 

voorgestelde pakket aan maatregelen zo uniek en briljant is, dat zij de eerste zou zijn die met een 

zorgei van Columbus aan komt. Misschien betekent haar voorstel ook een lange neus of opgestoken 

vinger naar allen die tot nu toe op zorggebied maar wat aanklooiden. 

Vanaf binnenkort zal er beter op gelet worden dat ingehuurde zorginstellingen ook waarmaken wat 

zij beloven. Resultaatgericht beoordelen. Ik zou zeggen: doe je best Marion! Bij veel spullen die je 

koopt, omdat ze handig zijn om resultaten mee te boeken, hoef je slechts de gebruiksaanwijzing te 

volgen en hoppa! het apparaat doet wat je ervan verwacht. Dat werkt goed bij dingen als een 

inductiekookplaat, accu-boormachine, smartphone of opwindtreintjes. Wanneer het spul het niet 

meer doet, geldt een garantieregeling en terugbetalingsafspraak. De onderwerpen voor de jeugdzorg 

zijn niet te verzekeren tegen niet goed werken. Zonder garantieregelingen worden daar therapieën 

aangewend, die de ene keer wel en de andere keer niet werken. 

Heel verstandig lijkt de gedachte dat er professioneel meer wordt samengewerkt en uitgeruild. Maar 

hoe vaak komt het voor dat expertise net zit bij de organisatie die de aanbesteding niet heeft 

gehaald? Zou jij het werk van de concurrentie gaan ondersteunen? Wanneer je als politicus serieus 

werk wilt maken van de verbetering van de zorg, dan moet je ook allerlei vastgeroeste 

organisatiestructuurgedachten te lijf gaan. Gewoon schijt hebben aan regeltjes om de juiste steun in 

huis te halen.  

Er is een roep om meer controle te krijgen op de uitgaven om te kunnen zien of de geleverde 

resultaten passen bij het verstrekte budget. Hier ligt de valkuil te wachten, waar in de afgelopen 

jaren de arbeiders op de werkvloer van zorg, onderwijs en politie met stress en ontmoediging in 

gedonderd zijn.  

De betaler, de gemeente dus, wil weten of de centen wel opleveren wat er wordt verwacht en eist 

een regelmatige evaluatie. De leiding van de zorginstellingen wil daar wel aan meedoen, maar dan 

moet hen ook duidelijk worden of hun werknemers voldoende presteren. Dat kom je het 

gemakkelijkst te weten door hen op te dragen om nauwkeurig te omschrijven wat ze hebben gedaan 

en wat ze van plan zijn te doen. Extra administratie dus, waardoor voor het professionele werk 

minder tijd overblijft. Voorts werkt dat professionele energieverlies door in de resultaten die kunnen 

worden geboekt. Sommigen willen blijven leveren wat zij voorheen leverden en ploeteren zich 
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richting burn-out, waardoor minder bekwame handjes moeten worden ingevlogen. Wanneer die zijn 

te vinden, kan men in het gunstigste geval tegen veel hogere kosten een pappen-en-

nathoudensituatie creëren. Al met al levert dit niet het resultaat op wat optimistisch geluimde 

wethouder en raadsleden voor ogen stond. En al helemaal niet wanneer een en ander is 

georganiseerd in samenwerking met andere gemeenten.  

Daarnaast zal het bejaarde deel van de samenleving dat niet aan de randen van de hoogseizoenen op 

vakantie kan, een aanslag doen op de voorzieningenpotjes die er nu eenmaal dienen te zijn in een 

beschaafd land als het onze. Al met al een prachtige start van het nieuwe bestuursjaar, met echte 

uitdagingen! Dames en heren politici: ik wens jullie een mooi 2019-2020! 
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14 september 2019 

Reken maar!  
 

 

Hoorn heeft een rekenkamercommissie. Dat is een groepje mensen, bestaande uit drie externe leden 

en dat zijn mensen die niet in de raad zitten en van wie je niet meteen aan de neus kunt zien, door 

welke politieke stroming zij beïnvloed zijn en daarnaast drie interne leden, die deel uitmaken van de 

raad en van wie tegenwoordig wat moeilijker in te schatten is door welke politieke wind zij worden 

voortgedreven. 

De rekenkamercommissie heeft als taak te controleren hoe allerlei geldverslindende door de 

gemeente aangestuurde projecten zich hebben ontwikkeld in de tijd en in hoeverre die projecten 

anders verlopen dan aanvankelijk werd ingeschat. En dan vooral de grote projecten, want daaraan 

wordt doorgaans het meeste geld gespendeerd op een wijze die bij wakkere fracties kritische vragen 

oproepen. 

‘De Hoornse raad verliest grip op grote projecten’ kopt de regionale nieuwsbode. En dat zelfs na door 

de rekenkamercommissie reeds in 2012  gedane aanbevelingen. Wij dienen wel scherp in het oog te 

houden dat het de politieke partijtjes voorbehouden is, om beslissingen te nemen over de te 

besteden gemeentelijk budgetten. Daarnaast dienen wij niet het besef te verliezen, dat elke politieke 

stroming – in Hoorn kan dat tegenwoordig al fluctueren tussen 12 tot 14 totaal verschillende 

denkrichtingen – het recht heeft om namens de achterban, die hen na heftige verkiezingsretoriek de 

zegen gaf, de centen in de gemeentekas te besteden naar eigen ontstellend goed uitgedachte 

inzichten. 

De rekenkamercommissie heeft geen beslissingsrecht, zij adviseert slechts. In de jaren na 2012 bleek 

bij meerderheid de mening te leven dat men zich van adviezen van de rekenkamercommissie weinig 

hoefde aan te trekken. Dit heeft geleid tot uitvoeringen van grootse projecten met een riskant 

budgetbeleid. Met andere woorden: hier en daar liep de financiering gierend uit de klauwen. De 

rekenkamercommissie maant de alwetende raadsleden toch tot een oplettender houding bij grote 

projecten, want de huidige aanslagen op de reserves zijn al significant genoeg. 

Onbegrijpelijk lijkt het om in de afgelopen jaren bij raads- en commissievergaderingen debatten over 

budgetoverschrijdingen te mogen aanhoren, terwijl aanbevelingen daarover sinds 2012 gewoon 

werden genegeerd. Zover gaat het machtsspel in de politiek. De koste wat het kost inspanningen om 

verkiezingsbeloften waar te maken mocht kennelijk inderdaad wat kosten. Het was de raad zelf die 

steeds bij meerderheid besloot om de oren dicht te houden voor aanbevelingen uit deskundige hoek. 

Het was niets minder dan de rekenkamercommissie weg te zetten als onbekwame en overbodige 

instelling. Een eigen instelling nota bene! 

En nu dat het voortschrijdende inzicht tot zegenrijke conclusies lijkt te leiden, gaat de raad over tot 

gebakkelei over de vraag wat nu eigenlijk grote projecten zijn. Pardon? Behoeven tonnen of 

miljoenen kostende projecten, die net niet meer tot groot project worden gebombardeerd, geen 

extra oplettende oogjes en oortjes meer? Stel dat het bouwen van een Huis van de Stad niet wordt 

verkozen tot groot project, betekent dat dus dat de bouwende firma’s er een slaatje uit mogen 

slaan?  
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Ik heb de fracties in hun verscheidenheid de afgelopen jaren allemaal verontrustende geluiden horen 

slaken over tal van zaken waar gemeentegeld in wordt gestopt en waar niet ieder het juiste zicht had 

op de besteding ervan. Een verdomd belangrijke taak voor elk raadslid van elke fractie en geen van 

de raadsleden heb ik kunnen betrappen op uitlatingen als:  wat geeft het nou wat je eraan uitgeeft, 

het komt toch van de grote hoop? 

Hoornse raadsleden van 2019, stop met geneuzel over welke projecten wel of niet de arendsblik 

verdienen. Hou je aan je belofte om met de immer krappe gemeentebeurs om te gaan als een 

uitkeringsgerechtigde. Daar zullen de jouw kiezers je waarschijnlijk het meest om waarderen! 

Hoewel, zonder rekenkamercommissie kan politiek best lekker spannend zijn, natuurlijk! 
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21 september 2019 

De Poort van Hoorn  
 

 

Hoe fijn is het niet om tijdens een vergadering over het aanpakken van een enorm stadsproject te 

zien, dat iedereen enthousiast en met grote volharding mee doet. Geen enkele fractie heeft de 

houding van: ga je gang maar hoor. Wij vinden alles best, als het maar goed voor elkaar komt. 

Natuurlijk is het pas goed voor elkaar, wanneer je aan het einde van het werk kan aanwijzen wat 

jouw fractie daarin voor elkaar gebokst heeft.  

We hebben het weer over de Poort van Hoorn. En wanneer we de ambitie aandurven die Cees Maas 

van de ChristenUnie tentoonspreidde, dan blijft het daar niet bij, maar creëren we een Poort van 

Westfriesland, neen, een Poort van Noord-Holland! Ik herken dat soort aanvullingen wel van vroeger, 

toen ik met mijn broer aan het opbieden was. Ik was van plan in iets de beste van heel Nederland te 

worden. ‘Van heel Europa!’ zei mijn broer dan. ‘Van heel de wereld!’ ging ik daar overheen, waarop 

mijn broer riep: ‘Van heel het zonnestelsel!’ Zodat ik de kans kreeg voor de alles overtreffende trap: 

‘Van het hele heelal!’ Mijn broer riep: ‘Van de hele kosmos!’ mij daarbij triomfantelijk aankijkend. 

‘Dat is hetzelfde als het heelal en dat ben ik al!’ Wij konden daar een hele ochtend over bakkeleien. 

Ik moet toegeven, dat het met de plannen fors aan toe zal gaan wat betreft de herkenbaarheid van 

Hoorn in en rond het stationsgebied. We gaan ten noorden en ten zuiden van het spoor wat beleven. 

Ook op, over of misschien zelfs onder het spoor door blijft niets meer hetzelfde. Er komen slimme 

oplossingen om pakweg 1250 auto’s te bergen. Hoe precies, moet nog worden uitgewerkt. Ten 

noorden of ten zuiden of aan beide kanten van het station, maar elke geplande auto zal z’n plekje 

krijgen. En dan het wonen in dat gebied! Maar liefst duizend woningen moeten er verrijzen! Duizend! 

Prima, volgens enkele fracties, als er ook maar zoveel woningen voor de startende jongeren bij staan, 

zoveel voor de minder draagkrachtigen en zoveel voor hen die de totale kosten allemaal makkelijker 

op te brengen maken. En dan moet er ook nog plek zijn om Hoorn het aanzien te geven dat het 

verdient. En zelfs het oude splijtende idee van een tunnel onder het spoor door blijkt uit de ijskast te 

siepelen. Er wordt nog niks toegezegd - dat we dat vooral niet gaan denken - maar er zullen nog even 

geen definitieve stappen worden gezet, die een tunnel helemaal onmogelijk maken. Een prachtig 

voorbeeld van de elkaar sparende en toegevende fracties van de coalitie! 

Wat deze coalitie heeft gesmeed van de grote lijnen die eerder door de raad waren gesuggereerd 

grenst aan het ongelooflijke. Een nieuwe hoofdingang van het station aan de andere zijde van het 

spoor, terwijl het museum van de stoomtrams er nog gewoon dankzij een tikkie inschikken kan 

blijven, maar die grote supermarkt van ’s lands nu nog grootste kruidenier moet daar ook plaats 

maken voor het nieuwe gezicht van de stad. Och, laat ik het Huis van de Stad niet vergeten te 

noemen. Dat gaat er komen, ook wanneer bepaalde coalitiepartijen er helemaal geen stadhuis in 

ondergebracht willen zien.  

Omdat het Huis van de Stad niet het enige bouwwerk moet zijn met een verwachtingen scheppende 

naam, krijgen we daar ook een oplossing om het heen en weer over de spoorlijnen makkelijk en zo 

interessant mogelijk te maken: het ‘Podium’. Het ‘Podium’ is niet zomaar een railsoversteekplek, 

maar een traverse. Hoorn krijgt een traverse. Kom daar maar eens om in, zeg maar, Stedebroec of 

Drechterland. De raadsleden kregen deze lekkermakende tekst daarover toegestuurd: Het ‘Podium’ 
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heeft zoveel ruimtelijke en functionele kwaliteit én verblijfskwaliteit dat deze positief bijdraagt aan de 

totale beleving van het nieuwe stationsgebied en de verbinding - over het spoor heen - met de 

binnenstad.  Zeg dan maar eens nee. 

Alle fracties waren verheugd dat er weer iets stond te gebeuren, ook de fracties DRP en fractie 

Verdonk, die hun wegens ziekte of ander zeer afwezigheid compenseerden door hun inbreng via een 

andere fractie te brengen.  

Geen enkel cynisch woord dus over de discussies die voorts ontstonden over toevoegingen over 

details bij de grote lijnen. Het college gaat alle genoemde wensen trachten in te passen in de 

volgende stappen om met de Poort van Hoorn van deze gemeente een echtere stad te maken. We 

gaan het allemaal beleven. Wie weet krijgt de routineuze alles overziende fractievoorzitter van FT 

zijn zin en gaan er voor het aantreden van een volgende gemeenteraad al een flink aantal palen de 

grond in om de eerste groep bewoners te kunnen laten meegenieten van de bouwherrie in dit 

adembenemende gebied. Nu alleen maar hopen dat er voor deze ambities ook het benodigde geld 

ligt te wachten. 
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28 september 2019 

Volle bak 
 

 

Natuurlijk vermoedde ik, toen ik afgelopen dinsdagavond bij het betreden van de Hoornse raadzaal 

de publieke tribunes bijna geheel gevuld aantrof, een cameraman van streekomroep WEEFF met 

camera en statief zag rondlopen op zoek naar een goede plek om alles goed te kunnen vastleggen en 

de fotograaf van de krant naast de perstafel zijn camera zag uitpakken, dat al die mensen niet waren 

toegestroomd om de presentatie van mijn op dat moment uitgekomen bundel met columns 

‘Weefsels’ live te kunnen volgen.  

Zij kwamen natuurlijk voor enkele belangwekkender zaken die zich dinsdagavond ter vergadering 

zouden afspelen. Het was wel mooi meegenomen dat er wat volk in de zaal zat. Het was mij 

grootmoedig toegestaan om Robert Vinkenborg, die het voorwoord voor de digitale bundel schreef, 

het enige geprinte exemplaar te overhandigen voordat het echte politieke spel zou aanvangen. Ik 

kende de agenda voor die avond wel en er stonden verschillende agendapunten te wachten op 

verlossende woorden. Zo meende ik dat het onderwerp over het terugdringen van tekorten op het 

Sociaal Domein van groot belang was. Een tekort van bijna vijf miljoen, daarover zou menig burger 

van de stad onrustig van kunnen slapen. Dat moest toch zeker een uitpuilende raadszaal 

rechtvaardigen. 

Binnen de kortste keren werd duidelijk dat het toegestroomde puik van de bevolking voor heel 

andere zaken kwamen. Er werden een nieuw raadslid en een commissielid ingezworen en natuurlijk 

mag men verwachten dat trotse familieleden en vrienden daar graag even bij wilden zijn. Dirk Oud, 

de CDA-man die zijn zetel in Hoorn opgaf om het verre Limburgse Gulpen uit een politiek slob te 

trekken zou ook best enige partijleden aangelokt kunnen hebben. Bovendien kwamen er ook enkele 

burgers inspreken. Allereerst over de bomen op de Westerdijk, die op het punt staan te worden 

gekapt. Aan een bescheiden applausje ergens achter in de zaal mocht je afleiden dat een deel van de 

mensen was meegekomen om hun ongerustheid hierover uit te dragen. Voorts kwamen enkele 

mensen aan het woord, wier verdraagzaamheid jegens arbeidsmigranten te veel op de proef werd 

gesteld. Ook zij genoten de steun van buurt- en lotgenoten. 

Ik geef direct toe, dat hardnekkige overlast ook een ernstige zaak is. Overlast, veroorzaakt door jonge 

buitenlandse arbeiders die op illegale wijze woningen huren buiten de gemaakte afspraken hierover 

om, moet je gewoon bestrijden. In het weerwoord van wethouder en burgemeester zou je kunnen 

concluderen, dat zij dit soort zaken goed hebben geregeld met controle en handhaving, maar 

duidelijk werd dat de vermelde overlast juist gevallen betrof die daarbuiten vielen. De te hulp 

gevraagde politie deed te weinig of kon niets doen of kan alleen wat doen na meer dan tien 

meldingen. Pokon voor populisten, zou Johan van der Tuin zeggen. De gekwelde bewoners konden 

naar huis in de wetenschap dat hun klacht eindelijk serieus genomen zou worden. Kennelijk is dit de 

beste manier om dergelijke zaken aan te pakken. 

Voor de echte agendapunten bleef gelukkig nog wat tijd over. Raad breed werd nog even instemming 

betuigd met de wens om bij grote projecten financiële risico’s te ontlopen door vaker 

deelprojectplannen aan de raad voor te leggen. Dit klinkt geruststellend, maar ik ben ontzettend blij 

dat ik niet medeverantwoordelijk ben voor tegenslagen – waar komen die in ’s hemelsnaam altijd 
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vandaan? – die zich gaan voordoen. Alle raadsleden zijn over enkele jaren aan te wijzen als 

medeveroorzakers ervan. Dat is weer eens anders dan dit alleen de coalitiepartijtjes aan te wrijven. 

Dapper! Echt dapper! 

Mag je de raad capabel achten om plotselinge financiële tegenvallers aan te pakken op een voor de 

Hoornse schatkist gunstige wijze? Daar begint het wel op te lijken. Het heikele punt van aanpak 

tekorten op het Sociale Domein wordt ferm kritisch en met verwachting dat het in de toekomst vast 

wel kan worden opgelost in een breed gedragen amendement vastgelegd. Voor nu: alles botertje tot 

de boom en voor 2020: dat zien we dan wel weer. Voor de komende maanden volle bak vooruit. Zo 

hoort het te gaan met lokale politieke handelingen en dit garandeert ook voor mij dat er in de 

komende tijd nog genoeg stof zal blijven om het er eens over te hebben.  

Toch jammer dat het toegestroomde publiek toen al grotendeels naar huis was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

5 oktober 2019 

Ben weg 
 

 

Wie had dat nu gedacht? Wethouder Ben Tap gaat de lier aan de wilgen hangen. Zomaar lijkt het. 

Plotseling midden in de regeerperiode van dit college. Hij geeft er de brui aan. Hij vond het niet zo 

leuk meer, schijnt hij te hebben gezegd. Niet leuk meer? Werd hij wethouder, omdat het hem wel 

leuk leek? Ik heb mijn aflevering van Westfriese Kopstukken die helemaal aan hem gewijd is, nog 

eens bekeken. Dat was tijdens zijn eerste periode. Toen kwam hij bij mij en de kijkers over als iemand 

die weet wat hij doet en met genoegen het welslagen ervan beleeft.  

Hij zei dat een echte D66’er nooit zomaar iets aanneemt omdat het in de krant stond. Altijd vragen 

blijven stellen. Google maar, hij zei het echt en ik vind dat een goede raad van hem. Het afzwaaien 

van Ben stond in de krant met de opmerking dat hij er geen plezier meer in had. Welnu, dan komen 

nu mijn vragen. Ben was drie jaar geleden verguld met de raad, omdat er kritische mensen in zaten, 

ook bij andere partijen dan D66. Wat is er misgegaan op dat gebied tijdens deze raadsperiode? Is er 

geen sprake meer van flink kritisch gevraag, waardoor je het juiste pad juist scherper gaat zien?  Is er 

alleen maar gezeur en gezeik?  

In zijn aflevering van Westfriese Kopstukken zei hij dat hij zichzelf elke dag de vraag stelt: is dit goed 

voor de stad? En: als je echt iets voor de stad wilt bereiken, moet je bestuurder worden, want dan 

kun je aan de knoppen draaien. Hoe kon het gebeuren dan, dat het gedraai aan de knoppen niet 

meer de motivatie iets goeds te doen ondersteunde? Heeft Ben steken laten vallen die zulke grote 

gaten in het bestuurlijke breiwerk veroorzaakte, dat hij eigenlijk eerlijker schaamtevol zou moeten 

toegeven dat hij er niks van gemaakt heeft? Even dacht ik aan het geweldige vakantieberichtje dat 

ging over het brouwen van een speciaal biertje met een duidelijk Hoornse naam. Dat biertje zal toch 

wel gelukt zijn? En als ’t nergens naar smaakt, zou dat dan zozeer aan hem knagen dat hij zou 

denken: als ik al geen biertje meer kan maken, wat kan men dan van mij verwachten op het gebied 

van stadsbestuurder? Mislukt biertje wordt minder getapt. 

In de krant kunnen we lezen dat het juist zijn gedrevenheid was, dat hem in conflict bracht met de 

gemeenteraad. Dick Bennis van het CDA lijkt daarbij de grootste nagel te zijn aan zijn doodskist. Wat 

moet je denken van een man die Ben prijst voor ‘zijn visie, die Hoorn oversteeg’ en tegelijkertijd van 

harte indiener was van een motie van treurnis tegen Ben Tap? Ben was niet snel genoeg met 

informatie te verstrekken over waarmee hij allemaal bezig was. Hij maakte er kennelijk een Bende 

van. De taak van een wethouder is, de raad mee te nemen in het proces, volgens Dick Bennis, die zich 

afvraagt of wethouder Tap wel de gewenste Ben is. 

Die opmerking zou wel eens de oorzaak kunnen aangeven van  Bens besluit om zijn aandacht te 

verleggen naar terreinen waar waardering voor inzet en visie niet wordt beloond met wekelijks 

gezanik. Ik vrees, dat de Hoornse raad inderdaad in de ijver niet voor voldongen feiten van idiote uit 

de hand gelopen projecten te kunnen komen te staan, een beetje doorschiet. Meenemen in een 

proces krijgt in Hoorn het karakter van aan het handje houden. De uitspraken van de 13 verschillende 

fracties zijn leidraad voor het handelen van het college. Dat is goed, maar wanneer je kaders 

afspreekt, waarbinnen zaken kunnen worden aangepakt, maak die dan niet zo nauw dat er geen 
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enkele speelruimte meer is. Democratie houdt ook in dat je vertrouwen hebt dat die kaders worden 

gerespecteerd. 

Het vertrek van Ben Tap is jammer, maar ook een gele kaart voor de raad. Er staat een enorme klus 

te wachten en het is zeer nuttig om op de hoogte te blijven van de vorderingen, maar het is 

desastreus voor het welslagen, wanneer elk te nemen stapje eerst uitvoerig overlegd moet worden. 

Mijn laatste vraag: is Ben Tap te megalomaan of is de raad te kleingeestig? 

Van wie of van wat gaan we eerder definitief afscheid nemen: van de volgens Ben zo fantastisch 

gevonden Hoorns project de Halve Maen of van Ben zelf. Ik zal ze beide missen. 
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12 oktober 2019 

Arbeidsmigranten en huisjesmelkers 
 

 

Huisjesmelkers zijn boeven. Ik kan er echt niet meer onderuit om anders te denken. Was het maar 

alleen Trump die als vastgoedmagnaat elke dag vele malen bewijst dat deze gedachte volkomen 

terecht is, of in ons land ex-VVD-kamerlid Van Haga of brillemans van koninklijke bloede. 

Huisjesmelkers zijn de mensen die het verhuren niet slechts zien als een fatsoenlijk verdienmodel, 

maar als een binnenloopmodel. Het mag allemaal, vaak volkomen legaal en toch is het boeventuig.  

Ik sta gelukkig niet alleen in deze constatering, sterker nog: ik ben juist door berichten uit de media 

en commentaren op huisjesmelkersberichten tot deze ernstige slotsom gekomen. Het verhuren van 

woonruimte tegen prijzen die marktconform zijn lijkt de gewoonste zaak van de wereld. 

Marktconform klinkt niet als een vloek, maar dat is het des te meer. Marktconform is de typering die 

steevast wordt meegegeven bij berichten over exorbitante beloningen van CEO’s en dus ook bij 

huuruitbuiting. 

Kennen wij dit fenomeen ook in ons bijna slaperige provinciestadje? Ongetwijfeld! Zeker op het 

gebied van huizen-opkoop-en-dure-verhuurzaken. De afgelopen vergadering van de Hoornse 

raadscommissie was daar voor een flink deel mee gevuld. De agenda vermeldde dat het over het 

verhuren van woonruimte aan arbeidsmigranten zou gaan. Dat loopt hier en daar en met name in de 

vogelbuurt behoorlijk uit de hand. Om de zaken netjes, coulant en inlevend te kunnen regelen stelde 

het stadsbestuur voorwaarden op om ook arbeidsmigranten – een fraai woord voor Polen - 

woonruimte te gunnen met bijpassende regels en tegelijkertijd werden ook controle en handhaving 

geregeld.  

Wanneer je vier Poolse jongemannen in een huis plaatst, schijn je ervan te moeten uitgaan, dat dit 

overlast oplevert. Overmatig drankgebruik, rommel en herrie lijken zich onherroepelijk binnen te 

dringen in de profielen van hun voetafdruk in onze maatschappij. Zij verblijven slechts enkele 

maanden hier en verkassen dan naar een andere plek waar geld te verdienen valt. Door controle en 

handhaving lijkt het er echter op, dat ernstige overlast veelal uitblijft en betonen de jonge mensen 

zich keurige, gezellige en meelevende buurtgenoten. 

Naast gereguleerd verhuur zoeken arbeidsbureaus voor arbeidsmigranten een eigen weg. Met een 

scherpe neus voor te koop komende rijtjeshuizen kopen zij woningen op en plaatsen daar net zoveel 

jongeren in als erin passen. Wanneer zij op tijd de huur afdragen, is er niets aan de hand. Geen 

controle, geen handhaving en geen passende maatregelen wanneer het voor de buurtbewoners niet 

zo prettig wordt.  

Onze raadsfracties hebben de klachten van bewoners gehoord en de zorg uitgesproken over de 

ruimte die  ondernemers zich in de maatschappij toe-eigenen om de winstmarges wat op te 

schroeven. Dan is het verkwikkend om te merken dat insprekers over het onderwerp en sprekers 

namens de fracties zich niet beklagen over tsunami’s van arbeidsmigranten die het maar vertikken 

om een ietsepietsie te integreren, maar toe willen werken naar oplossingen die voor de ingeburgerde 

burgers en arbeidsmigranten het werken en leven een stuk aangenamer maken. En dat 
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ondernemend Westfriesland van een win-win oplossing een verdienmodel kunnen maken met woon- 

en ontspanningsgenot lijkt me helemaal een prima idee. 

Ik vraag me alleen af of het bij plannen om huisvestingsproblemen op te lossen te vermijden is, dat 

het vastgoedgeboefte weer hun slag gaat slaan. Laten we eens wat minder naïef zijn. Eigenlijk bedoel 

ik, dat ik hoop dat ik zelf niet te naïef zal blijken. Ik leg het kleine stemmetje in mij het zwijgen op, dat 

dat zegt dat het goed voor mijn pensioen zou zijn, wanneer mijn pensioenfonds wat meer op 

vastgoedmelkers zou lijken. Dat doet ze niet en dus valt mij op het gebied van overlastsituaties 

uitlokken niets te verwijten. Mocht ik zelf ook tot boeventuig gerekend mogen worden, dan niet op 

het gebied dat ik daarnet besprak. 
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19 oktober 2019 

Scheiding van geesten 
 

 

Het bericht kwam mij vorige week vrijdag onder ogen. De CDA-fractie in Hoorn voelt zich niet goed 

vertegenwoordigd, wanneer blijkt dat een fractielid een mooie relatie aangaat met een ander 

raadslid, terwijl ze al zo keurig gehuwd was. Het zal, naar mijn schatting, vooral een principekwestie 

zijn geweest, waardoor men in een zich oprecht christelijk noemende partij geen fractielid kan 

dulden die een beetje de hand licht met de regel: wat God verbindt, scheide geen mens. Dan begrijp 

ik het nog niet, maar ik kan me wel indenken dat men binnen een christelijke fractie gauw zal 

denken: wanneer ze zich al niks aantrekt van een goddelijk gebod, hoe wordt dan haar houding 

tegenover de fractievoorzitter? 

Nu heb ik het woordje God al gebruikt in deze column en omdat ik dat in de komende zinnen nog 

vaker ga doen, is het goed voor een beter begrip dat ik even een omschrijving geef van wat ik versta 

onder dit woord. Ik onderscheid voor mij persoonlijk God met een hoofdletter en god met gewone 

kleine letters. Met de eerst God wordt bedoeld de hoofdpersoon uit een paar dikke boeken, die Zich 

af en toe vanuit de hoogte verstaan heeft met personen in een ver verleden die gelukkig goed 

konden onthouden en/of schrijven. Het is de God van, zeg maar Dick Bennis, de fractievoorzitter van 

het Hoornse CDA. De andere god, die met kleine letters geschreven wordt, is geen persoon. Hij praat 

niet met mensen en je hoeft ook niks tegen hem te zeggen, maar is altijd wel aanwezig bij en tussen 

mensen. Die god zorgt, net als de Hoofdlettergod voor precies dezelfde gevoelens, voor dezelfde 

ambities, voor dezelfde opofferingsgezindheid, voor de vreugd en het geluk, waar we zo graag als 

mens voor willen leven, maar zonder groepsvereiste onderwerping aan regels en geboden.  

Linda Koekkoek, het raadslid dat onlangs een heel mooie relatie aanging met Danny Verdonk, ook 

raadslid, maar dan van een andere fractie – laat ik het duidelijker zeggen: van een totaal andere 

fractie met ideeën en uitgangspunten die het CDA compleet wezensvreemd zijn en die zaken voor de 

Hoornse samenleving zou willen bereiken, die het CDA nou juist wil voorkomen – moet nu kiezen 

tussen die mooie relatie en haar ouwe fractie. In mijn visie staat ze dus voor de keuze: of je laten 

voeren en vervoeren door al dat moois dat de god met kleine lettertjes je in bijna overdonderende 

mate biedt, of je onderwerpen aan de hoofdletter God, die dankzij de exegese van een paar duizend 

jaar voorschrijft, op welke manier je op een fatsoenlijke CDA-waardige wijze gelukkig dient te worden 

en nuttig voor een Godvrezende samenleving.  

Fractievoorzitter Dick Bennis zit uiteraard met deze kwestie ook behoorlijk met de handen in het 

haar. Toegeven aan de gril van Linda betekent zonneklaar, dat hij het met de toch duidelijk 

omschreven leefregels die de gehoofdletterde God heeft laten opstellen, niet zo nauw neemt. Dat 

tast dan ook meteen en grondig de geloofwaardigheid van de CDA-boodschap in de gemeenteraad 

aan. En, wanneer je het vreemdgaan van je fractielid slechts wil toestaan wanneer ze zweert het met 

haar nieuwe partner absoluut nooit te gaan hebben over wat er binnen de fractie is afgesproken, dan 

blijft toch de onzekerheid knagen. Zou Linda in het vuur van haar vurig samenzijn met een andere 

zelfs dubbele vreemdganger, want hij scheidde ook al van zijn GroenLinkse fractie, zich steeds deze 

belofte kunnen herinneren en zelfs Danny’s nieuwsgierigheid naar haar komende handelen als 
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raadslid en trouw fractielid kunnen weerstaan? Maar zou je dan wel als fractievoorzitter af en toe 

kunnen vissen naar wat er zich heeft voorgedaan in de fractie waar Danny zijn abjecte politieke 

mening toetst? Per slot van rekening heeft groteletterGod daarover in geen enkel boek uitspraken 

gedaan. 

Linda Koekkoek kan zeggen dat ze voldoende voorkeursstemmen heeft vergaard om ze gewoon te 

mogen meenemen naar een raadszetel onder een andere naam. Als tweede op de lijst en als eerste 

vrouw daarop kan het aantal voorkeursstemmen iets anders worden geïnterpreteerd, maar je kunt 

alles wel anders bekijken. Ik vraag me af of Linda nu gewoon gezellig bij Danny in zijn fractie komt te 

zitten of dat ze zelf een eigen fractie begint. Bij de PvdA, waar Danny steeds gezellig aanschuift, 

zullen ze zich dat ook wel gaan afvragen, denk ik.  

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Gelukkig geldt dat niet voor het Hoornse CDA. 
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26 oktober 2019 

Icoon 2 
 

 

De Halve Maen gaat voorlopig niet retour afzender. Elders in Nederland heeft men deze unieke 

replica ontdekt als welkome onderstreping van zaken waar men aandacht voor wil vragen. 

Rotterdam ziet mogelijkheden om de rol van de stad in VOC-zaken sterker onder de aandacht te 

brengen van historifielen. De Halve Maen komt in Delfshaven te liggen voor het VOC-D gebouw. De D 

staat voor Delft, zoals de H bij de Hoornse VOC voor Hoorn staat. Op dit moment staat VOC Hoorn 

voor weer iets anders dan dubbele emotionele terugblikken op een roemrijke historie. Het is de 

roemruchte raadsfractie die Hoorn wil behoeden voor historische vergissingen. 

In Rotterdam is men blij met dit Goudeneeuwse jacht en daar zal De Halve Maen zelfs een hoofdrol 

spelen tijdens het festijn ‘Delfshaven 400’. Ook in Lelystad kijkt men al uit naar het moment dat het 

scheepje zal aanmeren en er staan nog meer evenementen te wachten. De eigenaar van De Halve 

Maen uit Amerika is blij dat zijn creatie zo veel aandacht heeft beleefd sinds mei 2015. Hij dankt de 

kopstukken die zich de benen onder het lijf vandaan hebben gelopen om het verblijf van De Halve 

Maen zo zinvol mogelijk te maken. 

Voor wie is dit bericht een opsteker, wie haalt er onverschillig de schouders voor op en voor wie is dit 

allemaal een ergerlijke situatie? Een meerderheid van de Hoornse gemeenteraad vindt de 

bruikleenovereenkomst lang genoeg duren, terwijl er ook raadsleden zijn die de hele verblijfperiode 

van de Halve Maen in de Hoornse haven als een gruwel hebben ervaren. Als amateurpsycholoog vind 

ik de diverse houdingen tegen of ten faveure van de boot bijzonder boeiend. Wat gaat er in die 

hoofden om? In hoeverre kan een afwijzende houding het gevolg zijn van een verkeerde maaltijd, 

een ruzie in huiselijke kring, of zelfs een verpeste jeugd? En in hoeverre is een positieve houding te 

danken aan een rijk cultureel getinte opvoeding of een geslaagde inzet van jeugdhulp? Ik hoef dat 

natuurlijk niet allemaal precies te weten; ik beleef genoeg voldoening aan het speculeren hierover.  

Wanneer ik de reactie lees van de Amerikaanse eigenaar of tijdens mijn toch wel redelijk frequente 

bezoeken aan de boot de mensen hoor die je graag rondleiden met ieder weer eigen accenten in de 

verhalen rond VOC en scheepvaart, en mag lezen dat ruim honderdduizend bezoeken aan de boot 

zijn gebracht, dan ben ik licht bereid aan te nemen dat de komst van de Halve Maen naar Hoorn een 

goede zaak was. Het argument dat dit een schip van bijleg is, kun je natuurlijk proberen te 

ontkennen, maar de jaarlijkse kosten zijn in het Hoornse kasboek wel degelijk aan te wijzen. Dat er 

een economische waarde mag worden aangenomen, is slechts gebaseerd op theoretische 

rekenmodellen en de binnengestroomde euro’s zijn nauwelijks aanwijsbaar op de gemeentelijke 

debetbladzijden aan te wijzen. Die waarde werd in 2015 geschat op € 264.000,-. Wie heeft dat 

allemaal naar binnen weten te harken? En zou dit de Hoornse ondernemers door de tegenstemmers 

zijn misgund?  

Hoe dan ook: een deel van de Hoornse en Nederlandse bevolking is een paar jaar blij geweest met dit 

icoon van de Gouden Eeuw. En ons is intussen goed ingepeperd, dat het woordje Gouden absoluut 

niet past bij de grote meerderheid van de toenmalige bevolking. We mogen best weten dat de 
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bemanning van de VOC-schepen voor een groot deel heeft bestaan uit arme sloebers, voor wie geen 

andere uitweg bestond, dan zich te laten ronselen voor een gigantisch verdienmodel, waarvan zij 

nimmer royaal gedeelde vruchten proefden. Wat weer meevalt is dat met de oorspronkelijke Halve 

Maen nooit Afrikaanse slaafgemaakten zijn vervoerd.  

We dienen ons te realiseren, dat elke grootse historische daad op slagveld of in de handel is 

gewonnen dankzij de inzet van velen, die nauwelijks de kans hebben gekregen een treetje hoger te 

komen op de maatschappelijke ladder. Aan alle grote historische panden in Hoorn kleeft het bloed 

van uitgebuite verschoppelingen. Voor de zuiveren van geest onder ons zullen tripjes naar historische 

bezienswaardigheden in alle landen van de wereld daarom volledig uit den boze zijn. Ik durf ook aan 

te nemen dat de Hoornse politieke tegenstanders van de Halve Maen zich walgend afkeren van de 

trots waarmee de VOC-stad Hoorn zich aanbiedt als bezoekwaardige stad. En natuurlijk begrijp ik hun 

vreugde over het kunnen wegsturen van de Halve Maen volledig. Tegelijk begrijp ik ook de geesten 

van hen die het kunnen gebruiken van deze schuit als een feestje zien. Toch hoop ik oprecht dat de 

miesmuizers op historisch gebied niet steeds een raadsmeerderheid zullen vormen.  

Peter de Rijcke 

 

 

  



23 
 

 

2 november 2019 

King Arthur 
 

 

The return of …  Vul hier iets in en je krijgt de titel van een film, waarin alles weer goed komt omdat  

… terugkeert. Grote rampen dreigden plaats te vinden of hebben zich al dramatisch voorgedaan 

voordat de grote verlosser weer kwam opdagen. Zoek het eens op en je krijgt achter the return of … 

een scala van deze salvatores. The King, the rebel, Abhimanyu, Jack, IT, the Jedi, the Gods, the native, 

the Pink Panther, House Music, the Guilds, the Muses, the Shreds of zelfs The return of the comeback 

zijn voorbeelden van de terugkerende filmwaardigen. In Hoorn kennen we sinds afgelopen dinsdag 

The return of Arthur Helling.  

Jarenlang heeft deze politieke grootheid voor D66 en voor de stad zaken helpen entameren, 

bespoedigen of juist tegenhouden. Anderhalf jaar geleden nam hij afscheid uit de Hoornse politieke 

arena en omdat hij in de jaren onderscheidend aanwezig was, werd hem toen dan ook een 

koninklijke onderscheiding opgespeld. Iets wat meerdere politici na jarenlange trouwe en nuttige 

inbreng overkomt bij hun afscheid van het politieke werk. Hoe jammer we het ook vonden, Arthur 

leek voor het stedelijke bestuurswerk voortaan verloren. 

Maar Arthur maakt zijn comeback. Terugkomen op eerdere besluiten of meningen leveren je als 

politicus vaak honende opmerkingen op over draaikonterij, maar afgelopen week niets van dit alles. 

Er werd volgens de regeltjes keurig via stembriefjes gestemd en de uitslag was naar verwachting 

unaniem: Arthur Helling is welkom terug in de rol van wethouder. Hing daar in de raadszaal even de 

stemming van: nu komt alles gelukkig weer goed? Best mogelijk, maar dan willen we natuurlijk wel 

weten wat er dan allemaal misgegaan is sinds zijn vertrek.  

De oppositiepartijen zullen naar mijn simpele inschatting daar anders over denken dan de 

coalitiepartijen, waar het D66 van Arthur ook enthousiast deel van uit maakt. Arthur volgt Ben Tap 

op. In zijn afscheidsspeech memoreerde onze burgervader de daden van deze wethouder. Daar werd 

gewag gemaakt veel te loven eigenschappen, maar ook enkele die passen bij de houding ‘niet lullen, 

maar poetsen’. Het kwam hem bijna op een onprettige motie te staan, omdat hij meer aandacht had 

gegeven aan het poetsen dan aan het oeverloze lullen erover. Een gemeenteraad houdt soms in 

meerderheid, soms in minderheid meer van praten dan van daden. Een man als Ben Tap kan dat niet 

eeuwig dulden en vond het welletjes.  

D66 wilde toch graag een capabele plaatsvervanger. Ze hadden Ben al uit het verre Heemskerk naar 

Hoorn gelokt. In de eigen omgeving was kennelijk geen enkele geschikte opvolger voor de functie van 

wethouder met betreffende portefeuille te vinden. Zegt dat ook iets over de kwaliteit van de mensen 

die nu voor deze partij in Hoorn actief zijn? Ach, in ieder geval zegt het iets over de kwaliteitseisen 

die je moet stellen aan een wethouder van Hoorn. Misschien zouden meer partijen dat moeten 

doen. Men kon, naar we moeten aannemen, geen betere kandidaat bedenken dan Arthur. En hoe 

krijg je zo’n terecht gedecoreerde grootheid weer terug in het provinciaalstedelijk gedoe?  

Het is ze gelukt. Was Arthur nu al uitgekeken op de uitdagingen die op hem wachtten toen hij 

wethouder-af was? Of is het zijn onnavolgbare verantwoordelijkheidsgevoel geweest dat met juist 

gekozen argumenten werd gewekt? Hoe dan ook: dinsdag was het moment van ‘The return of 
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Arthur’. Wij allen keken toe hoe hij soepel de gelofte deed die bij raadsleden en wethouders past. 

Wij zagen zijn geroutineerde gang naar de microfoon, waar hij nu al een deel van het lopende beleid 

stond uit te leggen, alsof hij nooit weggeweest was. Ben Tap kan met een gerust hart zijn aandacht 

gaan wijden aan andere zaken, wellicht weer in de horeca-wereld.  

Wij halen opgelucht adem. Arthur Helling is terug. Wat kan er nu nog mis gaan? Met zijn terugkeer 

dienen we voortaan alle kritische opmerkingen van de oppositie af te doen als geneuzel. Misschien 

dat het college hier en daar terug zal keren op besluiten. Arthur is van de voortgeschreden inzichten. 

Voortschrijden en onderscheiden zijn beide nu ook weer teruggekeerd. Het zal goed komen met 

Hoorn! Tekorten worden overschotten; wat bedoel je met: probleemjeugd? Elan schrijf je wat Hoorn 

betreft voortaan met hoofdletters; we krijgen een flexcollege dat voldoet aan alle flexwensen; in 

Enschede verzucht iemand dat hij nooit had moeten weggaan.  

King Arthur has returned en nu alleen nog hopen op de terugkeer van het volksvertrouwen in het 

Hoornse bestuur. Maar ik vermoed, dat de burgerij bij het aflopen van deze bestuurstermijn - zonder 

flauwe grappen over Heintje Davids - hoopt, dat hij zal zeggen: ‘I’ll be back!’ 
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9 NOVEMBER 2019 

Beste kijkers thuis 
 

 

Wat me elke keer toch weer ontroert bij de aanvang van een commissie- of raadsvergadering in 

Hoorn, is dat de voorzitter steevast naast de fractievertegenwoordigers ook de mensen op de 

publieke tribune en de luisteraars en kijkers thuis verwelkomt. De mensen op de publieke tribune zijn 

doorgaans óf leden van de verschillende partijtjes, die hun helden komen bekijken en ondersteunen 

óf enkele opgetrommelde verontruste burgers, voor wie eens de ene, dan de andere fractie een 

mooi staaltje van democratisch kunnen zal weggeven.  

Nadat het behandelde heikele aandachtstrekkende punt is afgehandeld, blijft nog een enkele die 

hard achter, maar meestal is ook die toeschouwer er na de eerste de beste schorsing ook vandoor. 

De vergadering gaat dan voort zonder een niet bij het raadswerk betrokken aanwezige. De hoop op 

aandacht voor wat er nog te berde wordt gebracht ligt dan volledig bij de brave burger, die vanuit de 

luie stoel thuis via het internet de beraadslagingen kan volgen. En ik ben zo maar bang dat die hoop 

heel ijdel is. 

De twee afgelopen vergaderingen kunnen naar mijn bescheiden inzichten in de werking van de 

menselijke geest onmogelijk de aandacht van kijkers thuis langer hebben vastgehouden dan enige 

minuten. Wie de raadsvergaderingen van Hoorn vanuit een nieuwsgierig moment thuis eens zou 

willen bekijken, wordt dat door de Hoornse politici zo snel mogelijk afgeleerd. Gelukkig voor die 

mensen is er af en toe voetbal of een spannende film op de tv, of een betaalde filmprovider die hen 

al snel overhaalt om eens lekker een tijdje te zitten binchewatchen.  

Wat heb je gemist, doordat je voortijdig afhaakte? Of beter gezegd: wat is je bespaard gebleven? 

Nou, bijvoorbeeld de bijdrage van Chris de Meij van de VVD. Omdat in de vorige raadsvergadering 

alle amendementen en moties al uitvoeriger dan nodig aan de orde waren geweest sprak men af 

voor de herhaling en bekendmaking van de voor- of tegenkeuzes genoeg te hebben aan vier minuten 

spreektijd per fractie. Chris nam de aftrap met het maken van, wat wij langs de zijlijn noemen, een 

rogertonnaertje. Misschien nog even uitleg nodig. Een rogertonnaertje is het naar eigen believen 

oprekken van de afgesproken spreektijd en dan onverstoord verder gaan ondanks oproepen van de 

voorzitter er een eind aan te breien. Chris ging ook onverdroten verder om zich na zeven minuten 

uiteindelijk te voegen naar de wens van de voorzitter met de mededeling dat hij er niets van snapte 

dat het niet binnen de tijd was, terwijl hij thuis nog geoefend had.  

De lengte van de spreektijd wordt door veel sprekers absoluut niet vooraf berekend. Wie de lap 

tekst, verdeeld over drie volgetypte pagina’s, beziet, weet dat het nimmer binnen de afgesproken tijd 

past. Roger Tonnaer ging in het beoefenen van zijn eigen strategie nog een stapje verder. Wie hem in 

het raadswerk bezig ziet, herkent direct zijn talent om bij elke gelegenheid zijn spreektijd te 

verlengen en zich daarbij onbeschaamd of zelfs onbeschoft te gedragen. Dit keer maakte hij bijna 

pruilend bekend dat hij de enige was die door de voorzitter altijd in zijn spelletje wordt 

gedwarsboomd. Het is tenen krommend om dit soort bedrijven van democratie te moeten 

aanschouwen. Hoorn verdient dit niet.  
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Wat die avond ook gebeurde was dat vóór de vergadering 12 fracties zich achter een motie 

schaarden om wethouder Kholoud Al Mobayed ter verantwoording te roepen en dat ter vergadering 

bleek dat de coalitiepartijen zich toch hadden bedacht. Kijk, dat is natuurlijk de politiek die wij 

herkennen. En zeker met het werk van dit college, dat zich door de onderlinge afspraken tot elkaar 

veroordeeld weet en het dus moeilijk valt om daar volgens de regels van het dualisme gaatjes in te 

boren. 

De begroting is er door. Enkele bijstuuramendementen haalden het en we  gaan gewoon weer 

verder. Toch blijf ik de hoop houden dat het raadswerk ooit het niveau zal behalen, dat de voorzitter 

bij het welkom heten van de kijkers thuis, ook de zekerheid heeft dat er in Hoorn huishoudens zijn, 

waar men de kijkbuis heeft gericht op democratisch spektakel in Hoorn.   
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16 november 2019 

Tunnelvisie 1 
 

 

In moties kun je den volke tonen wat jouw diepstgewortelde wensen zijn om politiek te realiseren. 

Het is een raadsinstrument van allure. Heerlijk herkenbaar door de indeling in drie hoofdstukjes na 

de inhoud beschrijvende titel. Het eerste stukje is het kortst: ‘De gemeenteraad van Hoorn, in 

vergadering bijeen op – ‘ vul hier een datum in, wordt gevolgd door hoofstukje 2, meestal het langste 

 

3 stuk, beginnende met de ophef ‘Overwegende dat…bla, bla, bla, en dan overgaand in het dictum 

dat wordt ingeleid door ‘Verzoekt het college … bladibla’. Dan volgt nog een niet onbelangrijk stukje: 

de ondertekening door elke fractie, die de motie al ondersteunt, met de namen van de 

partijvoorganger die namens de fractie over het onderwerp gaat.  

Soms is het jammer dat een voorzitter tijdens de vergadering alleen het dictum wil horen. Hij gaat er 

zomaar van uit dat iedereen de voorafgaande stukjes tekst ook al begrepen heeft. Ja, dat kan 

natuurlijk best, maar vooral dat tweede hoofdstukje is het meest interessant. Daar is heel diep over 

nagedacht en wanneer je alleen dat maar laat voorlezen, mis je toch de diepgevoelde emotie die de 

schriftelijke lading nu eenmaal wat ontbreekt. Bovendien is het juist in de politiek belangrijk, dat je je 

laat horen, ook al blijft het aantal luisteraars beperkt tot de mensen die zich in de raadzaal bevinden 

en de verslaggever, die geen zin had om alles in het stadhuis te komen beluisteren, terwijl dat via het 

internet net zo gemakkelijk kan. 

De motie die mij deze week het meest trof was er een die aanvankelijk door maar liefst acht van de 

veertien fracties was ondertekend. Men wil er bij het college op aandringen met voorrang te laten 

bestuderen of het niet een prachtig idee is om vanaf de Maelsonstraat een voor auto’s geschikte 

onderdoorgang te maken naar een ondergrondse parkeergarage onder het spoor door. Met, mag je 

gerust pikant noemen, een mogelijkheid om aan die zuidkant met je auto ook te mogen opduiken 

richting binnenstad. Gewoon briljant! Het tunnelplan van een paar jaar geleden op een andere plek 

weer terug laten komen! Maar nu koppel je daar - je hebt er met z’n allen echt over nagedacht – het 

plan aan vast om bovengronds elders in het gebied woningbouw te plegen. Je noemt de tunnel-met-

parkeergaragefaciliteiten een maatregel met een rode-loper-effect. Supergaaf natuurlijk. Je kunt niet 

royaal genoeg een uitnodigende dinges realiseren. En het resultaat is tevens (hierbij was ik het even 

kwijt) dat de verkeersdruk op de binnenstad verminderd zou worden.  

Acht fracties, drie van de coalitie en maar liefst vijf fracties van de oppositie zetten hun handtekening 

onder deze motie. Zelfs de PvdA was hier aangeschoven! Dus niet meer zeuren dat de beslissingen 

altijd verlopen langs de scheidslijn tussen coalitie en oppositie. Nu heb ik op stedenbouwkundig 

gebied geen enkele scholing gehad, maar zou een ondergrondse parkeergarage aan de Noordkant 

van het station met een voor voetgangers en desnoods ook voor fietsers - laat ik niet te krenterig 

over komen - een prettige ondergrondse verbinding met de binnenstad onder het spoor door, niet 

een stuk makkelijker financieel haalbaar zijn?  
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Wethouder Samir Bashara trachtte te begrijpen wat de diepere betekenis van deze motie zou 

kunnen zijn. Wil de raad de plannen rond De Poort van Hoorn gewoon een nieuwe variant laten 

worden van het ooit gesneuveld Carbasiustunnelplan en dienen eerdere verkennende gesprekken 

voortaan alleen in deze richting te worden gehouden? Ik moet je zeggen, dat ik uit de woorden van 

Chris de Meij (VVD) en Roger Tonnaer van zijn eigen fractie opmaakte dat ze daar inderdaad op aan 

wilden sturen. De wethouder liet doorschemeren, dat zulke gedachten afwijken van de eerdere visies 

waarvoor men alweer even geleden in meerderheid de handen op elkaar kreeg en dat alles langer 

zou duren, het soepel verlopende overleg met lastige instanties in gedrang kon komen. Het bierviltje 

waarop GroenLinksvoorman Roy Drommel de extra kosten uitrekende kreeg niet de vervangende 

waarde van een eventueel extra onderzoek. Dat werd dus schorsen. 

Na de schorsing bleek de thee niet zo heet bedoeld als er in de motie stond en met de toezegging 

van Samir, dat hij natuurlijk nog alle opties openhoudt, zou de motie overbodig zijn, maar zo werkt 

dat niet bij Chris en Roger. Met het aannemen van de motie zou je met enige scepsis kunnen 

aannemen dat de Carbasiustunnel onder een andere naam toch weer iets dichterbij was gekomen, of 

dat verhitte discussie over de juiste interpretatie van de motie in de toekomst het raadswerk weer 

eens ouderwets spannend gaat maken. Wordt vast en zeker vervolgd! 
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23 november 2019 

Liever de lucht in 
 

 

Woningen zijn nodig. Veel woningen, en geen raadslid in Hoorn die daar anders over denkt. Gebrek 

aan betaalbare woonruimte trekt diepe sporen van ellende door de stad. Ronald de Groot, het nog 

tamelijk nieuwe raadslid van de PvdA illustreerde dat pijnlijk met de mededeling dat hij nog bij zijn 

moeder woont. Nieuwe ruimte voor woningbouw wordt in deze mooie stad steeds moeizamer 

gevonden en daar, waar mogelijkheden zich openbaren is geen moeite de fracties te veel om de 

kaders voor mooie plannen vast te stellen.  

De locatie waar voorheen het bedrijf De Egel Banden was gevestigd kwam in de spotlights en om de 

keuze voor de invulling ten behoeve van zoveel mogelijk woningen als haalbaar te vergemakkelijken, 

liet het college drie opties formuleren. Oh, er werd geworsteld met mogelijkheden en 

wenselijkheden, zeker nadat twee omwonenden daar ter vergadering hun wensen en zorgen over 

uitspraken. De derde mogelijkheid betreft een appartementencomplex van vier verdiepingen met 

een aantal woningen waardoor de gemeente nog net de mogelijkheid behoudt om mee te praten 

over de categorieën woningen, gerelateerd aan de betaalkracht van toekomstige bewoners. Dit 

gebouw zou een bouwhoogte bereiken van maar liefst twaalf meter en dat was de meeste fracties 

drie meter te hoog. Over bleef de keuze voor twee varianten met een nokhoogte van negen meter, 

één meter hoger dan het bestemmingsplan uit een ander tijdvak. De omwonenden verklaarden 

grootmoedig geen probleem te hebben met die negen meter. 

Het was het voorstel van de jonge liberaal Rob Droste, die een totaal andere visie toeliet op 

bouwmogelijkheden in dat stukje Keern. Gedurfd, brutaal misschien, maar een betere oplossing 

biedend voor de woonproblemen, die niet alleen Hoorn, maar heel Nederland teisteren. Een 

gezapigheid doorbrekend plan, waarin zelfs sprake is van nog veel hogere bouw dan die armzalige 

twaalf metertjes. Geen omwonenden die daar moeite mee kunnen hebben, wanneer je meteen ook 

het hele rijtje verouderde woningen langs het Keern, tot aan de ingang van de Blauwe Berg zou 

vervangen door stapelbouw, waarin een veelvoud van dertig woningen zou kunnen worden 

waargemaakt.  

Ach, en hoe zeer werd duidelijk, dat de Hoornse politici nog volledig zitten vastgeroest in 

kleinstedelijk geploeter. De visionaire jongeling werd met hoon overladen en hem werd spottend 

verweten door Jeroen van der Veer van Hoorn Sociaal dat hij een soort van Manhattan aan het Hop 

nastreefde. Rob verzuimde de bal terug te kaatsen met een opmerking dat zoiets zelfs van geringe 

ambitie getuigt. De enige andere visionair die het Hoornse bestuur lijkt te herbergen, was de D66 

wethouder van zoek-het-hogerop-bouwzaken Arthur Helling, die de overige fracties, die gevangen 

lijken te zitten in kneuterigheid, voorhield, dat met zo weinig bouwlocaties Hoorn het wel zal moeten 

zoeken in hogere bouw.  

Dit frisse bouwinzicht getuigt niet van hoogmoed, maar van het besef dat hoog moet. Een dappere 

houding van dan liever de lucht in is de enige waarmee Hoorn een deel van de als prangend ervaren 

woningnood kan oplossen. Op de plek van De Egel Banden kan een nieuwe woontoren verrijzen,  

waar men vanaf de bovenste verdiepingen met gemak boven op het dak van de nu nog in aanbouw 

zijnde Toren van Hoorn kan kijken. Een dakterras met op elke hoek een verrekijker, waarin men à 
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raison van 20 cent een blik kan werpen op wat er aan zich aan de uiterste grenzen van Westfriesland 

afspeelt en bij heldere dagen nog veel verder. Hoogbouw met op meer gebieden weidse 

vooruitzichten!  

Tegenwerpingen van andere fracties duiden op een angst dat Hoorn gaat starten aan een nieuwe 

Toren van Babel, maar het enige goede advies dat ik dan kan geven is: hou je op de hoogte van 

ideeën van Rob Droste! Ontstijg jezelf en je eigen denkniveau en erken dat echte oplossingen slechts 

gevonden kan worden in nieuwe kaders. Alleen dan kunnen bouw en andere oplossingen tot grote 

hoogte komen.  
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30 november 2019 

Sint in Hoorn 
 

 
Elk jaar bezoekt de Sint 
Ook Hoorn voor het Hoorns kind. 
Het kind dat blind de sint bemint 
En pieten zo vermakelijk vindt 
(Als die maar gekkigheid verzint), 
En dat niet elk jaar begint 
Met zeuren over welke tint 
De een of ander niet meer zint. 
Donkere mensen willen witte,  
Witte mensen willen zwart 
Ze blijven op elkander fitten 
Dat veroorzaakt bittere smart. 
Als Kick out Piet gaat demonstreren 
En Pegida reageert 
Kun je enkel constateren: 
Dit leuke feestje gaat verkeerd. 
Pegida komt met zwarte pieten 
Zonder strooigoed voor de kleintjes 
Zou dat sinterklaas verdrieten? 
Nee, zei sint, die malle geintjes  
Hebben niets met ons van doen. 
En zeker niet met de tradities 
En dit keer ook niet eens met poen. 
Het zijn ook hier alt right milities 
Met grote angst dat hun cultuur 
Door nieuwe invloeden van buiten 
Zullen veranderen op den duur. 
Een pofbroekje en zwarte kuiten 
Interesseert ze echt geen moer 
Zij willen anders zijn uitsluiten 
En demonstreren staat juist stoer. 
Nee, zei sint ietwat vermoeid 
Pegidagasten hoef ik niet 
Ze hebben veel plezier verknoeid  
En ze zijn meer zwart dan piet. 
 
Genoeg gepraat over al die zaken 
Die de essentie van ons niet raken 
Kom, zeg mij trouwe politpiet 
Hoe reilt en zeilt het hier bestuurlijk, 
Slechts ellende wat men hier biedt 
Of juist goed bestuur natuurlijk? 
Vertel mij maar wat jij hier ziet. 
Volgens mij gaat het wel goed 
Met een beetje voorbehoud, 
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Hoewel men het daar goed doet 
Gaat het af en toe ook fout.  
Vorig jaar nog was men tevreden, 
Want financieel ging het wel fijn. 
Maar door een tegenslag in ‘t heden 
Zal het fors wat minder zijn. 
Dat komt voornamelijk door de kinderen 
Met wie iets erg fout is gegaan. 
Het Rijk heeft budget doen verminderen 
Waardoor Hoorn rood komt staan. 
Dus menig nuttig PM-post - 
Voor opposities lijkt dat aardig - 
Kan dus pas als ’t niks kost. 
Nou, dat maakt hen verontwaardigd. 
 
En hoe, vroeg Sint aan politpiet,  
hoe zit dat met Ben Tap? 
Als je het niet zitten ziet 
Maak je dan zo’n stap? 
Wethouder is een mooie baan 
Daar maak je toch geen einde aan? 
Het gaat iets verder sinterklaas 
Ben komt uit het zakenleven 
Een baas die blijft daar ook de baas 
En die kan ook orders geven. 
Maar een wethouder, met permissie, 
Is maar half de baas misschien. 
Een raad heeft niks op met zijn missie 
En die wil altijd heel duidelijk zien 
Wie, wat, hoe, waar en ook wanneer 
Hij dit of dat hij verder van plan is. 
Nou, dan zijn bij Ben de rapen gaar. 
Het blijft verdorie toch geen kermis 
Geleide stapjes vindt hij raar. 
Stapjes maken aan het handje 
Heeft hij heel vroeger wel gedaan 
Wie hier nu los loopt krijgt een standje 
Loop dan, zei Ben, toch naar de maan! 
Ik kan niet werken met zo’n raad 
En Ben die is toen metterdaad 
Uit zichzelf maar weggegaan. 
 
De raad wordt heel graag meegenomen 
Bij alles wat college doet. 
Zo worden misstappen voorkomen  
Dan pas vindt de raad het goed. 
Maar politpiet, er zijn toch kaders 
Waarbinnen beleid wordt uitgevoerd? 
Met vaste budgetten mitsgaders, 
Maar waarom dan geredevoerd 
Over slecht communiceren 
Met alle leden van de raad 
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Moeten wij ze dan gaan leren 
Hoe besturen beter gaat? 
Maakt college dan rare plannen 
Laten we zeggen: megalomaan?  
Gaat B&W soms samenspannen 
En wordt beleid tenietgedaan? 
Welnee Sint, het zijn de fracties, 
Nu wel veertien in getal, 
Die willen voor de kiezer acties, 
Die hem of haar bevallen zal. 
Kanniewaarzijn heeft dan pech. 
In Hoorn loopt niets uit de hand 
Ze doen het hier veel beter zeg 
Dan elders in het land. 
 
Dat brengt me op de Poort van Hoorn 
Is daar iets nieuws te melden Piet? 
Daar wordt veel over gesproken  
Maar erg opschieten doet het niet. 
Ieder wil ondergronds parkeren 
Zoals ten noorden van het station, 
Maar nu gaan fracties weer proberen  
Of dat ook zuidelijker kon. 
Met de auto onder het spoor door 
Met een soort van tunnelweg, 
Maar ook met mogelijk rechtdoor nog  
In de binnenstad terecht. 
Wordt Carbasius ook de naam 
Zoals dat afgeblazen plan? 
Krijgt Hoorn dan ook een faam  
Bij Kanniewaarzijn dan? 
 
Een ander probleem betreft het wonen, 
Want dat blijft onverminderd groot 
Kunnen starters een huis bekomen 
Of blijven zij in woningnood? 
Het stadsbestuur maakt zich ook zorgen, 
Aangewakkerd door de raad. 
Triest ontwaken elke morgen, 
Zonder hoop in dageraad, 
Want in de sociale sector 
Is haast geen woning meer present. 
En er bestaat geen huisdetector. 
Nee, dit probleem is wijd erkend. 
Af en toe verschijnen plannen 
Voor bouwcomplexen hier in Hoorn, 
Maar wie komen dan onder de pannen? 
Kijk bijvoorbeeld naar de Toren. 
Het zijn de mensen met veel centen, 
Voor hen is er geen woningnood. 
Voor jongeren en studenten 
(kijk eens naar Thomas de Groot, 
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Het jonge raadslid dat nog altijd 
Moeders pappot dulden moet 
En die naar zijn en ook naar haar spijt 
Zijn tijd met woonwachten verdoet.) 
Voor die groep jonge mensen 
Biedt Hoorn nauwelijks soelaas 
Tevergeefs uiten zij hun wensen 
En u kunt ook niets, sinterklaas. 
Het overleg met Intermaris 
Levert toch veel minder op 
Telkens als er een bouwplan klaar is 
Blijft voor minvermogend strop. 
Komt dat nog goed, mijn pieterknecht? 
Gemeente doet wel wat ze kan 
Het blijft maar modderen, wat u zegt 
Maar prijzen rijzen uit de pan. 
 
Maar Sint genoeg nu  
Bedenk waarom we hier toch zijn. 
Wie verwachten veel van u 
Naast pepernoot en marsepijn? 
Wel politpiet, je hebt gelijk man 
Zei sinterklaas weer opgewekt 
Hier heeft het Hoornse kind niets an 
Jouw gelijk is zelfs volstrekt! 
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7 december 2019 

Hoogtevrees? 
 

 

Een college van B&W dat steeds bereid is de handen uit de mouwen te steken, een afkeer heeft van 

langdradige procedures wanneer nood dient te worden opgelost en ellenlange discussies over elk te 

nemen stapje als schrikbeeld ziet, dat wil je toch niet hebben? Dat beeld drong zich bij mij op bij het 

lezen van een brief met verontruste vragen aan het college, dat in gezamenlijkheid werd ingediend 

door de fracties PvdA, Fractie Tonnaer en De Realistische Partij. Zij komen met vragen over het 

bouwplan op Nieuwe Steen 6. Vragen over de hoogte van de woontoren en andere wooncomplexen, 

vragen over parkeergelegenheid, klopt het allemaal wel met het bestemmingsplan en of de 

bewoners uit wijde omtrek wel zijn uitgenodigd de plannen te bekijken?  

 

 

Bij het indienen van deze vragen moet het volgens mij zonneklaar zijn, dat deze fracties aanhikken 

tegen de bouwplannen. Het is in deze dagen electoraal niet wijs om de wereld duidelijk te maken, 

dat je juist tegen bouwplannen bent. De ingediende vragen gaan voornamelijk over de gevolgde 

procedure. Daar zou van alles aan mankeren. Wie echter de getoonde bouwplannen enthousiast 

ontvangt, zal hooguit het advies geven zo spoedig mogelijk de dingetjes die nog niet helemaal 

comme il faut zijn afgetikt aan te pakken, opdat men zo snel mogelijk met de uitvoering ervan kan 

starten. De fracties van PvdA, DRP en FT lijken daar niet zo enthousiast in te zitten. Waar liggen hun 

werkelijke problemen met het plan?  

Ik kreeg de indruk dat deze fracties in een zeer kort verleden er ook op gebrand waren zo snel 

mogelijk aan te vangen met het bouwen van de woningen, waar we nu eenmaal om zitten te 
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schreeuwen. Zouden ze dat alleen verbaal ondersteunen? Zijn er in het bouwplan voor Nieuwe Steen 

6 aanwijzingen, dat al die woningen slechts bedoeld zijn voor de welgestelde woningzoekers? 

Hebben de dames en heren van deze fracties last van hoogtevrees? Is het wèl oké, wanneer de 

woontoren enige tientallen meters minder hoog wordt? Vreest Thomas de Groot (PvdA) dat er 

hierbij weer geen betaalbare woonkansen voor hem zijn? Wil Roger Tonnaer (FT) bewijzen dat hij nu 

eindelijk het dualistische handelen in de raad door heeft? Kent Menno Jas (DRP) niemand in zijn 

kennissenkring die geïnteresseerd zou kunnen zijn in één van de te bouwen appartementen? Hebben 

ze de pest in, omdat zij niet zelf met dit bouwplan zijn gekomen? Zijn het kommafetisjisten  en 

mierenneukers, azijnzeikers die zelfs heilzame plannen willen tegenhouden, omdat er nu eenmaal 

nog regeltjes zijn die dit plan niet toestaan? Zijn ze bang dat op redelijk korte termijn veel 

woonproblemen zijn opgelost? Is fractie Tonnaer bevreesd dat er via deze weg toch nog mensen met 

een migratieachtergrond zich gaan vestigen in hun nette wijk?  

Een hoop vragen, waar ik uiteraard niet het antwoord op weet. Ik vrees wel, dat de in de vragenlijst 

genoemde zaken niet de werkelijke achtergrond van hun zorgen behelzen. Wie weet hebben de elf 

andere fracties wèl het gevoel dat hier iets groots verricht wordt. Misschien dat ooit de lokale politici 

van hun vrees om nu eens echt de hoogte in te gaan met woon- of kantoortorens af raken. Nog even 

en dan zitten we in het jaar 2020. Ik ben zelf van de eerste helft van de vorige eeuw, maar ik kan 

evengoed echt genieten van fraai vormgegeven hoogbouw, zonder de vrees te hebben dat een 

provinciestadje als Hoorn daarmee verandert in Manhattan aan het Hop. Ach ja, deze vergelijking 

komt niet van mij, maar van de fractievoorzitter van Hoorn Sociaal. Ook een collegepartij. Zou dat 

betekenen dat er zich een grotere groep tegenstanders zal gaan aftekenen in de Hoornse raad? 

Ik denk dat ik de plaatjes van de ontwerpen en het filmpje dat erbij hoort maar opsla, zodat ik over 

een paar jaar met enige spijt nog kan zeggen: zo had het ook gekund. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

14 december 2019 

Wij willen wel woningen 
 

 

Een woonruimte verkrijgen is linksom of rechtsom een groot probleem voor ieder die hooguit een 

modaal salaris verdient of nog steeds niet de hoofdprijs in een nationale loterij heeft gescoord. 

Omdat het aantal woningzoekenden de pan uitrijst, blijft het vergaderpunt hierover in alle 

gemeenten hoog op de agenda staan. Het mag dus geen verrassing heten dat de raad van Hoorn het 

nog steeds hierover heeft en dat ik er weer een stukje over schrijf. 

In de afgelopen raadsvergadering werden twee moties ingediend, die om hetzelfde doel te bereiken, 

precies het omgekeerde nastreefde. Dat lijkt heel verwarrend en dat is het misschien ook wel. Motie 

1 van de fracties CDA, D66, GroenLinks, HOP en VOCHoorn pleit voor meer verkoop van sociale 

huurwoningen door Intermaris, terwijl Sociaal Hoorn, PvdA en de Fracties Tonnaer en Danny Verdonk 

hartstochtelijk betogen voor de volledige stopzetting van de verkoop totdat dit weer wel mogelijk is. 

Neem van mij aan dat de raad van Hoorn uitsluitend bevolkt wordt door mensen die de te bespreken 

zaken uiterst serieus nemen en mogelijkheden en onmogelijkheden uitgebreid binnen de eigen 

fractie en interfractioneel besproken hebben. Welke motie is dan het meest verstandige? Zijn ze dat 

allebei en maakt het dan niet uit waar je voor kiest? Negen fracties kwamen met deze moties en dat 

betekent dat er nog vijf andere fracties waren die zich achter de ene of juist de andere moesten 

scharen. Het interessante van deze tegenstelling vind ik dat zowel linksachtige als rechtsachtige 

groepen voor beide moties de indieners waren. Doel van beide opponenten was in ieder geval de 

uitbreiding van het aantal beschikbare sociale-huurwoningen. In Hoorn wordt dus echt linksom én 

rechtsom een oplossing gezocht voor een probleem.  

Vóór verkoop kan een goede keuze zijn, wanneer je tegelijk bedingt dat voor elke verkochte woning 

een nieuwe huurwoning wordt neergezet. Deze stap is mede noodzakelijk omdat het Rijk de 

instellingen die de sociale-huurwoningen bouwen en uitbaten een a-sociale heffing oplegt, waardoor 

nieuwbouw ernstig wordt gefrustreerd. De indieners van de motie willen er echter nog meer uit 

halen. De te verkopen huizen moeten eerst worden aangeboden aan de zittende bewoners of aan 

mensen die voor koopwoningen in de sociale sector in aanmerking komen en ze mogen de komende 

jaren niet de woning verpatsen aan de hoogste bieder. En wanneer die woningen ook nog eens eerst 

verduurzaamd worden voordat ze worden verkocht, dan lijken de voorstemmers voor deze motie 

meerdere vliegen in dezelfde klap te pakken te hebben. 

De motie om juist niets meer te verkopen is gestoeld op de gedachte en de vrees, dat er geen nieuwe 

huurwoning voor een verkochte woning terug komt. Dat is namelijk de afgelopen 15 jaar ook niet 

gebeurd bij diezelfde Intermaris en wanneer een hoge pief uit dat bedrijf bovendien in twijfel trekt of 

dat quid-pro-potrucje wel toegepast kan worden en dan ook nog dat de huur van de nieuwbouw een 

stuk hoger zal uitvallen, dan zou je licht geneigd zijn deze raadsleden toe te roepen, dat zij het één en 

ander toch maar scherp doorzien hebben. Wil je sterkere argumenten hebben om de verkoop 

voorlopig even helemaal stil te leggen? 

Motie nummer één heeft de stemmingsronden ruim overleefd. Terwijl fractie Linda Koekkoek zich 

ook op dit onderwerp schaarde bij fractie Danny Verdonk c.s. kozen de fracties van VVD, DRP en 
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Hoorn Lokaal de kant van de verkopers van ouder huurspul. Zouden al deze mensen nu al weten dat 

hun vrome wensen ruimhartig zullen worden ingewilligd door Intermaris, die nog altijd de gestegen 

bouwkosten en de graaiende vingers van het Rijk voor ogen hebben? Zou de directeur van 

Intermaris, ik zeg maar iets geks, zich zoveel zorgen maken of het allemaal wel gaat lukken 

toezeggen, dat hij de komende tijd twee jaar met zijn jaarsalaris probeert rond te komen, zodat dus 

om het jaar de bouwsom voor een complete sociale-huurwoning op tafel komt?  

Wat zullen de politici die de verkoop willen bevorderen doen, wanneer blijkt dat hun wensenlijstje in 

de motie veel te lang en onhaalbaar blijkt te zijn? Halen zij dan motie 2 uit de prullenmand? Wie 

weet, want we weten wel dat ze de wanhopige zoekers naar woonruimte een zeer warm hart 

toedragen. Desnoods in tweede instantie.  
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21 december 2019 

Kerst- of Nieuwjaarsgevoel 
 

 

De laatste tijd vielen tijdens de Hoornse 

raadsvergaderingen de termen ‘vitale stad’, 

‘leefbare stad’ en ‘burgerinitiatieven’. 

Wanneer ik dit hoor uitgespreken door onze 

politici, dan denk ik in de eerste opwelling: wat 

goed! Ze hebben door wat een gemeenschap 

nodig heeft! En dankzij mijn niet bijster grote 

snelheid van begrip, rijst bij mij de vraag of zij 

ook een beeld hebben van de manier waarop 

dit daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Er 

komt namelijk heel wat bij kijken.   

Prijs de gemeenschap met gemeenschapszin! Prijs Hoorn, omdat gemeenschapszin ook duidelijk 

aanwezig is in de stad. Niet dat alle burgers kunnen worden geprezen om hun belangeloze inzet om 

hun straat, wijk of de hele stad mooi, vitaal en leefbaar te krijgen. De meeste burgers zal het aan de 

kont roesten wat er met de stad gebeurt. De meeste burgers hebben wel wat anders aan het hoofd. 

De meeste burgers krijg je eerder uit de stoel met een hoop ellende bij of in de eigen voor- en 

achtertuin, of in de portiek of galerij.  

Toch heb ik deze week aan den lijve ondervonden dat die misschien iets te spaarzaam verspreide 

gemeenschapszin werkelijk bestaat. In de wijk De Grote Waal ging ik in op de uitnodiging om 

aanwezig te zijn bij een overleg dat vooraf gaat aan de organisatie van een grote wijkbijeenkomst 22 

januari. Snel geteld bestaan er in de wijk zeker vijftien clubjes met initiatieven om in de wijk iets mooi 

beleefbaars te organiseren. Meerdere flap-overbladen waren nodig om alle ideeën vanuit 

verschillende groepen te inventariseren.  

Ik noem wat zaken die op de flappen stonden en dan vrees ik nog niet compleet te zijn. Aan elk 

woord hangt een uiteenzetting over wat de bedoeling is. Al die zaken kunnen voor geïnteresseerde 

burgers beter uit de doeken worden gedaan aan de ‘tafels’ die zullen worden ingericht in het 

winkelcentrum De Grote Beer. Dat worden dus tafels over Dwaalhond, Bieb, Schuldhulpverlening, 

Ambulantjes, Happi Hoorn, Proximo, Op de tandem, Dwaalnatuur, Place to bee, nestkastjes, 

biodiversiteit, BKD-recycling, Dwaal outdoor fitnessplein, Dwaaltheater en Wijkzaken. Er zijn er nog 

meer, maar ik denk dat deze opsomming al een aardig beeld geeft. 

De Grote Waal is hard op weg een vitale, leefbare en initiatiefrijke wijk te worden. Voor alle 

meedenkers en tafeldames en -heren is dat al zo. Ik zat daar gewoon bij en had niet meer het lef om 

te verkondigen, dat ik geen tijd heb voor dat gedoe. De inzet en de hoopvolle verwachtingen van het 

zaaltje vol initiatiefburgers werkt enthousiasmerend. Tijdens die wijkbijeenkomst op woensdagavond 

22 januari van acht uur tot half tien kan de groei naar een vitale en leefbare wijk nog beter gestalte 

krijgen. En dat dus geheel volgens de huidige stijl in tafelgesprekken.  
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Ik vroeg me direct af hoe onze politici hier tegenover staan. Moest ik vrezen dat onderling gekissebis 

of regeltjesfetisjisme een eind zou maken  aan alles? Nee, natuurlijk niet! Dit gebeuren laat toe dat 

ze raadbreed high fives zullen maken, elkaar ontroerd omarmen en omfloerst bekennen dat dit nu 

precies de reden was om in de politiek te gaan. Dit grootse gebeuren laat geen cherry picking toe. 

Hun grootste zorg is dat het wellicht niet allemaal vanuit de gemeentekas zal kunnen worden 

bekostigd en men zal bij elkaar vergeving zoeken voor het feit dat hier geen passend PM-post voor 

was bedacht. Koortsachtig zal binnen fractie-overleggen worden gezocht naar belemmerende 

regeltjes, opdat die zo snel mogelijk kunnen worden weg geamendeerd of worden weggevaagd via 

gloedvolle emotiemoties.  De eerstvolgende raadsvergadering na de jaarwisseling zal nog de hoop 

blijven dat dit gebeuren voor de stad in het algemeen en voor De Grote Waal in het bijzonder veel 

meer is dan een vrome nieuwjaarswens.  

Ik toog huiswaarts na de bijeenkomst met slechts één prangende vraag: zouden deze initiatiefrijke 

burgers erin kunnen slagen ook genoeg burgers uit De Grote Waal en omstreken te mobiliseren om 

zich aan de tafels te laten motiveren mee te doen, zodat er op fantastische manier gedacht kan 

worden aan natafelen in wat de fijnste wijk van Hoorn belooft te worden?  
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28 december 2019 

’t Was me weer ‘t jaartje wel! 
 

 
Slechts enkele dagen resten ons 
tot weer een heel nieuw jaar 
en ik bedenk me met een frons 
zijn wij dit jaar dan klaar? 
Klaar met alle vrome wensen 
op Nieuwjaarsdag geuit 
of vind je als bij zoveel mensen 
dat een wens niets meer beduidt? 
In Hoorn hoopt een gemeenteraad 
dat veel terecht zal komen  
van mooie wensen inderdaad 
die niet blijven bij het vrome. 
Een jaar is niks, tijd gaat zo snel. 
’t Was me weer ’t jaartje wel! 
 
Regelingen in groot verband 
zouden minder moeten kosten 
en efficiënter werken, want 
vakkundigen op alle posten. 
Maar kosten liepen uit de hand 
bij CAW en HVC,  
bij zorginstellingen en GGD. 
Ze vielen door de mand. 
De rekenkamercommissieleden 
rekenend met gezond verstand 
waren bepaald niet erg tevreden. 
De kosten stegen, heel markant. 
Conclusie van wat zij ontdekten: 
Hoorn heeft geen grip meer op projecten. 
Terecht klonk ongenoegen fel. 
’t Was me weer ’t jaartje wel. 
 
Het stadhuis voldoet niet aan de eisen 
gesteld door minister van het milieu. 
Stookkosten zouden teveel rijzen 
en ambtenaar is stinklucht beu. 
Goede raad en goede plannen  
blijken ook dit jaar erg duur. 
Nieuwbouw of ‘t ouwe verbouwen, 
reken op een dikke factuur! 
Een aantal mensen bedacht nog wat: 
Hoorn behoeft wat meer statuur. 
Zij willen een Huis van de Stad 
hoogstandje van Hoornse cultuur. 
De fracties zijn er nog niet uit 
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en laten alles onderzoeken, 
maar onderzoeken kost een duit. 
Die kun je gevoeglijk ook afboeken. 
Ik weet als ik de kosten tel: 
’t Was me weer ’t jaartje wel. 
 
Ben Tap is zo ineens vertrokken. 
Niet zo ineens, maar hij is weg. 
Hij zat al tijden lang te mokken, 
wat kan die raad toch tutten zeg! 
Ben wilde scoren metterdaad 
want plannen maken was zijn werk. 
Daarom heeft men hem verkozen. 
Doch werken met betuttelraad 
maakt wethouderswerk minder sterk. 
Dan kun je Ben veel beter lozen, 
maar Ben zette zichzelf op straat  
en Arthur Helling kwam toen snel. 
’t Was me weer ’t jaartje wel! 
 
De Poort van Hoorn moet er komen. 
Daarover praat en doet men jaren lang. 
In argumentenbos vindt men geen bomen. 
Het zal lang duren, ben ik bang. 
Een heel oud plan kwam toch naar boven: 
een twistpunt uit een andere tijd. 
Men wil een tunnel weer beloven 
dat onder spoor de stad in leidt. 
Parkeergarage aan de stadskant 
scheelt bezoekers meters lopen. 
Daar zijn anderen tegen gekant. 
Die vinden het idee bezopen. 
Zo raakt iets anders in de knel. 
’t Was me weer ’t jaartje wel. 
 
Wonen moet men ook in Hoorn, 
maar niet ieder vindt een huis. 
Niet in goedkopere sectoren. 
Thomas de Groot woont zelfs nog thuis. 
Ontwikkelaars willen best wel bouwen. 
Ze bedenken vaak een prachtig plan, 
maar ’t sociale woningbouwen 
blijft achterwege, wat toch niet kan? 
En bouwopdracht voor Intermaris 
gaat ook niet van een leien dak. 
Je kunt lang wachten tot iets klaar is. 
Aan die woningzoekers heeft men lak. 
Wat wordt verkocht wordt niet gebouwd. 
Waar stop je nu arbeidsmigranten? 
Worden huisjesmelkers wel vertrouwd? 
Dit rammelt toch aan alle kanten! 
Er wordt geschreeuwd en ook heel schel. 
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’t Was me weer ’t jaartje wel! 
 
Veel is gebeurd ook in dit jaar. 
Te veel om dat hier nog te noemen. 
Toeristenbelasting goed of raar? 
Dirk Oud in Gulpen te benoemen. 
Een liefdessplitsing in twee fracties. 
Legale wiet hier niet gekweekt. 
En antihondenbelastingsacties. 
Om PM-postengeld gesmeekt. 
De Halve Maen moest toch vertrekken. 
Dit jaar geen Kick Out Zwarte Piet. 
Hoogbouwliefhebbers kunnen verrekken. 
Pact van Westfriesland schuwt men niet. 
Op Lappendag tot later drinken. 
Vitale stad kan wel wat beter. 
Maar ’t jaar is om, we gaan nu klinken 
al loopt er veel nog voor geen meter. 
Wat ik voor 2020 nu voorspel 
’t Wordt vast wel weer ’t jaartje wel! 
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4 januari 2020 

Op naar twintig dertig! 
 

 

Het is tweeduizend twintig, of eigentijdser: twintig twintig. We zitten nu echt in de twenty’s van de 

21ste eeuw en voor mij voelt dat al een beetje als ver gevorderd in mijn tijd. Ik ben officieel bejaard. 

Wanneer mij iets overkomt dat een nieuwsberichtje in de krant waard is, dan heet het dat de 

bejaarde man S. Grosthuizen uit Hoorn dit of dat is overkomen. Bejaard wil ook zeggen dat het maar 

helemaal de vraag is of ik en velen van mijn leeftijd de volgende decenniumoverschrijding nog wel 

zullen halen. Als ik het haal, dan ben ik tachtiger, die over tijdgenoten van nu zal vragen of je die of 

die nog gekend hebt. Ik kijk ook reikhalzend uit naar nog een jaartal daarna dat waarschijnlijk slechts 

met grote moeite zal worden bereikt. Hoe zal de wereld er in twintig veertig uitzien? Van welke 

nieuwe wonderen der techniek zal ik dan helemaal niks meer snappen? 

Voor twintig dertig hebben we nu al doelstellingen bedacht. De energietransitiedoelen voor het 

stadhuis of van het Huis van de Stad moeten dan gehaald zijn. Ik zal daar, desnoods gebracht door 

een nazaat, hoogstpersoonlijk iets van aan den lijve willen ervaren. En de Poort van Hoorn zal dan, 

als de gemeenteraad dat toestaat, triomfantelijk voltooid zijn. De wachtlijst voor betaalbare sociale 

woningen zal dan misschien wel geschiedenis zijn. Dat misschien is een understatement, want de 

graaizucht van woningverhuurders en -verkopers zal met grote zekerheid nog niet geschiedenis zijn.  

In dit komende boeiende decennium zal ons in Hoorn een ruime blik gegund worden op de gevolgen 

van geopolitiek gehannes in de wereld. Maken we dan deel uit van een Europa dat als werelddeel en 

paradijs van samengebundelde krachten, wijsheden en voorspoed ten voorbeeld staat voor de rest 

van de voortsukkelende elkaar ondermijnende wereld of bungelen we een beetje achter elke wagen 

van waaruit door twee of drie andere wereldmachten fel begeerde artikelen der welvaart en 

voorspoed met elkaar worden gedeeld?  

Om dichter bij huis te blijven: hoe ver is het gekomen met intensieve samenwerking tussen de zeven 

gemeenten van Oostelijk Westfriesland? Zijn we dan al één grote gemeente of worden dan pas de 

eerste stappen gezet naar een in aanvang nog wat chaotisch verlopende administratieve 

samenvoeging? Ik weet dat nog niet en koffiedikkijken gaat mij altijd moeizaam af. Ik heb in de 

afgelopen tijd politici uit alle gemeenten gesproken en de verrichtingen van die van Hoorn wat 

scherper aanschouwd en beluisterd. Maar wanneer je mij zou vragen of zinvolle concrete stappen 

naar het realiseren hiervan en van diverse verkiezingswenslijstjes in twintig dertig doeltreffend zullen 

zijn gezet, dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Neem van mij aan dat bijna niemand zich heeft 

laten kiezen opdat er door hem of haar effectief zand in de raderen gestrooid kan worden, zodat elk 

prachtig bestuurlijk streven zal sneven in tweedracht. 

Zal de democratie in twintig dertig een beter antwoord hebben op redeloos gebrul van opgehitste 

burgers die iets onaangenaams vrezen tegen te komen tijdens het boodschappen doen? Zullen 

messentrekkende pubers iets worden dat er nu eenmaal gewoon bij hoort? Zullen dan voor een paar 

decennia totaal ongeschminkte Pieten de Sint begeleiden? En ikzelf? Zal ik dan zijn blijven steken in 

gefossiliseerd gelijk? Is die fossilisatie nu al ingetreden en heb ik dat de komende tijd nog steeds niet 

door? Heb ik in twintig dertig het bevredigde gevoel dat ik de wereld die ik in de eerste helft van de 

vorige eeuw aantrof een ietsiepietsie mooier gemaakt heb zodat mijn kleinkroost dat met gepaste 
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trots kan verkondigen zonder dat iedereen weer een stukje fakenews meent te herkennen? Hoeveel 

nepberichten zullen de komende tien jaar de gewone burgerman op het verkeerde been zetten? Is 

Freek de Jonge dan echt met pensioen? Of, misschien erger: is Roger Tonnaer dan nog steeds 

raadslid?  

 Mag ik wel een beetje opluchting putten uit het feit dat rampscenario’s waarin het helemaal mis zal 

gaan in de wereld een jaartal opgespeld hebben gekregen dat zeker enkele decennia later 

werkelijkheid dreigen te gaan worden? 

Ik zit met bergen van vragen en vrachten onzekerheden en daar ben ik ontzettend blij om. Zo kunnen 

de komende jaren nog interessant, verrassend en leefwaardig blijven. Toekomst voorspellen zou 

maar één vervelende kant kunnen hebben. Stel dat je in alles gelijk krijgt, zou je dat dan allemaal ook 

nog willen meemaken? Welnu, laten we er een prachtig decennium van maken!  
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11 januari 2020 

Winteractie 
 

 

De agenda van de Hoornse raad en raadscommissie lijkt te laten zien dat er op dit moment eigenlijk 

niks te doen is voor hen die voor het politieke handwerk zijn aangewezen. Pas op 21 januari is er 

weer een vergadering van de raadscommissie. De laatste keer dat de veertien fracties de degens 

kruisten over de beste bedoelingen voor de stad was op 10 december van het vorige decennium. Dat 

is de lengte van een hele zomervakantie! Ik zoek direct naar een positieve verklaring voor dit 

fenomeen en meen dat te vinden in de opvatting dat in Hoorn kennelijk alles wat nodig op de rails 

gezet diende te worden, daar ook al lustig op voort dendert en dat ontsporingen nog niet te 

verwachten zijn. Gelukkig maar. 

Op één of andere manier wringt zich steeds sterker een mening naar voren, dat er nog veel moet 

worden aangepakt. Het kan toch niet zo zijn dat tijdens de laatste vergaderingen de soms stevige 

schrobberingen naar wethouders over bijvoorbeeld procesbewaking geleid heeft tot voorbeeldig 

collegehandelen, waardoor raads- en commissieleden met een gerust hart kerstbomen konden 

optuigen, verantwoord vuurwerkhandelingen plegen en schaatsen uit het vet halen in afwachting 

van een paar veelbelovende windernachten? Of wordt de tijd opgevuld met cursussen om het 

raadswerk nog voorbeeldiger te laten werken of zijn fracties allemaal bezig nieuwe dilemma’s uit te 

broeden? 

Tijdens de stadsreceptie mocht ik een flink deel van de Hoornse politici de hand drukken of (af en 

toe) hartelijke luchtzoenen delen. Niet iedereen van deze honorabele groep was aanwezig, hetgeen 

ik maar direct interpreteerde als een teken, dat men af en toe zo intensief met bestuursmaterie bezig 

is dat tijd voor hartelijke contacten met kiezers en relaties er niet in zit. En beweringen, dat dit vege 

aanduidingen zijn dat de afwezige politici onverschillig staan tegenover de mensen in de stad, zijn 

natuurlijk volkomen uit de lucht gegrepen. Een aantal van hen staat werkelijk op scherp. Dat kon je 

deze week nagaan in de lokale media.  

Dat Ben Tap, kort geleden nog wethouder, nietsvermoedend een mooie functie kreeg aangeboden 

en direct aannam, wekte enige beroering. Een aantal alerte politici was niet zo nietsvermoedend 

bezig. Het bedrijf waarbij Ben Tap commissaris zou worden, had al met Ben te maken gehad toen hij 

nog wethouder was. Dat mag niet of dat hoort niet, mag ik lezen. Vanuit het bedrijf gezien was het 

natuurlijk een mooie gelegenheid om iemand aan te trekken die ter plekke de hazenpaadjes weet te 

vinden. Ex-politici worden, zeker wanneer ze een belangrijke rol speelden in de landelijke politiek, 

graag geworven als commissaris of als directielid van bedrijven of bedrijfstakken die hun 

wensenlijstjes op de juiste bureaus willen laten terecht komen.  

Hoornse bestuurders hopen daarentegen dat commissarissen en directieleden van allerlei 

instellingen en bedrijven niet goed weten bij wie ze met verzoeken of lobbypraatjes dienen te zijn. 

Zaken moeten natuurlijk ook niet te snel geregeld zijn. D66-fractievoorzitter Arwin Rood scheen er 

als de kippen bij te zijn geweest om de misstap van Ben recht te zetten. Ook burgervader Jan 

Nieuwenburg maakte Ben duidelijk dat hij het maar beter niet kan doen. Ben deed dan ook 

ootmoedig als hij kan zijn een stapje terug. Er liggen vast nog wel andere commissariaten op hem te 

wachten, iets verder van Hoorn af. 
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Een andere politieke actie zag ik gisteren in de krant met mooie foto erbij. Wethouder Simon 

Broersma van bomen-en-alles-wat-daar-mee-te-maken-heeftzaken hing bij de Mariaschool een van 

de zeshonderd nestkastjes op die de gemeente niet ter leniging van woningnood bij vogeltjes, maar 

omwille van een soort consumptiedrang voor vogeltjes over de gemeente wil verspreiden. Vogeltjes 

die de eikenprocessierupsen op het menu hebben staan, krijgen voorrang bij het betrekken van de 

kastjes. Partijgenoot Levent Helelespe keek toe of alles wel goed ging en de tevreden glimlach op zijn 

gezicht belooft ons dat we daar geen zorgen om hoeven te maken. Misschien worden er berichten 

verspreid dat men de vogeltjes in de tijd dat de rupsen uit hun eitjes komen niet mag bijvoederen. 

Ach, ik mag toch  concluderen dat niet elke Hoornse politicus zich in de zes weken van raadloosheid 

volledig afzijdig houdt van dat prachtige ambt van stadbestuurder. Misschien is een vergaderarme 

periode wel heel goed . Dan hebben we ook even niet het wekelijkse gekissebis van 14 verschillende 

meningen, hoewel dat voor mij en een aantal mensen met mij een toch een zekere charme behoudt. 
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18 januari 2020 

Informatieweg 
 

 

Bijna elke dag passeren mevrouw Grosthuizen en ik de bouwwerkzaamheden bij de Berkhouterweg. 

We kennen het plekje bij de overweg waar onze snelheid terug moet naar dertig km per uur en 

schrikken niet meer van de rood knipperende mededeling dat onze snelheid nog niet is aangepast. 

Natuurlijk voelen wij de noodzaak om de plek waar mensen aan het werk zijn een veilige snelheid 

aan te houden en wanneer er niemand aan het werk te zien is, heb ik dat gevoel iets minder dan 

mevrouw Grosthuizen, maar toch houd ik me aan een snelheid die een noodstop met hooguit één of 

twee, laten we kiezen voor anderhalve meter remspoor mogelijk maakt.  

Er is een hoop overhoop gehaald. De weg is enigszins verplaatst naar de kant van het crematorium. 

Omdat erbij de overweg geen enkele bouwinspanning te zien is, moet ik aannemen dat de weg op 

die plek niet verbreed gaat worden. Wat er precies met de weg gaat gebeuren is voor ons nog een 

raadsel. Ik sta voor de keuze om inspanningen te verrichten om te achterhalen hoe het verkeer op de 

rotonde in de toekomst afgewikkeld gaat worden of de spanning er een tijdje in te houden door me 

onwetend te houden.  

Ik las deze week in de krant dat het allemaal wat langer zal duren voordat een feestelijke opening 

plaats vindt door wethouders met skeltertjes of andere speciale voertuigen. Er lag een oude riolering 

op de plek waar de weg moest komen. Pech natuurlijk en wat goed dat men dan tot in maart de tijd 

neemt om eens nauwkeurig uit te vogelen hoe de zaak aangepakt dient te worden. En misschien over 

de vraag wie de extra rekening gaat betalen. 

Ik herinner me de aanleg van de snelweg richting Stede Broec nog. Ook daar waren tegenslagen 

omdat de venige ondergrond zich anders gedroeg dan gepland was. De aanleg van die weg heeft een 

tijd stil gelegen totdat het betalingsgeschil tussen de bouwende en de opdracht gevende partij was 

geslecht. Ik heb geen principiële bezwaren tegen oponthoud en stevig bakkeleien tussen betrokken 

partijen. Het biedt ons de gelegenheid om via andere wegen diverse plekken buiten de wijk te 

bereiken. Wanneer Trump zich in de oliestaten een beetje koest houdt, waardoor de benzineprijzen 

niet te veel uit de hand gaan lopen, kan het best mooi zijn je stad op steeds andere manieren te 

verkennen.  

Het is nu nog gewoon een zootje op de Berkhouterweg, maar ik weet dat de schoonheid van het 

nieuwe na voltooiing er des te groter van zal worden. Zou je uitstoot van de verkeerde 

stikstofverbindingen door de bouwmachines over het nu groter aantal dagen mogen verdelen en met 

een gunstiger gemiddelde voorkomen dat het allemaal niet mag doorgaan? Gunst, alweer een vraag, 

realiseer ik me. Ik denk dat onze politici ook niet allemaal de glasheldere antwoorden kennen. En dat 

maakt dan weer mijn oprechte bewondering voor deze mensen een stukje groter. En zeker, wanneer 

die antwoorden uiteindelijk bevredigend zullen zijn. 

Inzicht groeit soms en terwijl ik dit stukje schrijf ontwaakt een stukje inzicht over de oorzaak van mijn 

vragen. Zou het kunnen zijn dat ik in de afgelopen tijd niet alle berichtgeving over de 

werkzaamheden heb opgepikt, terwijl ze wel rondgestrooid zijn? Best mogelijk. Het zou zo maar 

mogelijk kunnen zijn dat ik door zelf veroorzaakte onwetendheid heel onterecht boosheid ontwikkel 
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over gebeurtenissen die niet lopen zoals ze zouden moeten lopen. Ik zie nu ineens de positie van 

onze raadsleden iets scherper. Hoe belangrijk is het niet dat zij op de hoogte zijn van alles dat de 

burgerij overkomt? Ook in de afgelopen schijnrecestijd hebben ze wat informatie moeten 

verstouwen, geloof dat maar gerust. 

Zij weten veel meer over schijnbare misstanden dan wij. Soms mogen zij daar niets over zeggen (wat 

hen bijna zichtbaar zwaar valt) en soms menen zij dat wij net zoveel weten als zij. Misschien moet je 

zeggen dat je je er gewoon niet mee moet bemoeien. Zij lossen alles op. Daar hebben we ze per slot 

van rekening voor gekozen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

25 januari 2020 

Belangwekkende zaken of hoe een hoes ook gerust een touwtje mag zijn.  
 

 

Twee onderwerpen stonden afgelopen dinsdag prominent op de te behandelen agenda van de 

Hoornse raadscommissie. De Omgevingswet, die alle verordeningen op gebieden binnen het fysieke 

domein bundelt waardoor ‘de dienstverlening naar inwoners verbetert, versnelt en vooral ook 

digitaliseert’. Mij zei dat op dat moment niet zo bar veel, maar in een 20 pagina’s tellend document 

wordt uit de doeken gedaan hoe wij ervoor kunnen zorgen dat we in Hoorn in 2050 nog steeds 

kunnen zeggen dat we in een uiterst prettige leefomgeving vertoeven. Er is pakweg € 350.000,- euro 

uitgetrokken voor 2020 en 2021 om de regeltjes en bijpassende uitvoering spic en span voor elkaar 

te krijgen.  

Een tweede agendapunt is het Programma economie Hoorn. Belangrijk om Hoorn een beetje uit het 

economische slop te krijgen. Daar zitten we namelijk in en dat kan anders. Een bedrijf dat er verstand 

van schijn te hebben heeft à raison van enige tienduizenden euro’s zes actielijnen uitgedacht, 

waarlangs we ons weer omhoog kunnen trekken. Belangrijk natuurlijk, maar op de publieke tribune 

ontwaarde ik slechts twee personen, die er eigenlijk altijd al bij zitten. Dat moet de commissieleden 

toch het gevoel hebben gegeven dat ze vooral voor de 

anonieme burgerij aan het werk is. Voorzitter Bert van 

Dijkhuizen bracht ieder in zijn openingswoord in de juiste 

stemming door te memoreren dat het die dag Nationale 

Knuffeldag was en ook de bezoekers heette hij allemaal 

welkom.  

En na zes weken van voorbereiding op deze en wellicht 

volgende vergaderingen kwamen toch details naar voren 

die u en ik zo gemakkelijk over het hoofd zouden hebben 

gezien. Een mooie illustratie van die alertheid op details 

is wat Yousouf Yousoufi van de VVD aantrof in de 

Welstandsnota over de parasols die de horecabedrijven 

in de binnenstad gebruiken. In de welstandsnota die 

nauwelijks argwaan wekkend bij de af te hameren B-

stukken stond werden daaraan welstandseisen gesteld. 

‘Parasols zijn uitgevoerd in geweven tentdoek of 

vergelijkbaar materiaal. Toegestane kleuren voor parasols zijn donkergroen, donkerblauw, 

donkergrijs, bordeauxrood crème of andere gedekte kleuren.’ En juist in de aanvullende criteria heeft 

de VVD volkomen terecht een heus pijnpunt ontdekt, namelijk: ‘Parasols dienen, indien niet in 

gebruik, met een hoes afgedekt te worden.’ 

Dát gaat de liberale fractie nu net een stapje te ver. Zo’n hoes kost geld en nu zou elk bedrijf met 

parasols gedwongen worden om kosten te maken om voor elke parasol waar nog geen hoes voor is  

een passende hoes in te slaan. Of wethouder Arthur Helling van zonweringszaken zich daarvan 

bewust was en wat hij van plan is hiermee te doen? Hoewel voorzitter Bert deze zaak een beetje af 

deed door genoemde als een klein dingetje te beschouwen gaf de wethouder, mede namens zijn 
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collega-wethouder die niet aanwezig was, maar ook over deze zaak gaat, toe dat de parasolhoezen-

kwestie terecht even werd genoemd. Omdat parasols ook met een eenvoudig touwtje omwikkeld 

een nacht buiten kunnen doorbrengen, zonder het stadsbeeld en de beleving ervan al te veel schade 

te berokkenen. De fractiewoordvoerder kan nu opgelucht zijn fractie geruststellen op dit punt. 

De vergaderpunten die wel uitgebreid behandeld zouden worden, werden op een vertrouwde 

manier uitgebreid behandeld. De economie van Hoorn zal ongetwijfeld goedbedoelde zetjes krijgen 

in diverse richtingen, al wachten de veertien fracties met spanning af, wanneer de zes vage lijnen 

worden behangen met concrete voorstellen. We zullen gewoon even rustig moeten afwachten tot 

dat zo ver is. En het kan zomaar zijn dat reeds lopende projecten om het allemaal wat beter te laten 

gaan in Hoorn met vaster richtinggevoel worden voortgezet. De twee mensen op de publieke tribune 

en ik hebben elkaar laten weten daar het volste vertrouwen in te hebben.  
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1 februari 2020 

Woningbouwboeven 
 

 

Voorzien in basisbehoeften van mensen zou geen zaak mogen zijn van beleggers. Voedsel, 

gezondheid en onderdak zijn echter terreinen waarop je binnen kunt lopen wanneer je het een 

beetje handig aanpakt. Zeker wanneer de behoefte groter is dan de middelen om ze te lenigen. Hoe 

groter de behoefte, des te hoger zijn de opbrengsten. Over de verdiensten met geneesmiddelen kun 

je je afvragen welke misdaad groter is en beter afgeschermd voor strafvervolging. 

De behoefte aan onderdak is zelfs in ons fraaie Hoorn een zaak geworden voor geboefte dat  

schaamteloos maar legaal de zakken vult, omdat de vraag naar hun product groot is. Er is geen wet 

waarmee ze kunnen worden teruggeroepen. Voor de politici, ook in Hoorn, moet dat een frustratie 

zijn van hier tot gunter. Er zijn partijtjes die het beschikbaar stellen van betaalbare woningen voor 

starters, jongeren en voor mensen met een krappe portemonnee prominent in het partijprogramma 

hebben staan. Er zijn er iets minder die dit de wethouders die over woningen gaan als een Don 

Quichot voor de voeten werpen. Deze week kon men weer een woningnoodkreet vernemen van HOP 

en VOCHoorn.  

Twee fracties maar? Vinden de ontstelde dames en heren van deze fracties dat twee genoeg is of 

vinden andere fracties dat ze dit keer een ferme protestkreet wel konden overslaan? Was het te links 

of juist niet links genoeg? Komt de PvdA nog met een aansluitende reactie en zullen Sociaal Hoorn en 

GroenLinks menen dat ze binnen het college al genoeg doen om sociale woningbouw haalbaar en 

betaalbaar te maken? En waar blijft Fractie Tonnaer? Ik kan natuurlijk alle veertien fracties in de 

vraag betrekken waar zij waren toen het onoorbare in de Hoornse woningbouwwereld zich 

openbaarde.  

De woningen die gebouwd worden in en op het voormalige V&D-gebouw zijn uit de verkoop gehaald. 

De te verkopen woningen zijn een gewild object voor beleggers, die ze voor stevige bedragen willen 

verhuren. De banken geven geen rente meer, dus moet je zo je kapitaal voor je laten werken. De 

heer Pierre Komen die de woningen aan het neerzetten was dacht toen meteen: ja, dat kan ik dus 

zelf ook! We maken er woningen van met huurprijzen voor de middensector, want dat levert meer 

op. Wie zijn zinnen op deze woningen heeft gezet, om er zelf te gaan wonen, heeft vette pech.  

Woningen voor de middensector schijnen ook niet aan te slepen te zijn. Een bijgoochem van 

Intermaris zei onlangs dat er mensen waren die graag een woning willen hebben met een huur in de 

middensector. Die huur ligt vaak wat hoger dan € 1000,- per maand en daar snap ik helemaal niks 

van. Wordt een woning aantrekkelijker wanneer de huur omhoog gaat? Praten makelaars hun 

geweten schoon met dit soort onzin? Waardoor en door wie zijn de huizenprijzen zo gestegen dat 

het voor een flink deel van de bevolking schier onmogelijk wordt te voorzien in een belangrijke 

levensbehoefte? Welke minitrumps loopt het kwijl uit de mond wanneer er in een Hollandse 

gemeente plekken worden aangewezen voor woningbouw?  

De vraag van wanhopige politici die zich manmoedig trachten in te zetten voor de belangen van de 

slachtoffers van de woningnood is steevast: kunnen we het tij keren? Kan een gemeente voldoende 

in stelling brengen tegen wantoestanden die door wetgeving wordt aangewakkerd? De povere 



53 
 

tegenactie die HOP en VOCHoorn te berde brengen is een zelfbewoningsplicht in te stellen voor elk 

te verkopen woning. Pierre Komen zal beslist ruim willen wonen, maar we zien hem niet alle kamers 

van alle nieuwe woningen wekelijks een schoonmaakbeurt geven of de ruimtes te laten gebruiken 

voor een verstoppertje spel voor zijn vrienden en familieleden. 

Rest mij nog een laatste vraag: zou het mogelijk kunnen worden dat wij legaal dit soort uitbuiters 

mogen uitschelden, weghouden bij alle gelegenheden en collectief pesten? Ik krijg daar zo’n zin in! 
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8 februari 2020 

Cultuurclash 
 

 

De Hoornse raadsvergadering van 4 februari is een leerzame geweest. Voor mijzelf althans. Het werd 

een vergadering met veel verwarring en beleefde daarom ook drie schorsingen. Schorsingen waarin 

raads- en collegeleden even de balans konden opmaken en overleggen wat de volgende stap in het 

overleg moest zijn. Voor mijzelf als nieuwsgierige toeschouwer waren het momenten om me te 

proberen te herinneren wat er nu precies gaande was en waarom dat leidde tot zoveel verwarring. 

Waar kwam de Babylonische spraakverwarring vandaan?  

Aanleiding voor mijn overpeinzingen waren de artikel 34-vragen van Danny Verdonk, de bevlogen 

fractievoorzitter van fractie Danny Verdonk, over de verstrekte subsidie aan Clean2a. Deze 

organisatie wil van afvalplastic, dat door veel milieubewuste mensen zou worden verzameld, iets 

nieuws maken en heeft subsidie aangevraagd bij Hoorn en dat ook gekregen. Wethouder Kholoud Al 

Mobayed die de subsidie verleende mocht de vragen beantwoorden en een en ander zou gebeuren 

binnen de spelregels van een heus interpellatiedebat. Daar leek het college ook wel zin in te hebben 

en stemde toe. Normaliter worden vragen van de soort die Danny Verdonk uiterst professioneel 

geformuleerd op papier zette, schriftelijk beantwoord. Dit keer niet.  

Een interpellatiedebat in de Tweede Kamer is iets uitzonderlijks en ik meen dat dit voor 

gemeenteraden ook niet al te vaak voor komt. Wat ik ervan begrijp is dat er door de vragensteller 

een debat komt met de betrokken wethouder over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Pas 

in latere instantie mogen andere raadsleden zich met het debat bemoeien. Ik vermoed dat 

onwennigheid met een dergelijk politiek instrument een deel van de verwarring veroorzaakt heeft. 

Danny versus Kholoud liep direct spaak, nadat Kholoud in haar beleving keurig op de zeven vragen 

van Danny antwoordde. Danny reageerde vinnig met de opmerking dat geen enkele van zijn vragen 

was beantwoord. En toen bleek dat er iets was mis gegaan. Waar liep het spaak? 

Danny zei vlak voordat hij de vragen nog eens mondeling stelde dat het hem nadrukkelijk niet ging 

om hetgeen waarvoor subsidie was aangevraagd of door wie. Het ging hem om de gevolgde 

procedure. Is de subsidieverlening keurig volgens de daarvoor geldende regeltjes gegaan? Kholoud 

daarentegen etaleerde haar enthousiasme over het project en de fantastische manier waarop haar 

eigen kinderen via de school met dit project te maken kregen en er daadwerkelijk iets mee hebben 

gedaan. Omdat het een innovatief, sociaal wenselijk, idealistisch, milieuvriendelijk, educatief en aan 

nog meer mooie zaken voldoende project betreft, mogen regeltjes best worden iets gemoedelijker 

worden geïnterpreteerd.  

Danny gaf zich echter niet gewonnen. De regels, de afspraken, de letterlijke neerslag die moest 

aantonen dat geen enkele geslepen jurist er tussen kan komen, daarover ging het interpellatiedebat. 

Kennelijk heeft Danny beter de spelregels van dit instrument bestudeerd en zich van tevoren 

gewapend om elke suggestie dat er vlekkeloos was gehandeld te kunnen pareren. Dat moet wel 

leiden tot een zegenrijk moment dat hem de status kon verlenen van een geslepen politicus te zijn. 

Kholoud meende duidelijk te kunnen maken, dat Hoorn trots mag zijn op de gevolgde handelswijze, 

waardoor een project, waarvoor zelfs het Jeugdjournaal was aangerukt, onze stad positief op de 

kaart zou zetten. 
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Ergo, er was een clash van twee culturen, waarvan we echter moeten hopen dat ze in voldoende 

mate terug te vinden zijn in alle politici. Besturen met het hart, met de menselijke maat, waardoor 

maatschappelijke problemen worden herkend, erkend en aangepakt. Daarnaast besturen met 

duidelijke afspraken, zodat willekeur en misbruik worden uitgesloten. Politiek is een vak, dat wordt 

beoefend door mensen die daar in het gunstigste geval een door de eigen groepering geleid 

leertraject voor hebben gevolgd. Voor de kleine fractiesnippers bestaat zo’n begeleiding hooguit uit 

enkele welgemeende opmerkingen van een ouwe rot. Een wethoudersvakschool is er niet, maar voor 

€ 695,- kun je een masterclass van één dag volgen.  

Wellicht bestaan er ook workshops of masterclasses interpellatiedebat, maar kunnen we niet beter 

afspreken dat we dit instrument pas gebruiken wanneer een groot deel van de raad dat als enige 

oplossing ziet of wanneer er echt een reden voor is? En wil iedere Hoornse politicus bij zichzelf 

nagaan in hoeverre hij of zij emotiebestuurder of regeltjesfetisjist is?     
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15 februari 2020 

Toekomst 
 

 

De toekomst is een gesloten boek. Er zitten pagina’s in die op eerdere pagina’s lijken, met déja vu-

alinea’s en dat is een aanname die iets verder lijkt te gaan dan koffiedik kijken. Voor een montere 

blik op wat er in het verschiet ligt, is het ook nodig dat je in het verleden de ogen open hield. En deze 

kunst van het schouwen hoort een wezenlijke eigenschap te zijn van politici. Natuurlijk is dat in de 

meeste gevallen niet geheel voor elkaar, maar met een vaste blik, een zekere houding en de juiste 

gebaren erbij, kun je tegenover de argeloze kiezer heel overtuigend profetisch over komen. 

Hier moest ik aan denken, toen in de raadscommissie van deze week het parkeren in de Poort van 

Hoorn op de agenda stond. Je weet, in de toekomst van dit project, die misschien zelfs in de 

volgende raadsperiode al wat concretere vormen zal tonen, zullen auto’s ook een in die tijd passende 

plek geboden moeten worden. De Poort van Hoorn is de naam voor de aanpak van het 

stationsgebied, dat geheel op de schop gaat om plaats te maken voor iets dat past bij een stad die op 

de toekomst gericht is. Er moet daar gewoond, gewerkt, aangekomen en vertrokken worden op een 

manier waar we hoognodig aan toe lijken te zijn, maar waar nu nog aan moeten wennen. 

Zie dan maar eens op dit moment al maatregelen te treffen die een ambitieuze ontwikkeling naar 

een betere stad niet in de weg zitten. We hadden het dinsdag over parkeren. Alleen al over het punt 

voor hoeveel auto’s een plekje moet zijn, werd eindeloos gedelibereerd. Volkomen terecht 

natuurlijk, want nu te benauwd beslist, wordt straks benauwend ervaren. Een houding van: wie dan 

leeft, wie dan zorgt is verwerpelijk en werd dan ook door geen enkele fractie monter uitgedragen. 

Maar zeg nu zelf, wat is een beter besluit: een parkeergarage voor 1000, 1100 of 1250 auto’s?  

Hier komt het staren in het ongewisse, dat plaats moet maken voor beleid dat niks te veel heeft 

gekost en voor de werkelijkheid van straks adequaat blijkt. Geen enkele partij wil straks nagewezen 

worden als megalomaan of als kruidenier. Van achteren kijk je een koe in de kont, zegt het 

spreekwoord, dat over een jaar of 10-15 gebezigd zal worden door de partijen die nu het college 

vormen. Gelukkig zijn er op dit moment fracties die absoluut niet willen worden aangekeken als een 

fractie die zonder blikken of blozen geld dat van de grote hoop komt over de balk smijt. 

Argumenten voor en tegen het aantal van 1250 waren voldoende te horen, maar er kwam geen 

enkel voorstel om het aantal op te trekken naar 1500 of meer parkeerplaatsen. Zullen er wanneer 

Hoorn succesvol wordt opgepimpt er zelfs zoveel auto’s naar de binnenstad willen toeren dat zelfs 

Menno Jas, van de autorijden minnende DRP, zich in de weelderige haardos grijpt omdat ook hij te 

zuinig bleek? Het argument dat Samir Bashara, de wethouder van ik-wil-geen-auto’s-in-de-

binnenstad-maar-ze-moeten-wel-allemaal-deze-kant-op-rijdenzaken graag een zo klein mogelijke 

parkeervoorziening en dus zo groot mogelijk ontmoedigingsparkeerbeleid wil inzetten, klopt niet, 

naar zijn eigen zeggen. Hij kwam zelfs met een briljant voorstel: we zetten een gebouw neer met 

meerdere functies. Bovengronds, want het graafwerk maakt alles ontzettend veel duurder. Het 

parkeergebouwplus kan, wanneer zich daartoe de noodzaak aandient, veranderd worden in een 

gebouw met nog meer parkeerplekken.  
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In de discussie werd door Roger Tonnaer ook nog zijn gesprek met een heuse wetenschapper 

aangekaart, door Roger zelf, om duidelijk te maken dat in de toekomst juist meer en niet minder 

auto’s de gang naar stedelijke neringgebieden zullen maken en dat bleek nauwelijks doorslaggevend. 

Iedereen weet hoe ver de plank kan worden misgeslagen door wetenschappers. Hoe het ook zij: het 

voorstel van het college werd met een slag om de arm aangenomen, want er worden nog 

raadsinstrumenten gehanteerd. 

Kijken in de toekomst blijft een spannende sport met een feestelijk hoera voor degene die over een 

aantal jaren mag uitroepen dat zijn of haar visie de koffieprut ver oversteeg. Even een klein vraagje 

waar ik deze week ook over tobde. Mag je iedereen die had voorzien dat Judith Michel-De Jong 

burgemeester zou worden een ware profeet, voor wie de toekomst een open boek is, noemen? 
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22 februari 2020 

Mediakreten 
 

 

Af en toe zie ik via de sociale media discussies langs komen over politiek en politici. Eigenlijk altijd 

over zaken die door de politici niet naar bevrediging van allen is aangepakt. Over dat zootje in Den 

Haag bijvoorbeeld, dat garant staat voor nog veel meer ellende in ons land. Er zitten niet alleen 

miskleuners in de hofstad, maar zelfs in Hoorn. Deze week nog las ik over dat het stelletje dat het 

hier voor het zeggen heeft en er een geweldige puinhoop van maakt. 

Soms probeer ik het ook eens. Ongenuanceerd uithalen naar elke politicus, waar die zich maar 

vertoont. Schorremorrie dat alleen maar aan zichzelf en hun vriendjes denkt en de rest kan stikken. 

Ik heb dat eens uitgetikt en ik kwam met moeite tot twee alinea’s. Toen vond ik het wel genoeg en 

heb de alinea’s gewist, even geglimlacht en een kop koffie genuttigd alvorens me aan een stukje 

serieuzere tekst over de politici te wijden. Het zou wat geweest zijn, wanneer ik die foetertekst ook 

nog had gepost. Commentaar gegarandeerd en hoogstwaarschijnlijk van allerlei soort.  

Er zijn mensen die daar een soort humor in zouden vinden. Haha, die Sjaak toch! Gelukkig weten we 

beter. Er zouden ook serieuze commentaren verschijnen. Commentaren waarin dat schrijven 

verontwaardigd zou worden afgekeurd. Misschien dat ik her en der onmiddellijk ontvriend zou 

worden. Waar ik echter het meest voor vrees is dat er reacties komen met instemming, met likes en 

delen. Die Sjaak zegt eindelijk eens hoe het echt zit. Zie je wel dat politiek stinkt! 

Ik schrijf wekelijks over de politiek en zeker over het politieke veld in Hoorn. Natuurlijk zie ik ook wel 

eens dingen beslist worden, waarvan ik het juiste niet helemaal begrijp. Soms verstout ik me daar 

een opmerking over te maken. Maar grote woorden over de stinkzooi die de gasten uit Hoorn er 

wekelijks van maken zou ik niet absoluut niet verspreiden. Dat komt ook, omdat ik de fout heb 

gemaakt om elke week de Hoornse politici gade te slaan, te beluisteren en voor mezelf te herkauwen 

wat ik nu precies heb gade geslagen. Ik herken alle Hoornse politici met de ogen dicht en het is vaak 

voorgekomen dat ik voor, tijdens en na de vergaderingen een vriendelijk knikje of zelfs enige 

woorden met hen wissel.  

Ik probeer meestal streng te zijn over hun verrichtingen. Politici dienen oprecht te zijn, werk te 

maken van hun werk, de stukken te kennen en vooral een hart te hebben voor de stad met de ruim 

73.000 inwoners. Wee degene, die er een rommeltje van maakt, zijn of haar stukken niet kent of er 

maar wat op los wauwelt. Verdoemd degene die slechts voor eigen gewin en dat van vriendjes 

beslissingen neemt of tegen houdt. En geloof me, ik heb dat soort mensen nog niet aangetroffen in 

Hoorn. Ik ben het niet altijd met hen eens, maar ik vertrouw ze. Best wel naïef, besef ik.  

Wanneer er azijnzeikers via de sociale media afgeven op Hoornse politici, dan vraag ik me af, of ik 

een slecht mensenkenner ben. Wanneer ik echter in een volgende vergadering een bedoelde slechte 

politicus weer waarneem dan zie ik alleen mijn eigen beeld bevestigd. Ik ben niet blind voor typische 

eigenheden van de mensen en af en toe denk ik: dat zou ik toch even anders hebben aangepakt, of: 

vond je dat nou nodig? Een houding die indruist tegen normen en waarden waar een goed politicus 

voor dient te staan zie ik niet. Een met de beste bedoelingen genomen maatregel die onverhoopt 
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slecht uitpakt voor de stad zal helaas af en toe onvermijdelijk zijn, maar veertien fracties houden de 

gang van zaken kritisch in de gaten.  

Politiek lijkt soms een spel, maar iedereen beseft dat je met schaars overheidsgeld zorgvuldig 

omgaat. Wanneer ik via Facebook weer eens iemand ongefundeerd Baudetkreten zie slaken, zal ik 

niet reageren. Hun kreten zullen ook instemmende reacties oproepen en ik weet dan dat ze 

schreeuwen om het schreeuwen. Een gefundeerde reactie zou niet binnen komen, want die klinkt 

steevast saai. Nu maar hopen dat de politici in Hoorn hun gebral niet oppakken als uitgangspunt voor 

hun politieke handelen. Echte politiek is best ingewikkeld en laten we dat vooral zou houden. 
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29 februari 2020 

In de wolken 
 

 

Soms lijkt het raadzamer niet te ver voor de muziek uit te lopen. Je kunt als aanstormend politicus 

met de beste bedoelingen bezield zijn en zelfs nog steeds bereid zaken grondig te bestuderen 

alvorens met iets gewaagds aan te komen, maar altijd loert het gevaar dat een meerderheid van de 

ervaren en lichtelijk vergrijsde raadsleden zich er met afschuw van afkeren en zo mogelijk voor enige 

decennia het denken in de voortvarende richting tot taboe verklaren. Wie als beginnend raadslid dit 

gevaar reeds onderkent en zich eerst gaat bezinnen op een strategie waarmee in kleine stapjes 

middels gekweekt vertrouwen de geesten rijp worden gemaakt totdat vanzelfsprekendheid van het 

aanvaarden van visies en denkwijzen een realiteit wordt, is nu al een knap politiek talent te noemen. 

Ik heb het over de wilde motie over hoogbouw, ingediend door Thomas de Groot (PvdA), Menno Jas, 

(DRP), Niek Heijne (D66), Rob Droste (VVD) en Cees Maas (ChristenUnie). In die motie wordt het 

college gevraagd ‘de conclusies van het rapport “Hoogbouw, een studie naar Nederlandse 

hoogbouwcultuur” van Stichting Hoogbouw over te nemen en de mogelijkheden tot hoogbouw in 

Hoorn in kaart te brengen en mee te nemen in de woonvisie.’ 

Een blijk van geweldig gevoel voor de hedendaagse woonnoden en behoeften van kleine steden om 

voor vol te worden aangezien in de ogen van de omringende wereld. Het is een manmoedige poging 

een flinke streep te zetten door stug volgehouden bekrompen plattelandsdenken. Maar de motie 

werd aangehouden en dat zou best wel eens een heel wijze stap kunnen zijn, tenzij het de aanloop is 

naar het terugtrekken van de motie.  Want hoe je het ook wendt of keert: deze motie past als geen 

andere in het jaar 2020 en verdient het te worden aangenomen en uitgevoerd. 

Op momenten als deze zie ik weer de beelden voor me die zich als automatisch op het netvlies 

zetelen wanneer ik de term hoogbouw hoor. In Hoorn is daar zo’n te creëren prachtige plaats voor 

met heel veel ruimte eromheen voor groen en speelplaatsjes. De Provinciale weg zoals die door 

Hoorn snijdt kan vanaf de Poort van Hoorn ondergronds tot bij of zelfs voorbij de afslag van het 

huidige gemeentehuis (in mijn visie is dat het voormalige gemeentehuis) en bovenop de tunnel 

verrijst minimaal een vijftal gebouwen naast elkaar, als vingers van één hand. Twee aan beide kanten 

met een hoogte van twee keer de maximum Zevenhuishoogte en de middelste als een ranke toren 

van zeg zestig meter hoog. In ieder geval hoog genoeg om vanuit heel Medemblik duidelijk zichtbaar 

te zijn. Als een soort statement, dat voor de lieve vrede als statement fanatiek ontkend dient te 

worden.  

Ik vind het heerlijk te zien dat jonge tot redelijk jonge raadsleden, die voor het merendeel niet 

schrikken van dikke boeken over interessante zaken, ook onze raad bevolken. Geprezen zij de raad 

en daarmee de stad  die de voelhoorns voor hun creatieve inbreng alert hebben uitstaan. Gezegend 

ook politici met kennis van een heel dik boek, die in dit soort ideeën geen vrees koesteren voor een 

toren van Babel binnen de stadsgrenzen. Glorie aan hen die de stad verrijken met woon- en 

werkgenot dat tot grote hoogten leidt. 

Ik wil het visionaire vijftal graag steun betuigen. Laat je niet ompraten door je aan oude conventies 

vastgeroeste fractiecollegae. Hun ervaring heeft de stad nog steeds niet gevrijwaard van de 
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problemen die telkenmale tijdens commissie- en raadsvergaderingen de agenda’s vullen. Houd 

dapper stand en laat je niet lijmen met beloften voor enig politieke toekomst. Blijf slim drammen  

en in godsnaam niet op de irritante manier van het opperhoofd van FT. Ik hield al van Hoorn en ik 

weet dat ik evenals stadgenoten zelfs al in een nabije toekomst, dankzij jullie gedurfde vernieuwende 

inzichten en tactisch vermogen, met hoogtebouw in stijgende mate in de wolken zal zijn. 
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7 maart 2020 

Gezond verstand op stoom 

 

 

Tot hoever mag je als politicus gaan in het maken van beloften aan groepen burgers? Hoe ver ga je 

met het inwilligen van wensen en tegen welke kosten nog? Hoeveel gezond verstand is er nodig om 

klagelijke geluiden terug te brengen tot een 

opmerking als: ‘Wat denk je er zelf van?’  

Dat was deze week aan de orde bij het bespreken 

van de door bewoners van de Klagerstuin gewenste 

doorsteek naar de Oostergouw. Een prachtige 

mogelijkheid om met de fiets een ommetje van een 

paar minuten te voorkomen. Het ligt zo voor de 

hand, wanneer je staat op de plek waar die 

doorsteek moet worden gerealiseerd. Het eerste 

stukje in de gewenste richting ligt er al. Even het 

spoorlijntje oversteken en dan tot aan de 

voormalige penitentiaire inrichting, klein stukje 

linksaf, dan naar rechts en je staat zo tegenover het 

bedrijventerrein waar je misschien moet wezen. 

Jaren geleden was die mogelijkheid al eens geopperd en mensen van de gemeente stonden er toen 

niet meteen onwelwillend tegenover.  

Goede ideetjes hebben soms de neiging goed oude ideetjes te worden en dat dreigde met het 

doorsteekplannetje ook te gebeuren, totdat klachten vanuit de Klagerstuin en misschien ook van 

mensen daar in de buurt wederom de immer alerte oren van sommige fracties bereikten. Er lag nog 

ergens een tijdens het opstellen al niet ambitieus geachte fietsnota, waarin de mogelijkheid werd 

geopperd een nuttige tijd- en bandenslijtage besparende fietsdoorsteekoveroverweg te maken. 

Gelukkig is de raad er vorig jaar in geslaagd het college in een hogere fietsversnelling te krijgen en te 

laten onderzoeken hoe de aanpak en het bijhorende kostenplaatje er uit komt te zien. 

Wethouder Samir Bashara kun je niet verwijten dit soort zaken op zijn beloop te laten. Hij heeft de 

raadsleden meegenomen naar de plek waar alles zou moeten plaatsvinden. Het spoor, waarover in 

het hoogseizoen toch wel een aantal malen per dag een stoomtrein over heen dendert met zeker 30 

km per uur, daar moet een volwaardige overweg voor gemaakt worden met lichtjes en slagbomen en 

dat brengt, naast het aanleggen van een ordentelijk fietspad een kostenpost op van ruim een miljoen 

euro. Ik heb van het echte bedrag even voor het gemak honderdduizend euro afgetrokken, want wie 

weet zou men de benodigde spullen tweedehands kunnen krijgen.  

Een flinke meerderheid van de Hoornse fracties kwam toen tot inkeer. Zoveel geld uitgeven om 

tussen de 100 en 150 mensen dagelijks twee keer twee minuten minder te laten fietsen om heen en 

terug op een punt uit te komen waar dat vermaledijde fietspaadje ook zou kunnen uitkomen, dat 

mocht je gerust wat teveel vinden. Alleen Jeroen van der Veer, de uiterst rechtschapen voorman van 



63 
 

Sociaal Hoorn en Jan Kollen van de PvdA vonden dat een gedane belofte in het verleden koste wat 

het kost gestand gedaan diende te worden. Principes zijn mooi en dan kijk je niet naar de prijs.  

Het is goed dat kleine minderheden in een raad af en toe, en laat dat maar gerust allemaal om de 

beurt geschieden, heel principieel op hun rechtvaardige standpunt blijven staan. Maar het is beter 

dat dan een meerderheid het nuchtere verstand laat prevaleren. Er zijn nog genoeg echte 

knelpunten in de stad te bedenken. Laat het in dit geval een troostrijke gedachte zijn dat een kleine 

groep Hoornse fietsers nu elke dag een paar minuten langer hun heilzame sportieve handelingen op 

de fiets mogen volhouden. Een flinke meerderheid van de raad, zal bij een volgend bezoekje aan de 

Klagerstuin daar frisse en gezonde stadgenoten aantreffen en dat heeft dan niks gekost! Kijk, zo mooi 

kan raadswerk ook zijn. 
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14 maart 2020 

Vakantietip 

 

 

Ik heb de raadscommissie van afgelopen dinsdagavond niet gevolgd. Niet met lijfelijke aanwezigheid, 

noch via het internet. Natuurlijk werden er belangwekkende zaken behandeld. De aankoop van De 

Haai, al langere tijd in de hoofden van een paar fracties, is natuurlijk een zaak van ongelooflijk groot 

belang voor de stad. Dat wethouders daar in het verleden zo nonchalant mee omgegaan zijn wijst 

uiteraard op de noodzaak uiterst kritische geluiden te uiten. Ik heb ze niet gehoord en ik ben er deze 

week helemaal niet nieuwsgierig naar. 

De invoering van de toeristenbelasting, absoluut geen kinderachtige maatregel, ik laat het passeren. 

Mij zul je er deze week niet over horen. Prima dat er zo geld in het stedelijke laatje komt, maar het 

hoe en wat heeft nu mijn interesse niet. Beide zaken komen ongetwijfeld terug in de komende 

raadsvergadering, al of niet begeleid met amendementen en/of moties, maar dat zie ik dan wel. 

Mijn interesse ging deze week veel meer uit naar het stoken van whisky, van Schotse whisky en naar 

mijn beslissing welke ik zal meenemen naar Nederland. Natuurlijk hoorde en las ik eerder over het 

fabricageproces van deze vitale geestverruimer, maar met eigen ogen zien, met eigen neus ruiken 

hoe een en ander in het werk gaat heeft veel meer mijn aandacht beziggehouden.  

Ik mag de naam van de whisky waarvan ik het liefdevolle vakmanschap van het creëren ervan mocht 

aanschouwen natuurlijk hier niet vermelden. De omroep waarvoor deze column wordt gemaakt zou 

misschien last kunnen ondervinden van de reclamecodecommissie. Of misschien niet, maar voor de 

veiligheid noem ik slechts de vallei Goyne waar het bedrijf is gevestigd.  

Een heerlijk bezoek dat werd ingeleid met een klein glaasje van een van hun smakelijke producten. Ik 

proefde onmiddellijk wat ik vermoedde te zullen aantreffen tijdens het opsnuiven van de geest van 

de whisky, de fruitige smaak van een whisky dat jarenlang in een vat rijpte, waar oorspronkelijk 

sherry in was opgeslagen. Noem het Schotse zuinigheid, om voor al hun whisky’s gebruik te maken 

van vaten waarin al een andere drank rijpte, zoals bourbonvaten uit de VS en wijn- en sherryvaten uit 

Portugal of Frankrijk.  

Natuurlijk was het niet slechts zuinigheid maar ook de ontdekking 

dat het rijpende gerstenat daar zeer prettige smaaktonen mee wint. 

Prachtig wat het op de juiste manier van omgaan met gerst, water 

en gist kan opleveren. Je kunt je vast voorstellen hoe indrukwekkend 

het voor een leek is een blik te mogen werpen in de enorme vaten 

waarin het gemoute gerst de washing en de mashing ondergaat, om 

alle suikers uit de gerst te kunnen krijgen. Wat er overblijft gaat met 

het koper in de stills een boeiende conversation aan, dat voor mij 

iets oplevert dat menigmaal prettiger is dan het beleven van een 

conversatie in de raadzaal. 

Wanneer ik terug ben in Hoorn, zal mijn aandacht op de 

dinsdagavonden best wel weer uitgaan naar de spitsvondige 
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uitlatingen van onze politici en dan hoop ik iedereen  in één keer te verstaan en te begrijpen. Zo 

moet ik even melden dat het betoog van Jan Kollen van de PvdA, die het zo jammer vond dat de 

gemeente verwarrend overkwam op de Klagerstuinders, die zo graag een afsnijdpaadje over het 

spoor wilden hebben voor mij kennelijk ook iets verwarrend was overgekomen. Wij moeten nu 

begrijpen dat hij, namens zijn fractie zo’n doorsteekje vanwege de financiën ook niet meer zag zitten.  

Op het moment dat ik dit schrijf denk ik liever aan de prachtige fles Schotse engelendrank, dat ik 

mocht scoren in het havenplaatsje Oban. Vanaf volgende week zal ik trachten de toch best wel 

boeiende gebeurtenissen in de Hoornse politiek op de voet te volgen, in de wetenschap dat er elke 

week op de vrijdagavond voor mij een momentje komt, dat ik al die politieke sores wegban uit mijn 

gedachten, om ten volle te genieten van een glaasje Schotse single malt gerstenat. Misschien is dat 

ook wel een goed advies aan hen die zich werkelijk elke moment van de week wijden aan de stadse 

problemen. Zo zie je maar dat ervaringen, volkomen ontspannen opgedaan tijdens een vakantie, zo 

maar van nut kunnen zijn voor de lokale politiek.   
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21 maart 2020 

Een nieuwe lente 
 

 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Zo begon in 1889 het gedicht Mei van Herman Gorter. Een 

nieuwe lente met nieuwe verrassingen, hoop- en verwachtingsvol naar een mooie zomer. Het is 

vandaag 21 maart, officieel de start van een nieuwe lente. Maar hoe hoop- en verwachtingsvol is de 

lente van 2020?  

Je zult maar in deze dagen lokaal politicus zijn. Hoe moet je je voelen? De commissie– en 

raadsvergaderingen zijn even opgeschort. Om meerdere redenen. Natuurlijk kunnen raadsleden die 

pal naast elkaar zitten in de raadzaal elkaar makkelijk besmetten met het virus, indien ze dat bij zich 

dragen. En bovendien: zijn alle agendaonderdelen niet slechts aanzetten tot geneuzel? Alles 

verbleekt bij de furie die officieel Covid-19 heet. Een organisme dat vele keren kleiner is dan een 

bacterie en waarvan je je best mag afvragen of het een echt levend organisme is, sloopt niet alleen 

mensen, maar ook een samenleving, een economie. 

Sloopt het virus ook de democratie? Moeten onze volksvertegenwoordigers in alle geledingen niet 

met man en macht in touw blijven om ons en onze wereld te redden? Daar hebben we ze toch voor 

gekozen? Jawel, maar de kleinste bedreigingsvorm vraagt vooral de inzet van ons hoogste 

bestuursorgaan. Dodelijker dan een normale griepvirus vraagt het coronavirus om maatregelen die 

wij, voor het merendeel geboren na de Tweede Wereldoorlog, nog niet eerder beleefden. Onze 

Minister-President en onze Koning hebben ons toegesproken en hun belangrijkste boodschap aan 

ons is dat we ons bewust moeten zijn van ons samenzijn in deze maatschappij. Dat wij allemaal een 

stukje verantwoordelijkheid dragen in de strijd om met zoveel mogelijk te overleven. 

Wat kan een lokale politicus daarmee aanvangen? Hoe belangwekkend zou een toespraak over 

hetzelfde onderwerp klinken uit zijn of haar mond? Kunnen ze meer toevoegen? Ik heb o.a. via 

Facebook een paar van onze gewaardeerde politici opgemerkt en zag hun bijna ontroerende 

pogingen mensen een hart onder de riem te steken of mooie initiatieven te steunen door het aan te 

bevelen of zelf mee te doen. Zeg nu zelf, meer kun je dan toch niet doen?  

De raadsagenda voor 21 april is nog leeg. Fracties vergaderen nu alleen nog telefonisch. Welke 

onderwerpen zijn het op dit moment waard om je er eens stevig over op te winden, van harte te 

ondersteunen, te voorzien van al of niet wilde moties en amendementen, steun te zoeken via media 

of bewonersgroepen? Toch draait, hoe voorzichtig en omzichtig dan ook, de wereld in Hoorn door. 

Het college stuurt nog steeds. Niet alle programma’s en procedures zijn stilgezet. Wellicht kan het 

gebeuren zonder dat er zaken op details worden afgetikt door de raad.  

Fracties die het moeten of willen hebben van burgerlijk gevoelde pijnpuntjes zoals gekneusde scheve 

stoeptegeltenen voelen nu de belachelijkheid van de vroeger zo oprecht gevoelde noodzaak om het 

er eens uitgebreid over te hebben. We volgen in Hoorn bijna allemaal de uitgevaardigde maatregelen 

van het door deskundigen bijgeprate kabinet. Welke Hoornse fractie zou de rol van Baudet en 

Wilders willen overnemen op lokaal niveau?  

De lokale politici van dit moment voelen de noodzaak om de stad zoveel mogelijk intact te laten, 

maar tegelijk voelen zij de onmacht om dat even te regelen. We zullen hen hier en daar via allerlei 
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kanalen horen en zien in hun pogingen de stad als volksvertegenwoordiger te dienen op manieren, 

die tijdens verkiezingstoespraken nimmer zijn genoemd. Soms in stilte, zonder de trompetten en 

trommels die duidelijk moeten maken wie wat voor de stad meer betekent dan andere partijtjes.  

Ooit komt weer het moment dat we gewoon van ouds weer gebakkelei mogen aanhoren in de 

raadzaal. Nu eerst nog zien of die nieuwe lente de democratie niet heeft gesloopt, maar bouwstenen 

brengt om het vernieuwd weer op te leveren. 
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28 maart 2020 

Crisisgedoe 
 

 

Wanneer je precies hetzelfde doet, wat heel Nederland op dat moment ook doet, ben je dan een 

kuddedier? Mevrouw Grosthuizen heeft al enige maanden bij de aanblik van de inhoud van de 

schuur verzucht, dat de boel eens rigoureus uitgemest diende te worden. Zij zou gaan over het 

wegdoen van overbodig geworden spullen. Ik mocht alleen assisteren bij til- en 

sloopwerkzaamheden. Bij de spullen die ze sorteerde om weg te brengen naar Noppes of naar het 

grofvuildepot mocht ik niks meer weghalen om weer te bewaren, tenzij het iets was waarvan zij niet 

meer kon bepalen van welk belangrijk juist wel te behouden voorwerp het een onmisbaar onderdeel 

uitmaakte.  

We zagen in de media dat wij niet zozeer behept waren met een traditioneel 

voorjaarsschoonmaakvirus, maar ons eigenlijk gewoon aansloten bij iets dat elders uitliep op files en 

ongewenst kuddemisgedrag met rijen van zich bij elkaar proppende menigten bij bouwmarketen en 

vuilstortplaatsen. Wij hebben nu in de achtertuin spullen liggen die weggebracht moeten worden. 

Maar bij ons komt het niet door kuddegedrag, maar omdat we eindelijk de knoop doorgehakt 

hebben om de schuur aan te pakken. We gaan ook de slaapkamer opnieuw inrichten. De 

behangspullen hebben we al een maand of twee in huis. Dat veel anderen op dezelfde ideeën komen 

en met dezelfde argumenten aankomen, kunnen wij niets aan doen. 

Natuurlijk moet ik toegeven, dat de signalen die wij, rekening houdend met veilige afstand in de 

samenleving, oppikten, ook voor mevrouw Grosthuizen en mijzelf de uitnodiging bevatten nu maar 

eens te beginnen met het aanharken van onze eigen woonplek. En hiermee geef ik schoorvoetend 

toe dat ook wij behoren tot een kudde, die de kuddemores begrijpen en omarmen. Ik ga meteen 

maar door met bekentenissen – het lucht namelijk enorm op – en ik beken dat ik vorige week bij de 

Lidl in plaats van één zak met premium muesli er twee in de kar deponeerde. Niets menselijks is mij 

vreemd dus.  

Ik ben nog niet zover gegaan met verontschuldigingsverhaaltjes dat ik vrienden heb gebeld met de 

boodschap, dat ik net op het punt stond ze eindelijk weer eens met een bezoekje te vereren, maar 

dat de dringende isoleeradviezen van de afgelopen week daar helaas een streep door hebben 

gehaald. Ik merk wel dat dit voor ons als pensionado’s een unieke kans is financiële reserves op te 

bouwen voor de tijd na de coronacrisis, wanneer de pensioenfondsen onverbiddelijk overgaan tot 

het korten. Onze auto kan nog steeds rondrijden op de brandstof die ik vier weken geleden heb 

getankt. Het scheelt gewoon.  

Ik heb via de media ook vernomen dat ieder nu naarstig op zoek is naar activiteiten om de plotselinge 

zee van vrije tijd door te kunnen komen. Ik mag gelukkig vermelden dat zowel mevrouw Grosthuizen 

als ikzelf nauwelijks de ervaring hebben dat er nu meer vrije tijd is. We hebben beiden onze 

liefhebberijen en daarin wordt net zoveel tijd gestoken als voorheen en dankzij een rustiger 

levensritme zijn onze dagen er probleemloos volledig mee gevuld.  

Wel mis ik de politieke verhandelingen in Hoorn. Ik kan er geen verslag van maken en over 

opvallende acties van diverse politici – ik noem de Hoornse raadsleden heel optimistisch en ter 
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stimulering nog steeds politici – kan ik nauwelijks een wekelijkse column vullen. Even ontbrandde er 

deze week een sprankje hoop. Er zouden vergaderingen kunnen worden gehouden via allerlei 

technische audiovisuele verbindingen en dat ook nog met een mogelijkheid voor ons als burgers dat 

live te volgen. Dat wil ik graag eens meemaken. En ik denk menig raadslid ook.  

Een volkomen nieuwe manier van vergaderen met allerlei kansen om als allereerste in de Hoornse 

geschiedenis iets opmerkelijks in die setting te doen. Wie wordt bijvoorbeeld de eerste aanvrager 

van een schorsing, waarmee vaak iets anders beoogd wordt dan een welkome plaspauze? Zou ook 

het belletje worden gebruikt om aan te geven dat de pitch voorbij is? Hoe zou het zijn, wanneer 

raadsleden door de mand vallen als halve digibeten en daardoor een debat volledig missen? Wie 

wordt de eerste voorzitter van zo’n digitale vergadering? Hoe houdt die contact met de griffier om na 

te gaan of alles goed verloopt? Ik ben daar nu al ontzettend nieuwsgierig naar. Misschien moet ik 

uitkijken dat ik deze crisistijd een ontzettend leuke tijd ga vinden. Hoewel, daarnet vertelde mevrouw 

Grosthuizen mij dat we eens heerlijk de tuin gaan opknappen.  
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4 april 2020 

Op naar een nieuw tijdsgewricht 
 

 

Wat steeds duidelijker is geworden, is dat veel volwassenen die titel nog niet verdiend hebben. Ze 

zijn geen volwassenen met een helder beoordelingsvermogen en met verantwoordelijkheidsgevoel. 

Wanneer we het hebben over de verschillen tussen de mens en de lagere soorten primaten, dan gaat 

het niet alleen over de intelligentie, maar ook een scala aan eigenschappen en vaardigheden die men 

doorgaans aanwezig acht bij de homo sapiens van ouder dan 18 jaar. Vóór die leeftijd is dat allemaal 

nog in ontwikkeling en zou je niet te streng moeten oordelen over de onvolwassenheid. Op jongere 

leeftijd weet je niet beter, en dat ligt een beetje aan de groei van de hersenen. 

Het is dan ook voor echte volwassenen heel prettig om te constateren dat onze premier niet alleen 

een beroep doet op die volwassenheid, maar er ook vanuit gaat, dat die aanwezig is bij het overgrote 

deel van de Nederlandse bevolking. Je merkt dat hij onderwijservaring heeft, want hij 

complimenteert de Nederlandse bevolking met hun intelligente volwassen gedrag in plaats van de 

nadruk te leggen op verwijten en strafmaatregelen. Dat zie je niet overal in de wereld. Wij hebben 

geen mondkapjes nodig, want we snappen helemaal uit onszelf, nou ja, na een paar keer herhaald 

aandringen, dat we onderling afstand moeten houden van elkaar. Wie de boodschap nog steeds niet 

volledig wil ontvangen, mag je dus, ongeacht de leeftijden boven de achttien jaar, beschouwen als 

onvolwassen. Meerderjarige pubers dus. Voor echt volgroeide en uitontwikkelde homo sapiens is het 

niet nodig dezelfde boodschap tig keer per uur uit te zenden via alle beschikbare kanalen.  

We hebben de afgelopen dagen de nadrukkelijke waarschuwingen weg te blijven van strand en bos 

zo vaak gehoord dat de hardnekkige puberale achttienplussers het juist als een spannende uitdaging 

gaan zien. En dan zijn er nog die Belgen en Duitsers die in de paastijd naar ons land willen komen en 

denken dat ze nu best mogen komen omdat het zo lekker rustig is bij bos en strand. De 

verantwoordelijkheid die wij de afgelopen jaren in ons land gezamenlijk konden opbrengen heeft de 

staatskas zo in orde gebracht dat wij de crisis waarschijnlijk kunnen overleven. In Spanje en Italië 

bijvoorbeeld is die verantwoordelijke, intelligente volwassenheid stelselmatig zelfs vanuit de 

overheid veronachtzaamd en zie wat ze zelf op de hals hebben gehaald. En maar jammeren dat wij ze 

niet uit de prut willen halen met onze spaarcentjes. Wie niet horen wil, moet voelen. We hebben ze 

in de afgelopen jaren genoeg op de huid gezeten om iets verantwoorder met de uitgaven om te 

gaan. Ik laat even buiten beschouwing dat wij om de staatskas te spekken in de afgelopen jaren alle 

categorieën werkers, waarvoor we nu zulke lieve applaudisseer- en hartjesshirtjesacties zijn gestart, 

hebben uitgeknepen.  

Onze premier noemde wat in Nederland gebeurt een epische inspanning van jewelste en terwijl we 

dagelijks op de hoogte worden gehouden van ziekenhuisopnames, ic-capaciteit en 

overlijdensgetallen worden we gemasseerd om nog verder te kunnen groeien in onze 

verantwoordelijke volwassenheid. Mevrouw Grosthuizen en ikzelf zijn de zeventig gepasseerd. We 

krijgen naarmate het aantal ic-bedden schaarser worden vaker de verhalen te horen wat de 

beademing met ons, oudjes, kan doen. Dat moet je niet willen, oudjes, krijgen wij te verstaan. Mocht 

het virus onverhoopt toch tot in ons huis weten door te dringen, dan zullen wij wanneer bijna alle ic-

bedden zijn bezet, door een begripvolle arts in noodtempo – we moeten niet denken dat we de enige 
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bejaarden zijn – duidelijk worden gemaakt dat beademing voor ons gewoon niks is en dat het veel 

fijner is thuis het einde af te wachten. Zo blijft de bijna overspannen medische zorgwereld misschien 

wat langer overeind en dat zouden wij toch ook willen? 

We moeten dan maar hopen dat de benodigde medicijnen nog te verkrijgen zijn. We zitten met een 

schreeuwend tekort en alles moet uit China en India komen. In Europa maken we dat niet of niet 

meer. De aandeelhouders van de geneesmiddelenindustrie hebben dat gezien als een mooi 

verdienmodel. Hoe gedreven zullen die aandeelhouders na deze crisis zijn om wat er nu gebeurt 

nooit meer te laten gebeuren? Komen dat soort lieden nog op de buis om te vertellen dat zij hun 

verdiensten van het afgelopen jaar storten in een mooi noodfonds? 

Ik word steeds nieuwsgieriger naar de tijd na de coronacrisis. Na tijdsgewrichten als de Renaissance, 

de Verlichting, de Franse Revolutie zitten we nu in de overgangsfase naar een compleet nieuwe 

geschiedenisperiode. En het is juist daarom dat we graag nog een aantal jaren verder willen leven om 

te zien of het percentage echte volwassenen echt groter wordt.  
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11 april 2020 

Afscheid 
 

 

In deze rare tijd kan het niet vreemd gevonden worden wanneer mensen die je kent overlijden. Bij 

elk overlijdensbericht van nu is de eerste gedachte dat het vast aan het Covid-19 virus heeft gelegen. 

Voor twee bejaarde mensen uit het verzorgingstehuis Het Gezinspaviljoen, waar ook mijn 

schoonmoeder woont, kan dit zomaar het geval zijn. De afgelopen week overleden ook twee mensen 

die ik ken vanuit de onderwijswereld en de lokale politiek. Het was niet het virus dat hen beiden 

velde. Je kunt nog steeds worden geveld door andere slopende ziektes. Dat overkwam Ronald 

Witteveen en Eise van den Berg, beiden ooit directeur van een basisschool in Hoorn. Met beiden heb 

ik indertijd regelmatig contact gehad.  

Eise was, kort voordat ik in de Grote Waal kwam werken aan de Jules Verneschool, werkzaam aan de 

school ernaast, de Visser ’t Hooftschool. Later werd hij directeur van de Ichthusschool. Er is een 

periode geweest dat wekelijks op de vrijdagmiddag als afsluiting van de werkweek met collega’s van 

de scholen gezamenlijk werd gevolleybald in de gymzaal aan de Orionstraat. Met Eise deelde ik ook 

het werk voor de Adviesraad van de OBD en als laatste gezamenlijke klus was er de verkeersproef 

voor de Hoornse basisscholen die wij toen organiseerden. Na zijn verhuizing naar Friesland is het 

contact verwaterd en gestopt. 

Ronald Witteveen ontmoette ik voor het eerst toen hij directeur werd van een openbare basisschool 

in de Risdam. Kort daarna ontdekte ik dat wij lid waren van dezelfde politiek partij, de PvdA. Ronald 

presteerde het om naast zijn baan als directeur ook raadslid te worden en daarna zelfs wethouder. Ik 

heb niet wekelijks een column aan hem gewijd, maar ik vond hem wel af en toe terug in de teksten 

van toen. Op 1 december 2007 waren er enkele regels van mijn gerijmde sinterklaascolumn over 

Ronald.  

 Eén schoolbestuur riep hard genoeg  
 Tabor voelde zich verschopt,  
 want Witteveen deed wat Atlas vroeg,  
 nu wordt overleg gestopt.  
 Christene zielen! denkt Sint meteen  
 wat een boosheid van Hans Schipper  
 Het liefst stuurt die de wethouder heen  
 waar hij vandaan kwam, van De Klipper.  
 

Het feit dat hij niet veelvuldig in mijn columns werd genoemd mag een bewijs genoemd worden, dat 

Ronald niet de man was van de conflicten, tegen alles in doordrammerig, ver voor de muziek uit of 

juist de kantjes af lopend. Hij wist wat hij wilde en wist ook dat ook de politiek teamwerk betekende.  

Beide mannen zijn er niet meer. In deze uitzonderlijke tijd kun je weinig meer doen dan vanaf grote 

afstand je medeleven betuigen en dat voelt of je hen schromelijk tekort doet. Mensen met een klein 

netwerk en bescheiden vrienden- en familiekring krijgen doorgaans een uitvaart in een rouwzaal die 

niet vol is, maar Eise en Ronald gaan nu in een nog kleiner gezelschap de laatste gang. Bij het 

overlijden van een Hoornse oud-politicus is het een goede gewoonte voorafgaand aan een 
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raadsvergadering staande een minuut stilte te betrachten. Kun je dat mooie gebaar digitaal net zo 

indrukwekkend verwezenlijken?  

Ik ben niet de enige, die deze week de overledenen in het geheugen terugroept. Zowel Eise als 

Ronald, maar ook de ons bekende bewoners van de afdeling van het Gezinspaviljoen, die we nooit 

meer vriendelijk zullen kunnen groeten, komen beurtelings en gezamenlijk terug in mijn gedachten. 

Voor hen die deze schitterende mensen nog beter hebben gekend wens ik veel sterkte. 
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18 april 2020 

Men doet mandaat ter destropage 
 

 

Volgende week gaat het gebeuren in Hoorn: het digitale vergaderen van de gemeenteraad. Volstrekt 

nieuw en ook nieuw is het voorstel waarover dinsdag digitaal gebakkeleid mag worden. Een mandaat 

verstrekken aan het college om ter leniging van coronale noden maar liefst 2,4 miljoen te kunnen 

inzetten, zonder dat daar eerst in fractie-, commissie- en raadsvergaderingen een mening en 

richtinggevend besluit over mag worden geformuleerd.  

Het is crisis en in crisistijd wordt duidelijk hoe stroperig besluitvorming in een gemeente tot stand 

komt. Voordat de put gedempt is, zijn er hele kuddes kalveren verdronken. Zo hoort dat nu eenmaal 

en dat is juist het prettige van echte democratie. Geen overhaaste besluitvorming. Natuurlijk worden 

de burgers en instanties, die hopen op een vlotte oplossing van hun nijpende problematiek, tot 

wanhoop gedreven wanneer de democratische besluitvorming in normale tijden zijn beslag krijgt. 

Een raadslid wordt geacht besluiten goed te keuren en de altijd te krappe begroting noopt tot 

serieuze en precieze afweging van belangen en je hebt, omdat het echt democratisch is, altijd van die 

fracties die tegen iets nobels zijn of willen kiezen voor oplossingen waarop een flink deel van de 

burgerij juist niet zit te wachten.  

Dat is regeren zoals het hoort en snelle beslissers moeten zich gewoon maar alleen bezighouden met 

zaken doen of beleggen, want daar valt met snelle besluiten een hoop te winnen. Het is dus volstrekt 

tegennatuurlijk voor een gepikt en gedreven volksvertegenwoordiger om de besluitvorming buiten 

hem of haar om te laten plaatsvinden door een college dat zelfs geen enkel lid van zijn of haar 

partijtje telt. Doch nu wordt vertrouwen gevraagd omdat het nu eenmaal crisis is en verantwoording 

kan achteraf toch ook wel? Het is tijd om noodhulpbeleid te ontstropen, te destroperen. Nu even 

geen tijd voor achterbanstrelende oppositiemomentjes. 

De fracties krijgen een regelmatige corona-update en dan krijgt de pers die ook, zodat we tijdens de 

periode dat het mandaat loopt kunnen zien of de maatregelen al enig succes opleveren of dat 

ernstige fouten aan het licht komen. Ik ga er dan maar van uit dat bij verslaggeving met dergelijke 

boodschappen iets vaker van verhullend taalgebruik sprake zal zijn. Maar vertrouw er maar rustig op: 

dat hebben onze raadsleden direct door en wanneer we weer iets dichter bij de volgende 

verkiezingen komen, zal dat ruim worden uitgemeten.  

Het getuigt van moed dat het college het aandurft met een mandaat te gaan besturen. Natuurlijk 

klinkt het mooi, wanneer je even de handen vrij hebt om te doen wat je denkt dat goed is, zonder 

het wekelijks gejeremieer dat de raad niet gekend is in de besluitvorming. Je geeft aan over welk 

bedrag het gaat en vaag wat over mogelijke doelgroepen en, geheel niet-Russisch en niet-Hongaars 

een eindtermijn van het mandaat. Het kabinet neemt besluiten op basis van wat deskundigen 

adviseren. Zal het Hoorns college dat ook doen? Nu gaat dat adviseren over de medische en sociale 

aanpak van de virusuitbraak en niet over het oplossen van economische problemen.  

Het kan zomaar blijken heel goed te gaan met dit mandaathandelen bij de besteding van die 2,4 

miljoen. Dan is het de vraag of je als raadslid teleurgesteld dient te zijn, omdat duidelijk is dat je er af 

en toe niet toe doet. Je zou ook verheugd kunnen uitroepen: zie je wel dat een Ben Tap regime zijn 
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vruchten kan afwerpen? We gaan het tot 31 december allemaal zien. Vergeet niet dat ook voor de 

zich schrap zettende collegeleden de toekomst ongewis is en dat zij er ook belang bij hebben dat het 

allemaal een tikje ten goede zal keren. Je ziet: politiek blijft boeiend, ook in crisistijd of juist in 

crisistijd. Een mooie tijd voor columnisten, denk ik dan uit eigenbelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

25 april 2020 

De eerste keer 
 

 

Afgelopen dinsdagavond was het dan zover: de eerste digitale raadsvergadering van Hoorn. Net als 

bij de leiders van de Europese landen, vanuit veilige plekken die ruimer van elkaar af lagen dan de 

voor de gewone meebrulburger als veel te ver ervaren anderhalve meter. Het zoeken naar de juiste 

vorm kenmerkte dit soms vermakelijke overleg. Maar evenzo goed was er ruimte voor oude waarden 

als kritiek hebben op beleid en elkaar, alsmede de wens om mede- en tegenstanders te vinden voor 

standpunten. 

Natuurlijk was het leuk om een inkijkje te krijgen in de thuiswerkplekken van de raadsleden en de 

burgemeester, maar de manier waarop elke deelnemer /ster aan de discussie meedeed was voor mij 

soms een openbaring. Thuis ben je anders dan in de vergaderzaal. Je waant je misschien iets veiliger 

en je hebt, omdat je aandacht bijna helemaal gefocust is op de te bespreken onderwerpen, veel 

minder oog voor hoe je je gedraagt. Voor ons, toeschouwers, was dat allemaal wel te zien en bij mij 

kan dat wel eens leiden tot minder aandacht voor de zaak. 

Wat bij bijna alle sprekers die langs kwamen te zien was, betreft het aankijken van de luisteraar of 

juist niet. Wat in de gewone wereld begrepen zou kunnen worden als ontwijkende blikken, werd hier 

veroorzaakt door één reden. Wanneer men op het beeldscherm naar zichzelf of de persoon in beeld 

kijkt, dan kijk je niet in de lens. Wanneer je nou bij teksten die je niet hoeft voor te lezen gewoon in 

de lens kijkt, dan kom je persoonlijker over. En ook relaxter, hoewel dat er bij Chris de Meij, die zich 

gemakkelijk op de bank gevestigd had, iets te ontspannen uit zag. Misschien omdat hij een beetje 

lekker onderuit gezakt zat met de handen op de buik. Zet het beeldscherm op ooghoogte. Bij Guido 

Beukers was duidelijk dat het beeldscherm waarop de collega-bestuurders verschenen een eind 

boven zijn hoofd hing. Dingen zeggen met de blik naar boven geheven zie je vaak verbeeld in oude 

schilderijen van heiligen die zich tot de Allerhoogste richten, maar Guido sprak ons aan, mag ik 

hopen. 

Natuurlijk zijn de technische handelingen waaraan je niet gewend bent een beetje moeilijker te 

beheersen, wat soms leidde tot momenten dat het beeld op zwart kon staan, zoals bij Robert 

Vinkenborg gebeurde, of dat griffier Menno Horjus even moest melden dat de verbinding met Nico 

Oudshoorn weg was. Gestemd werd hoofdelijk, op alfabetische volgorde. Dat is geluidstechnisch 

kennelijk een verduiveld moeilijke truc. Een aantal stemmers slaagde er niet in bij de eerste oproep 

te zeggen dat ze voor of tegen waren. Bij anderen hoorde je alleen de twee laatste woorden van de 

zin: ik ben tegen het amendement. Omdat op vijf stemmen na iedereen tegen het amendement was, 

ging de griffier om een hoop tijd en gepriek met knopjes te vermijden er van uit dat wie tegen het 

amendement was voor het collegevoorstel was en dat klopte, want niemand gaf anders aan. Tip: 

beeldstem voortaan met de duim omhoog of omlaag. 

Gelukkig was er tussen alle ongemakken door nog steeds plaats voor democratisch gekibbel. Roger 

Tonnaer, die nog steeds het opperhoofd is van Fractie Tonnaer en die met Chris de Meij van de VVD 

een voorstel deed om het testen van verzorgers en uit te breiden categorieën werkenden bij de 

Westfriese IJsbaan te doen i.p.v. in de Alkmaarse IJsbaan, kreeg van wethouder Marion van der Ven 

te horen dat over deze kwestie al druk werd nagedacht. Het klonk hem iets te zakelijk. Hij verweet 
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haar daarom dat ze zonder passie sprak over de betreffende beroepsgroepen, die zich het bloed in 

de sloffen liep in oneindige opofferingsgezindheid. Dit werd door anderen ervaren als pure 

partijpolitiek en de stijl van Roger werd ervaren als zó februari 2020.  

Nog een andere uitglijder kwam van Arnica Gortzak van de PvdA. Natuurlijk zou ze best wel een punt 

kunnen hebben, wanneer ze het mandaat voor het college, om tot eind december over de somma 

van 2,4 miljoen direct te kunnen inzetten ter leniging van acute coronanoden in de gemeente, een 

beetje te ver vond gaan, maar om dan een soort overeenkomst te trekken met Hongaarse 

toestanden schoot velen in het verkeerde keelgat. Arnica vergat dat ze in beeld was toen ze 

behoorlijk geëmotioneerd over haar uitlating heen stappend haar amendement bleef verdedigen. 

Wat wij dienen te begrijpen is dat wij in tijden van nood allen in staat van eensgezindheid dienen te 

zijn. Weg met vaste regeltjes die de democratische waarden ondersteunen. Nee, nu telt slechts: 

leider, vertel ons wat er gedaan moet worden en wij volgen.  

Zo’n eerste keer digitaal vergaderen is duidelijk voor iedereen een eerste keer. Men leert, zeker onze 

raadsleden. Reken maar dat die kunnen leren! De tweede en volgende keren zal me ik waarschijnlijk 

veel meer kunnen focussen op de inhoud en dat is af en toe al lastig genoeg.  
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2 mei 2020 

Wake up call 
 

 

Ik zat erbij en ik zag niks. Zo’n gevoel heb ik wanneer ik naar de raadsagenda van Hoorn kijk. Pas op 

25 augustus komen de raadsleden weer ter vergadering. Ik heb enkele keren ergens horen zeggen 

dat de vergaderingen wegens het coronagevaar tot aan het zomerreces niet meer worden gehouden. 

Ook omdat het digitale vergaderen nog helemaal moest worden uitgevonden in Hoorn. En ik vond 

dat jammer, maar het was niet anders.  

Intussen blijkt dat het digitale vergaderen zelfs in Hoorn niet onmogelijk is. En in de ene keer dat het 

Hoornse politieke wereldje zich daarmee vermeide, werd een mandaat verstrekt aan het college van 

B&W zodat ze bepaalde beslissingen tot het einde van het kalenderjaar zonder overleg met de raad 

kunnen nemen. Tot 25 augustus heeft de raad zich een soort reces verleend, een coronareces. Op die 

manier zouden onze uiterst waardevolle raadsleden optimaal beschermd blijven en kloeke bewakers 

blijven van de democratie die zij gezamenlijk een gezicht plegen te geven.  

En ik heb de noodzaak daartoe gewoon voor zoete koek aangenomen. Ik heb me in een politieke 

zomerslaap laten sussen. De raad heeft pas tegen het einde van de zomer een vergadering op de 

kalender staan. Tot die tijd moet Hoorn het zonder doen. Een aantal maanden zonder de roep om 

controle en in stelling gebracht te worden. Vele weken zonder moties, amendementen, schorsingen 

van vergadering, beloften om raadsinstrumenten in te zetten, kritische geluiden naar wethouders die 

verder voor de muziek uitlopen dat strikt was afgesproken, weken zonder spitsvondige opmerkingen, 

overbodige politieke spelletjes, zich aangesproken weten en het overschrijden van de pitchtijden.  

Het zal op een democratische manier zo zijn afgesproken. In andere Westfriese gemeenten vullen 

overlegrondes de kalender nog wel. Ook daar maakt het internet vergaderen mogelijk. In Hoorn 

hoeft dat dus niet. Hebben de 14 Hoornse fracties dan zoveel vertrouwen in het college, dat het 

tijdens de lopende bestuursperiode regelmatig stevig te verduren kreeg? Zijn de Hoornse raadsleden 

dan ook in slaap gesust? 

Nu pas krijgen de woorden van PvdA-fractievoorzitter Arnica Gortzak voor mij meer betekenis. 

Misschien had ze niet moeten spreken van Hongaarse toestanden, want de regeringsleider aldaar 

schort inspraak op uit duidelijk waarneembare machtshonger, maar de gepleegde oppositie tijdens 

het afgelopen digitale overleg, samen met de fracties Danny Verdonk en Linda Koekkoek en DRP-

voorman Menno Jas was wel degelijk bedoeld om als raad nog het een en ander te mogen 

voorstellen. 

In meerderheid werd de noodzaak daartoe ontkend en in meerderheid slikte men het argument van 

wethouder Marjon van der Ven dat het allemaal onnodig veel tijd en moeite zou kosten om de raad 

steeds weer in stelling te laten brengen. Toen bleek de ongelukkige woordkeuze van Arnica het 

breekijzer om haar amendement weg te schoffelen. 

Nu zien we heel af en toe, wanneer we met de juiste mensen zijn verbonden via de sociale media, 

van onze lokale politici op en aanmerkingen, gedachtesprongen, mening peilende vragen en 

fotootjes van tuin, dieren en blauwe of bewolkte luchten langs komen. Enig idee hoe het is om elke 
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dag berichten te lezen van – ik noem zomaar iemand – Robert Vinkenborg, en daarop intelligent te 

reageren? Is Facebook het nieuwe democratische strijdperk aan het worden?  

Zou het nog te realiseren zijn dat onze raadsleden in meerderheid besluiten om toch maar wat vaker 

het reguliere door iedere geïnteresseerde burger te volgen overleg wat vaker te laten plaatsvinden? 

Of moeten we de conclusie trekken, dat nu aangetoond en toegegeven duidelijk is dat een 

gemeenteraad er eigenlijk niet toe doet? Democratie mag wat kosten. Ook moeite lijkt me. Laten we 

allemaal weer wakker worden. 
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9 mei 2020 

Raadsstilte 
 

 

Ik zou graag een stukje willen schrijven over de bestuurlijke ontwikkelingen in Hoorn. Die zijn er echt 

wel. Ja natuurlijk zijn die er, wat zullen we nu hebben? Wie echter wil weten wat er deze week 

allemaal voor ons, burgerij van Hoorn, voor eigen bestwil en in ons voordeel is bekokstoofd, dient 

zeer bedreven te zijn in het achterhalen van informatie. In een eerdere column verwees ik naar de 

raadsagenda, waar voor de buitenstaander gemakkelijk te vinden is dat op 25 augustus weer de 

eerstvolgende raadsvergadering zal zijn. 

Het uiterst behulpzame raadslid Aart Ruppert stuurde mij een overzicht van de werkelijk geplande 

activiteiten van raad en commissie. Daarin wordt aangetoond dat de gekozenen echt wel het een en 

ander te doen krijgen. De afgelopen week was er op 6 mei de Werkgroep bestuurlijke vernieuwing en 

op 7 mei de digitale sessie RES/digitale sessie Rozenbuurt/Landje van Balk. Voor wie de 

wenkbrauwen nog omhoog staan de tip om te googelen naar Rozenbuurt en Landje van Balk en dan 

ontdek je dat het gaat over een bouwproject in Zwaag.  

In onze raad zijn leden aan te wijzen die absoluut willen voorkomen dat bij dergelijke bouwprojecten 

niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de nijpende woonbehoefte van hen die zijn 

aangewezen op sociale huurwoningen. Wat er deze week is besproken en misschien wel afgesproken 

zal hier ook wel mee te maken hebben. We zullen mettertijd horen wat er wordt voorgesteld. Vraag 

mij niet naar het tijdstip. 

Voor de komende weken staan nog meer digitale sessies op de rol. Voor 12 mei is het onderwerp: 

stand van zaken vernieuwing WF-Museum. Vast zeer boeiend. Minstens zo boeiend zal de dag erna 

de Regionale raadsledenbijeenkomst zijn, of anders wel op diezelfde dag de digitale informatiesessie 

Poort van Hoorn. Wat er zal worden besproken zal ongetwijfeld zijn weerslag kunnen krijgen in een 

mededeling of te bekijken raadsoverleg. We zullen ook dat mettertijd vernemen. 

Ik kan natuurlijk via mijn column iedereen die dit medium raadpleegt op de hoogte houden van alle 

activiteiten die zullen plaatsvinden voordat de datum van 25 augustus wordt bereikt. In juni, zal ik 

alvast verklappen zijn maar liefst vier treffens van de Algemene Raadscommissie en twee 

raadsvergaderingen. Na 30 juni, de datum van de laatste raadsvergadering op mijn lijstje zullen geen 

vergaderingen meer plaatsvinden. Het voornemen is wel om af te sluiten met de gebruikelijke BBQ. 

Leuk om te zien hoe een anderhalvemeter BBQ er uit ziet.  

Wie nog dieper in de gemeentezaken wil duiken kan via de websites van de gemeenteraad en het 

college van B&W zien op welke vragen zoal gereageerd wordt. Vanzelfsprekend zit daar ook een 

antwoord op een brief, gestuurd door een verontruste Fractie Tonnaer inzake vrijgeven van budget 

citymarketing als noodfonds ter ondersteuning van initiatieven. Vrijgeven mag natuurlijk niet leiden 

tot vrijgevigheid.  

Ik denk bij de Hoornse politieke activiteiten aan een uitgespeelde voetbalcompetitie zonder publiek. 

Meer nog mis ik de heroïsche woordenstrijd in gesprekken over bouwplannen van vastgoedcowboys. 

Ik mis de ongeëvenaard scherpzinnige opmerkingen van Guido Beukers, het getormenteerde gezicht 
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van ons aller burgermantelzorger Robert Vinkenborg, de wanhopige pogingen van Arnica Gortzak om 

betaalbare woonruimte te bemachtigen voor de minderbedeelden. Ach, ik mis allen!  

Je kunt ook raadsleden bellen. Ik heb van diverse raadsleden het aanbod gehad om gerust eens een 

keer te bellen wanneer ik iets meer dan van de hoed en de rand wil weten. Toch vraag ik me een 

beetje af of het helemaal juist is dat een burger die de gang van zaken een beetje wil volgen zelf 

zoveel moeite moet doen om informatie over de gang van zaken te krijgen.  
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16 mei 2020 

Snakker 
 

 

‘De Hoornse politiek snakt weer naar de raadszaal’ luidde de kop van een regionaal berichtje in de 

krant. Het was de hartenkreet van Roy Drommel, de fractievoorzitter van GroenLinks. En als Roy dat 

zegt, is hij er echt aan toe. Het is een soort politieke huidhonger die echter door het covid19-virus 

niet gelenigd kan worden. Voor de raspolitici, met een enorme democratische roeping, is de manier 

waarop in deze tijd het politieke tegen- en samenspel moet worden bedreven, een waarlijke hel.  

Je komt ze af en toe tegen en je herkent ze ook direct. De teistering die de politieke onthouding 

teweeg brengt tekent hun gelaat, kenmerkt hun hoekige motoriek, is herkenbaar in de manier 

waarop ze elkaar bejegenen en zo onmiskenbaar duidelijk in ontmoetingen met burgers wanneer 

met hese stem de vanuit de tenen opgewelde vraag wordt gesteld: ‘O burger, wat kan ik voor je 

doen?’ Op de opmerking dat alles weer goed komt reageren zij met nauwelijks verholen snik: ‘Dat 

zeg je alleen maar om mij op te monteren.’ 

Ook Arwin Rood, de fractievoorzitter van D66, - ik merk even op, dat beide heren deel uitmaken van 

de coalitiepartijen – spreekt de vurige wens uit weer eens fysiek bij elkaar te komen. Dat moet toch 

te regelen zijn binnen de richtlijnen van het kabinet? De richtlijn dat men geen samenkomsten mag 

organiseren, zelfs wanneer de anderhalvemetermaatregel in acht wordt genomen, zou men dan 

even aan de laars kunnen lappen en een boete van 35 maal € 390,- voor de raadsleden en 6 keer dat 

bedrag voor het college en nog een paar keer voor ondersteunende ambtenaren en leden van de 

pers riskeren. Democratie mag wat kosten. En de hoogte van de boetebedragen is tevens een 

prachtige aanwijzing dat in Hoorn de politiek wordt bedreven door volwassen mensen.  

Mocht het zo zijn dat dit zonder boetebepalingen of zonder dat het stiekem gebeurt en de boa’s en 

politiedienaren naar andere delen van de stad worden gestuurd kan plaatsvinden, dan rijst de vraag: 

waar is er plek om zoveel vergadermeubilair op gepaste afstand van elkaar neer te zetten? De 

schouwburg schijn lastig te faciliteren te zijn. Maar we hebben toch ook sportzalen in de gemeente? 

En wanneer we met elkaar een stel tafeltjes en stoeltjes uit scholen slepen, waar ze ook maar ergens 

in een hoek zijn weggezet om de RIVM-maat mogelijk te maken, dan slaan we twee vliegen in één 

klap.  

Voor Roy mag de klap op de schouder desnoods even uitblijven. Elke andere min of meer 

kameraadschappelijke fysieke bejegeningen moeten, om een voorbeeld voor anderen te kunnen 

blijven, ook maar even wachten op betere tijden. Als die ooit terugkomen natuurlijk! En ik kan zo 

ontzettend goed met Roy, met Arwin en met andere raadsleden meevoelen! Ook wethouders 

moeten welhaast mentaal ondersteund gaan worden, omdat ze iedere burger voor wie zij dagelijks 

schier onzichtbaar buffelen niet in de ogen kunnen zien om daar te ontdekken of hun goede 

bedoelingen ook in voldoende mate terechtkomen.  

Ik zag onlangs een videoboodschapje langskomen van wethouder Samir Bashara, die zo vanuit het 

diepst van zijn hart, een hart onder de riem wil steken bij allen uit zijn portefeuille. Zijn blik, dat valt 

mij dan weer op, was er een die getuigde van de moed der wanhoop. Ook hij - dat was voor blinden 

zelfs te zien - vindt een videoboodschap zoveel leger en minder sprekend dan fysieke aanwezigheid. 
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Dat moet bij alle andere collegeleden precies zo zijn. Ik meen ze te kennen en dan durf ik dit zo te 

stellen.  

Ik ben kennelijk niet met elke bestuurder FaceBookbevriend, zodat ik hun bekommerde zoeken naar 

bemoedigende troost- en sterktewensen niet zie langskomen, maar dat wil niet zeggen dat het hun 

koud laat dat wij naar hun bestuurlijke activiteiten moeten raden. Maar ooit, en dat zal niet te ver in 

de toekomst zijn, zal er een nieuwe modus ontstaan, uiteraard via de moderne elektronische 

snelwegen, waardoor de democratie weer zichtbaar wordt voor hen die zich daarvoor interesseren.  

Als bidden daarom zou helpen, zou ik dat zelfs overwegen. Ik reken eigenlijk meer op de eigentijdse 

vaardigheden ten stadhuize. Dan zullen Roy Drommel en Arwin Rood en alle andere politieke 

doeners weer opfleuren. Wordt het vanzelf even een mooie zomer! 
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23 mei 2020 

Annie forever (ything) 
 

 

Raadsleden hebben het niet gemakkelijk. Tot dat inzicht kwam ik enige decennia geleden, toen ik via 

werk en vooral hobby’s en interesses werd overstroomd met stukken om te lezen, opdat ik op de 

nodige momenten verstandige dingen kon zeggen. Ik durf nu te bekennen dat ik regelmatig diverse 

stukken niet volledig las, maar zo snel mogelijk doorbladerend scande op zoek naar voor mij 

relevante informatie. Raadsleden plegen dat soort stukken helemaal door te spitten en in 

fractievergaderingen op de eigen waarden te schatten, zodat er aan een gezamenlijke mening 

gebouwd kon worden. Tenzij de fractievoorzitter de baas was met de beste te verkopen inzichten, 

dan hoefde je de stukken niet meer zelf te lezen. 

Op dit moment zijn er eventjes minder vergaderingen. Wel wordt informatie verschaft over diverse 

lopende zaken, zodat de raads- en commissieleden de mogelijkheid houden om over prangende 

zaken constructieve uitspraken te doen. Deze maand zijn er maar liefst drie digitale sessies geweest, 

waarin informatie werd verschaft over de vernieuwing van het Westfries Museum, de Poort van 

Hoorn en de vastgoedstrategie. Drie onderwerpen die bij mij een nauwelijks te beschrijven 

nieuwsgierigheid opwekken over wat de 14 fracties hierover te berde zullen brengen, wanneer er 

besluiten moeten worden genomen. Maar de leestrek kan nog even niet gestild worden. Ik zal me 

tevreden moeten stellen met de wetenschap dat daar door onze volksvertegenwoordigers al wel 

over wordt nagedacht. 

Wanneer raadsstukken lezen er even niet in zit, is er tijd voor andere leeskost. En omdat het deze 

week 25 jaar geleden was dat de unieke schrijfster Annie M.G.Schmidt ons is ontvallen en men het 

hier en daar weer uitgebreid heeft over haar bijzondere schrijfkwaliteiten en vooral de keuze van de 

tegendraadse onderwerpen, leek het mij goed weer eens wat boeken van haar uit de kast te plukken. 

En wat een verschil met de ambtelijke taal! En wat is onze huidige cultuur zelfs door haar voor 

kinderen geschreven verzen een stuk vrijer en vrijmoediger geworden!  

Ik lees af en toe mijn eigen teksten terug, waaronder enkele rijmelarijen en dan bekruipt me het 

gevoel, dat er nog een hoop voor mij te leren valt. Als ik het al ooit zo in de vingers zou kunnen 

krijgen. Annie schreef niet vaak in directe zin voor of over politiek. Ik ken daar geen teksten van. Toch 

heeft ze ooit een politiek statement gemaakt door zich als lijstduwer te laten plaatsten op de lijst van 

De Groenen in Amsterdam, die toen geleid werd door kabouter Roel van Duijn. Ik weet niet of hij  

familie was van Annies’ echtgenoot, Dick van Duijn. En Roel deed haar eigenlijk niet veel eer aan door 

te stellen:  'Maar de kracht moet natuurlijk zitten in de trekkers, daar onderaan is het maar een 

aardigheidje.' 

Schrijven betekende voor Annie wat ik hoop dat politiek handwerk voor politici betekent. Het laat je 

niet meer los en je bent er nooit klaar mee. Van de schrijfsels van Annie kon het overgrote 

merendeel van de lezers genieten. Hoe groot is het genot dat wij burgerij van Hoorn beleven van de 

inzet van onze politici? Moeten we dan direct zeggen: ja, maar Annie was een groot talent en dan 

lukt het haar ook ons te laten genieten en onze politici … enfin, vul dat zelf maar in. 
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Voordat je me gelijk gaat geven, meld ik even dat ik nu net een appelsmetperenvergelijking heb 

losgelaten. Vraag je maar af of we van Annie ook uitbundig zouden hebben genoten wanneer ze zich 

niet als lijstduwer, maar als lijsttrekker had laten ronselen. En hiermee zou ik de suggestie kunnen 

wekken dat er met politiek geen eer te behalen valt. Ik vrees dat dit een behoorlijk terechte 

constatering kan zijn. Heel af en toe krijg ik een schouderklopje voor deze schrijfsels. Daar ben ik heel 

blij en verguld mee, maar wanneer ik werkelijk politiek actief zou zijn, zou er een stuk minder olijk 

geknikt worden.  

Gelukkig hebben we in onze raad een paar mensen, niet eens een handvol, naar wie het leuk 

luisteren is. Hun speelse, bijna echt humoristische en zelf bij grote afkeer voor voorgenomen 

besluiten spitsvondige bijdragen zouden zomaar aanwijzingen kunnen zijn, dat zij in hun jeugd veel 

Annie M.G. Schmidt voorgelezen hebben gekregen. Daarom een tip voor de rest van de raad: haal nu 

eens wat vaker Annie van de plank. Wanneer we ooit weer eens een echte raadsvergadering zullen 

meemaken, zou dat best wel eens een aangename belevenis kunnen worden! 
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30 mei 2020 

Horen in Hoorn 
 

 

Ik zal beslist niet horen bij een grote meerderheid van de bevolking van Hoorn met nieuwsgierigheid 

naar zaken waarover een gemeentebestuur zoal beslist. Ik troost me dan met de gedachte dat de 

groep Hoornse burgers die staat te popelen om zelf raadslid of wethouder te worden nog een stuk 

kleiner is. Maar het tamelijk kleine groepje waar ik me toe reken dat zich dagelijks afvraagt wat er nu 

weer ter sprake zal komen bij onze volksvertegenwoordigers zal binnenkort weer even het hart 

kunnen ophalen. 

In de commissievergadering van 9 juni komen mooie agendapunten voorbij en voor enkele punten 

de uitnodiging om het er eens uitgebreid over te hebben. Compleet met pitches en misschien wel 

weer met de belofte om raadsinstrumenten in te zetten. Mijn dag is altijd weer goed wanneer een 

raadsinstrument wordt ingezet. Dat gaat altijd over de heikeligheid van een vergaderonderwerp en 

dan is een raads- en commissielid op zijn of haar best.  

Er is een A- en een B-agenda. De B-agenda bevat voorgenomen besluiten die al bij voorbaat worden 

beschouwd als hamerstuk. Hamerstukken zijn stukken die zo evident passen binnen de wensen van 

een hele raad, dat men politici die de neiging hebben over elk lullig onderwerpje urenlang te bomen, 

met enige nadruk uitnodigt om over dat onderwerp even het zwijgen toe te doen. Tijdens een 

raadsvergadering komen die punten helemaal aan het einde van de vergadering, wanneer zelfs de 

meest notoire kletskousen op hun klokje gaan kijken, en worden dan allemaal tegelijk met één klap 

van de voorzittershamer aangenomen. 

Toch is het wel eens leuk om te zien welk onderwerp zo vanzelfsprekend wordt gevonden dat er 

geen spreektijd voor ingeroosterd is. Voor 9 juni is dat bijvoorbeeld punt 6.3: Verordening Commissie 

Bezwaarschriften 2020 en Reglement ambtelijk horen 2020. Dat valt binnen de portefeuille van 

burgemeester Jan Nieuwenburg. Het gaat over bezwaarschriften die wij als burgers kunnen indienen 

wanneer er besluiten dreigen te worden genomen binnen het sociale domein. Er wordt nu 

voorgesteld enkele verbeteringen aan te brengen in het ambtelijk horen.  

Ik moest onmiddellijk denken aan burgerlijke heisa die in een nog redelijk recent verleden de media-

aandacht kreeg over het onderwerp flexwoningen bouwen. Een tamelijk militant groepje mensen 

met een naar mijn gevoel behoorlijk opgeklopte verontruste gevoelens eiste en kreeg aandacht en 

wist daarna in de radiostudio waar ik toen was te vertellen dat ze niet gehoord werden. Onze vroede 

vaderen moeten van hun kreten nog lang tuitende oren gehad hebben, maar gehoord hadden ze 

niets volgens de protesterenden. 

Het is geen uitzondering dat mensen blijven krijsen dat ze niet worden gehoord. Wat zij met die kreet 

bedoelen is: ze doen iets anders dan wat wij willen. Die politici luisteren niet naar ons. Ze kijken 

alleen om te zien dat onze lippen kunnen bewegen. Wat ze niet willen duidelijk maken is dat ze 

absoluut geen zin hadden om naar redelijke tegenargumenten te luisteren. 

In punt 6.3 van de B-agenda hoopte ik een voorstel aan te treffen dat aan deze ongehoordheden een 

einde maakt. Ik citeer een stukje, zodat het meteen glashelder wordt: 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Hoorn/5b27bc60-e67c-4fcd-a5ff-3bd419f79834#00479113-044c-4648-9e91-8ebf726546a2
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Hoorn/5b27bc60-e67c-4fcd-a5ff-3bd419f79834#00479113-044c-4648-9e91-8ebf726546a2
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Hoorn/5b27bc60-e67c-4fcd-a5ff-3bd419f79834#00479113-044c-4648-9e91-8ebf726546a2
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‘Alle bezwaarschriften in het sociale domein worden ambtelijk gehoord (door 2 ambtenaren, niet 

betrokken bij de besluitvorming) op basis van de verordening Bezwaarschriftencommissie Sociaal 

Domein 2015. Dat geldt ook voor de bezwaarschriften in het kader van de Regionale 

Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland 2019. Bij de overige bezwaarschriften vindt het 

horen plaats door de Commissie bezwaarschriften, voltallig of door de voorzitter. 

Ik denk terug aan de heethoofdige types die ik indertijd sprak en ik tracht me voor te stellen hoe zij 

zouden reageren op een fatsoenlijk aangeboden hoorgesprek met twee juridisch geschoolde 

ambtenaren die niet direct betrokken zijn bij het te bespreken onderwerp. Mijn respect voor deze 

ambtenaren zou zeer groot zijn, wanneer het hun lukt hen te overtuigen dat ze na afloop van het 

gesprek inderdaad gehoord zijn. Wie weet wordt daar 9 juni zonder er iets naders over te horen een 

klap op gegeven. 
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6 juni 2020 

Geen heilige 
 

 

Begin juni al van start gaan met de zwartepietdiscussie is weer een nieuw record. Rare tijd, die 

coronatijd! Op het hoogste Haagse niveau hebben ze het al over piet gehad, dus we mogen weer. 

Rutte gaat ons voor en hij continueert ook op dit gebied zijn voorbeeldrol. Ooit zag hij geen enkel 

kwaad in de zwartheid van piet. Hij is er zelf mee grootgebracht. Ik stam van een aantal jaren voor 

hem en voor mij was er ook altijd de vanzelfsprekendheid van de zwartheid van zwarte piet. Ik kom 

ook nog uit de tijd dat zwarte piet in de weken voordat sinterklaas een klein deel van je verlanglijstje 

kwam invullen heel goed aan het kijken en luisteren was of je geen scheve schaatsjes reed, want 

altijd was er nog de zak en ook was piet beter bewapend dan de BOA’s, want hij had de roe bij zich. 

Nu durf ik te bekennen dat ik in die dagen altijd een voorbeeld van braafheid ben geweest, die als hij 

moest biechten zich suf piekerde welke pekelzonde begaan was. Ik weet het niet helemaal zeker 

meer, maar er moeten toen momenten geweest zijn, dat ik dacht dat ik al lekker bezig was heilig te 

worden en dat ik dat zelfs heel lang wilde volhouden. Nu ben ik al enige tijd geen trouwe kerkganger 

meer en mij verontrust ook niet meer de vrees dat ik de status van heilige niet meer zal bereiken 

vanwege de in de afgelopen 50 jaar opgelopen drie bekeuringen voor enkele kilometers te snel 

rijden. 

Echte angst voor zwarte piet is er niet geweest. Mijn broer zat daar meer over in de rats en terecht. 

Ik heb ooit als een roetzwarte piet in Den Helder tijdens de intocht meegevaren en gelopen en me 

met de kindertjes op de koude kade enorm vermaakt. Over het bedreigende en beledigende karakter 

van de kleur zat ik niet in en ik was me er absoluut niet bewust van. Ik was me er in de jaren als 

schoolmeester ook niet van bewust dat het sinterklaasfeest in de klas  voor de donkergekleurde 

kinderen een bezoeking was. Zwarte piet was er voor het strooigoed en de mallotigheid. Het kan zijn 

dat ik door onwetendheid blind was.  

Vorig jaar speelde ik de sint in het verzorgingshuis waar mijn schoonmoeder verblijft en er waren 

twee zonen van een andere bewoonster, die al een aantal jaren de begeleidende pieten speelden. 

Zwarte pieten. Als het in een andere kleur moest zouden ze afhaken. Voor hen was het meer een 

principezaak dan voor mij. Wat mij betreft kon elke kleur, maar voor de dementerende oudjes zou 

stroopwafel en roetveeg verwarrend kunnen zijn. Het zwart zit bij die oudjes nog net zo in het 

geheugen als de sinterklaasliedjes. In vet Westfries dialect dolden de pieten met de oudjes, die dat 

allemaal nog net begrepen.  

De woede die de demonstranten de afgelopen dagen naar elke demonstratiestad meenamen is 

gewoon terecht. Niet alleen die idiote aanpak van de Afro-Amerikaanse burgers moet je tegen de 

borst stuiten, maar ook dergelijke benaderingen van de gekleurde mensen in Nederland. Ik moet 

echter van een aantal fanatieke demonstranten aannemen dat ook ik behoor tot de groep blanken 

met een vanzelfsprekende gedachtegang die gebaseerd is op de witte suprematie. En na een poos 

diep staren naar alle streepjes op mijn kerfstok moet ik bekennen dat ik deze categorie sociale 

misstappen niet of nauwelijks kan zien. Misschien is dat juist mijn foute houding.  
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Ik heb de afgelopen dagen wel de weerzin ervaren over het racisme dat bij een te groot aantal 

Amerikaanse politiefunctionarissen leidt tot redeloos geweld, maar niet de woede gevoeld die zo 

groot is dat ik daartegen met een massa geestverwanten desnoods een virusbesmetting oploop. Ik 

wil ook niet het gevoel opgedrongen krijgen toch een verkapte racist te zijn omdat ik niet openlijk 

mijn afschuw loop weg te schreeuwen en daarmee juist racisten in de kaart speel. Ik ga ook niet mijn 

vrienden- en kennissenkring natellen op het aantal gekleurde mensen om zo een maatstaf te kunnen 

tonen van mijn goede inborst. 

Nogmaals: racisme en buitensluiten van mensen die er anders uitzien dan ik of meningen koesteren 

die een paar streepjes afliggen van de mijne is mij na enig zelfonderzoek vreemd. Wellicht zal ik nooit 

de status van heilige bereiken. Misschien val ik onder de categorie Gutmensch en dat lijkt me voor nu 

een resultaat waarmee ik graag tevreden wil zijn.  
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13 juni 2020 

Roy Drommel deugt 
 

 

Ik moet bekennen: ik heb een beetje de pest in. Roy Drommel van het Hoornse GroenLinks stond 

deze week in een soort superieure triomfhouding voor het standbeeld van JPC in de krant. Om te 

vertellen dat hij meeswingend op de golven van de Black Lives Matterbeweging op het idee kwam 

met het Hoornse standbeeld ook iets te doen: wegzetten in de tuin van het museum. Bovendien - en 

daardoor werd ik het meest getriggerd – riep hij na de commissievergadering iedereen in de zaal toe 

die nog een beetje treuzelde met stukken in de tas bergen of voor een 

anderhalvemeternaboomopmerking naar collega’s dat ze een beetje moesten opschieten, omdat ze 

hem anders zouden kunnen missen als hij even op de tv was. Bij Hart van Nederland of zoiets.  

Hij stond daar in de krant onbeschaamd zijn ziemijeensdeugenhouding te etaleren. Toen voelde ik 

het weer eens duidelijk. Iemand probeerde mij te overtroeven in mijn eigen deugdelijkheid. Voor alle 

duidelijkheid: ik deug. Ik deug zelfs hartstikke. Begrijp me goed, jij zult ook best wel deugen en ik kan 

het best hebben wanneer er iemand in Hoorn rondloopt die nog beter deugt dan ik. Niks is 

onmogelijk natuurlijk. En ik wil ook best zonder mokken aannemen dat Roy Drommel deugt. Sterker 

nog: ik vermoed heel sterk dat ons stadsbestuur voor een aanzienlijk deel deugt, zelfs voor een deel 

waar de stad trots op kan zijn, ik wil niemand tekort doen, maar ik stel het altijd zeer op prijs dat 

iedereen dat in stilte uitstraalt. Je moet het niet overduidelijk aan iemand zien dat jij deugt.  

Ik ben het natuurlijk helemaal eens met al die mensen die protesteren tegen discriminatie op kleur. 

Dat doe ik niet. Mevrouw Grosthuizen en ik hebben twee kinderen uit een ver warm land 

geadopteerd. Mijn zoon heeft een kleurtje, ik bedoel natuurlijk een donkerder kleur dan wij zelf 

hebben en dat vinden wij heus niet erg. En we liepen er echt niet mee door stad en land om iedereen 

te laten zien hoezeer wij deugen. En het is ook niet zo dat we ons altijd verheugen op de zomer, 

omdat het dan nog beter te zien is. Ik vind het jammer dat ik zelf  ’s zomers niet echt lekker bruin 

word. Ik verbrand eerder. Ik wil hier ook nog even kwijt dat ik iedereen, ongeacht een kleurtje 

vriendelijk groet en echt niet de ene kleur vriendelijker dan de andere. Ik ben wat dat betreft 

volstrekt kleurloos en dat komt omdat ik deug.  

Ik deug minstens net zo goed als Roy Drommel van GroenLinks en het is ook niet dat ik de pest in 

heb, omdat hij me over dat standbeeld van JPC net voor was. Van mij mag dat rotbeeld gewoon 

blijven staan. Ik ben niet van de beeldenstorm. Zelfs wanneer ik bedenk dat die JPC staat voor een 

groep mensen in Hoorn, die mijn arme sloebers van voorouders met de nek aankeken en ze kort, arm 

en stemloos hielden. Ik haast mij natuurlijk meteen om te zeggen dat het lijden van mijn voorouders 

onder al die figuren die hun naam leenden aan talloze straten en pleinen in ons land geenszins in 

verhouding zou staan met het lijden van de slaven in verre landen waar zij onze rijkdom van nu 

wegsleepten.  

Omdat ik werkelijk deug zal ik niet heel vals gaan suggereren dat het over niet al te lange tijd weer 

verkiezingstijd is. Ik vraag me namelijk ook af of de Nederlandse en dus ook Hoornse kiezer er erg in 

geïnteresseerd is dat de politicus waar ze hun stem op uitbrengen werkelijk deugt. Het staat ook 

nergens expliciet in de verkiezingsfolders: onze vertegenwoordigers deugen. Er bestaat fact-checken, 

maar deugdcontrole bestaat nauwelijks. Nou ja, er wordt bij een paar partijen wel eens vooraf aan 
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kandidaten gevaagd of er geen lijken in de kast zijn en dan spelen de kandidaten vaak de onschuld 

zelve. Bij één op dit moment zeer populaire partij is dat wel eens fout gegaan, maar daar wil ik het nu 

niet over hebben. Dat zou nu even niet deugen. 

Ik had het vandaag eigenlijk gewoon willen hebben over de uiterst boeiende agendapunten waar de 

raadscommissie zich over diende te buigen. Sorry dus, dat er vandaag niks is gekomen van een 

deugdelijk stukje.  
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20 juni 2020 

Let’s go tot the beach 
 

 

De stemming in de raadzaal was bijna feestelijk te noemen. Hoorn was al druk in de weer om een 

stadsstrand te realiseren, maar bestuurlijk lagen er kennelijk nog wat losse eindjes te wachten op 

verbindende knopen. Die knopen hebben nu een definitieve versie. Elke knoop kent zijn eigen 

moeilijkheidsgraad en toepassing en varieert van een eenvoudige mastworp en het beleg voor 

korvijnagel tot een iets ingewikkelder achtknoop of slipsteek. Voor het stadsstrand lag de keuze voor 

uit drie varianten, heel simpel variant 1, variant 2 en variant 3 genoemd.  

Het voorstel van het college ging uit van variant 2. Een beetje gebracht als het beste wat je voor een 

bepaald bedrag kan krijgen. Variant 3 was voor Roy Drommel van Zandvoort en ook GroenLinks de 

mooiste, maar wat je daar meer voor moest betalen deed hem toch maar kiezen voor variant 2. 

Variant 2 is het geworden. Alle fracties kozen hiervoor en het enthousiasme was groot. Aart Ruppert 

claimde zelfs alvast een plekje voor zijn handdoek, pal naast de zelf gegraven kuil. Je proefde het 

verlangen naar het eindproduct. Wat het allemaal precies gaat kosten en hoe dat budgettair opgelost  

wordt, komt aan het einde van dit jaar wel in zicht.  

De zomer nadert en bovendien lijken de beklemmende tijden van coronagevaren enigszins op 

afstand te geraken en het verlangen naar een strandleven zonder lange ritten in bloedhete auto’s 

speelt dan mee in de anders altijd zo verantwoordelijke besluitvaardigheid van Hoornse raadsleden. 

Wie kan er tegen zijn op een zandstrand op loopafstand?   

Alleen Jan Kollen van de PvdA leek onaantastbaar voor het meeslepende karakter van de varianten. 

Ook zijn fractie was voor variant 2, maar kon het niet allemaal wat goedkoper? Deze variant, door 

collega’s in de raadzaal direct variant 2 min gedoopt, ontmoette niet veel bijval. Wel bleek bij een 

aantal fracties een flink stuk mensenkennis. Er is een weg voor de auto’s en een voetpad voor 

voetgangers die elkaar door het gebiedje meanderend zeker zesmaal kruisen. De automobilisten, 

wist FT- afgevaardigde Nico van Oudheusden, kunnen het weggetje gebruiken als crossbaan. Ook gaf 

hij namens zijn fractie de waarschuwing door van ongure types die voordeel zouden zien in het 

verstopte karakter van de parkeerplaatsen. Menno Jas van de DRP leek dit soort types te herkennen 

en toonde nieuwsgierigheid naar het toezicht. 

De zaak schreeuwt om een passende openingsplechtigheid als het zover is. Robert Vinkenborg begon 

met het noemen van een passende song, en dat werd door anderen vlot aangevuld. We zijn nog niet 

zover, maar songtitels zijn er genoeg voor een avond durend concert en dan heb je nog maar een 

bescheiden aantal beachsongs en strandliedjes gehad. Ik heb even gezocht naar aanvullingen en ik 

zou er een hele column mee kunnen vullen. Nu heten veel toepasselijke liedjes ‘The Beach’ of 

gewoon ‘Beach’. Interessanter zijn titels als ‘Einstein on the beach’ of ‘Sex on the beach’. Ik zag de 

titel ‘Whales on the beach’ en ik weet niet of we dat moeten doen, wanneer ons strand ook wordt 

bezocht door voluptueuze dames en heren. ‘Beach creatures dancing like cranes’ moet kunnen en 

‘Twee meisjes op het strand’ ook wel. Er zijn diverse liederen die handelen over de gang naar het 

strand. ‘Vamos a la playa’, of ‘Naar het strand’, zowel in de versie van Brigitte Kaandorp als in die van 

Sesamstraat. ‘Op het goudgele strand van Ameland’ behoeft enige tekstaanpassing en met 
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‘Memorial beach’ zullen we moeten wachten tot daar helaas een aanleiding toe bestaat. ‘Aan het 

strand stil en verlaten’ zullen we vast geen ‘Bear on the beach’ tegenkomen of een ‘Beach Party’. 

In het najaar zal de zomerkolder wel uit de politieke hoofdjes zijn verdwenen en dan kan er worden 

gesproken over de financiële consequenties. Dan heb je kans dat Jan Kollen ook wat meer begrip zal 

ontmoeten, want uitspraken dat we juist nu iets moois moeten realiseren is koren op de molen van 

mensen die dat voor ons willen regelen. Maar tegen die tijd gaan we gewoon op zoek naar liedjes 

over geld.  
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27 juni 2020 

(E) moties 
 

 

Moties, daar moet een zich van profileringsdrang bewuste politieke beweging het van hebben. Het is 

een noodzakelijke activiteit, want via het indienen van moties en stemgedrag kun je laten zien waar 

je voor staat. Nu is het tegenwoordig wat ingewikkeld om aan te tonen dat een politieke partij deel 

uitmaakt van een stroming. Zeker wanneer je een gemeenteraad hebt van 35 leden die 

onderverdeeld zijn over 14 fracties. En stromingsonderzoek wordt ook bemoeilijkt doordat die 

fracties zich allemaal bijna uitsluitend bemoeien met de gemeentelijke zaken.  

Toen de wereld nog iets overzichtelijker was kon je ruwweg drie stromingen aanwijzen: links, rechts 

en confessioneel. Links ging over de arme drommels, sloebers, kansarmen en de cultuur. Rechts 

ontfermde zich over alle verworvenheden van vreemde smetten vrij en over de bescherming van de 

sterkste schouders. Confessioneel had altijd een beetje de handen vrij wat links en rechts betrof, 

zolang dat maar paste binnen een te verdedigen goed rentmeesterschap met inachtneming van de 

mainstreamexegese van de Bijbelverhalen. In grote lijnen dan, want zowel toen als nu zal deze 

interpretatie aangevochten worden.  

In naam bestaan die stromingen nog wel, maar meestal zijn de fracties van nu een soort 

samensmelting van diverse stromingen, vaak afhankelijk van de instelling van de personen die op dat 

moment de kar trekken. Sociaal is een richting aanduiding en bij Sociaal Hoorn moet je dus ook in de 

keuze voor de moties kunnen nagaan of ze de verwachtingen waarmaken. Nu horen we de lokale 

VVD-adepten ook wel eens mooie dingen noemen die zij voor achtergestelden en nooddruftigen 

willen betekenen en de gemakzuchtige verwachting is dat zij dat in hun motiegedrag niet altijd 

hoeven waar te maken. De boodschap van christenen in het formuleren van moties die zij nodig 

achten om te maatschappij te verheffen is niet altijd letterlijk terug te vinden in hun heilige boeken. 

Jezus speelde bijvoorbeeld nog geen voetbal. 

Laten we de moties van de afgelopen week er even bij halen. Allereerst is er de motie waarin men 

het kabinet dringend verzoekt afdoende financiële steun te verlenen aan gemeenten. Dat kun je niet 

laten lopen. Tegenstemmen zal vanuit alle veertien Hoornse invalshoeken niet uit te leggen zijn aan 

de achterban. De wilde motie onderzoek permanente verruiming horeca-terrassen is een 

andersoortig onderwerp, maar ook hieraan werd door alle kleuren fracties van harte steun verleend. 

Slechts door letter voor letter de moverende redenen van de verschillende fracties weer na te 

luisteren kan duidelijk worden of de steun van de motie komt vanuit het eigen verlangen van de 

raadsleden om tot ver in het jaar een terrasje te kunnen pikken of dat men dit doet om de gekwelde 

horecawerkers een soort van reddingsboei toe te werpen. 

De twee volgende moties worden echt interessant. Wat te denken van de maximering van inhuur van 

externen door de gemeenten? Die extra ingehuurde krachten hanteren tarieven die het normale 

uurloon van een ambtenaar ver overstijgen. De mate van uurloonoverschrijding zal moeten worden 

ingeperkt en de gemeente moet die mensen maar in gewone loondienst nemen. 21 van de 31 

aanwezige stemgerechtigden waren hier glad voor. Je het vel over de oren laten halen door lieden 

die hun expertise optimaal te gelde willen brengen, dat ontmoette zelfs bij politieke tegenpolen 

weerstand. Bij de 21 voorstemmers zaten behalve leden van PvdA en Sociaal Hoorn ook geheide 
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VVD’ers. Daarnaast ook het CDA, DRP, FT en HL. De fracties die meenden dat het nu eenmaal niet 

anders kan of dat dit juist een fraai voorbeeld is van ondernemersgeest waren CU, D66, FDV, Fk, GL 

HOP (hé! HOP ook? Ja, HOP ook!) en VOCHoorn.  

De jongeren uit verschillende fracties vinden het een mooi idee om in Hoorn de jongeren meer te 

betrekken bij beleidszaken rond bijvoorbeeld de coronacrisis, zoals ook Mark Rutte dat graag ziet 

gebeuren. Alleen de DRP vindt dit maar niks. Zouden bewust naar een betere samenleving zoekende 

adolescenten dan minder vaak de auto nemen? Bovendien werd door andere fracties voorzichtig 

gepolst of dit echt geld moest gaan kosten.  

Mijn conclusie is eigenlijk, dat fracties in gemeenten allemaal alle denkrichtingen in kunnen stuiteren 

en er voor de onwetende kiezer geen touw aan vastgeknoopt kan worden. Mijn tip aan de 

deelnemende fracties is: er is genoeg reden om het aantal verschillende fracties terug te brengen tot 

een overzichtelijke hoeveelheid en probeer het aantal samenvoegingen hoger te houden dan het 

aantal afsplitsingen. Hoewel, voor het eindresultaat kan het best zijn, dat het helemaal niks uitmaakt. 
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4 juli 2020 

Naar de Haai 
 

 

De gemeente doet af en toe een aankoop. Dat doet ze niet zomaar, want er dient een goede reden 

voor te zijn: het behouden van een monument, het verwerven van een gebouw waar de gemeente 

zelf nuttige werkzaamheden kan verrichten of voor een andere duidelijke en verstandige reden. Zo 

hoort dat en elk wakker raadslid zal zich eerst afvragen of de aankoop wel verantwoord is. Dat geldt 

voor alle zaken waar gemeentegeld in wordt gestoken.  

Om die reden is bijvoorbeeld het schip De Halve Maan weer weggestuurd richting eigenaar, want het 

zou alleen maar, in citeer de geachte heer Roger Tonnaer, een schip van bijleg zijn. Het mocht dan 

best zijn dat er jaarlijks een hoop mensen op af kwamen, maar wanneer niet helemaal tot op de cent 

nauwkeurig kan worden bepaald hoeveel de opbrengst zou kunnen zijn voor de stad dan is een 

zekere kostenpost van € 40.000,- per jaar een veel te hoge prijs. Lof natuurlijk voor de heer Tonnaer, 

die zo het financiële wel en wee van de stad scherp in het oog houdt. 

Nu was de heer Tonnaer een aantal jaar geleden ook erg gecharmeerd van de aankoop van een pand 

op het Visserseiland, De Haai, waar havenactiviteiten plaatsvonden. De Haai werd door de 

toenmalige wethouder niet aangekocht en daarover bestond bij Roger Tonnaer en enkele andere 

raadsleden enige gram. Vorig jaar werd door de fracties in meerderheid gekozen voor een motie 

waarin de wethouder gesommeerd werd stappen te ondernemen om alsnog over te gaan tot 

aankoop. En een andere wethouder boog zich over het verzoek en kwam, geheel volgens de wens 

van de meerderheid met een uitgewerkt voorstel. De aankoopprijs was nu iets meer dan toen, maar 

minder dan wat men vroeg. Duidelijk werd ook dat het pand per jaar tegen de € 45.000,- zou kosten 

aan onderhoud, reparatie en hypotheekkosten. De huuropbrengsten van de zeer nuttige 

verenigingen die daar gehuisvest zijn, zouden daar ver, heel ver onder blijven. Horeca op die plek 

moesten we maar vergeten. Geen ondernemer zou daar in tuinen.  

Ontzettend goed is dan te zien welke partijen hoofd, hart en rekenkundig inzicht weten te bewaren. 

Partijen waren hier en daar van mening veranderd. Je zou denken dat De Haai gewoon een miskoop 

zou zijn, maar Hoornse raadsleden weten het woord miskoop om te zetten naar een goede 

investering. Ik zou ieder die wil investeren in plannen van de gemeente onmiddellijk een heel 

duidelijke winstwaarschuwing willen meegeven.  

De Haai zou een strategische aankoop zijn, werd beweerd. Tot mijn verbijstering werd dat op geen 

enkele overtuigende manier aangetoond. Het zou belangrijk en passend zijn bij alle dingen die ook 

langs onze kust worden ontwikkeld. Ik heb gisteren nog de afstand tussen De Haai en het komende 

strand afgelegd. Voor mij een rot eind! De loop naar het strand toe zal in de toekomst hopelijk zeer 

veel gebeuren, maar van het strand naar De Haai lopen doe je uitsluitend wanneer daar een heel 

dringende reden voor is.  

Er huizen daar nuttige verenigingen en die hebben behoefte aan rust, klonk het heel sympathiek en 

meelevend uit de mond van PvdA-lid Arnold Wegner. Wanneer je hen direct het jaarlijkse Haaiverlies 

zou uitkeren, zouden ze daar veel blijer mee zijn. Ik ben natuurlijk blij dat Roger Tonnaer en de met 
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hem meestemmende fracties er binnenkort achter komen wat een schip van bijleg nu wel precies 

betekent voor de Hoornse gemeentekas. 

 Oja, De Halve Maen heeft in het laatste jaar dat het in de Hoornse haven lag voor de gemeentekas 

meer geld opgebracht dan het heeft gekost. Als ik vastgoedondernemer zou zijn, zou ik wel weten 

wie ik graag als klant wil hebben. 
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11 juli 2020 

Vragen en argumenten 
 

 

De Hoornse gemeenteraad is met reces en ik zou dat ook gewoon kunnen zijn, ware het niet dat ik de 

laatstgehouden vergadering niet kan los laten. Er zijn nog steeds vragen, waar ik slechts met enige 

fantasie kan pogen te bedenken wat de werkelijke motivatie is geweest van de verschillende 

woordvoerders.  

Vorige week had ik het er al over: de aankoop van De Haai door de gemeente Hoorn. In een motie 

die in mei 2019 was aangenomen bleek een meerderheid van de raad het een goed idee te vinden 

het etablissement De Haai aan te kopen. Dat besluit werd dan ook door een meerderheid van de 

raad bekrachtigd. Op zich een normale gang van zaken, het is juist de taak van een gemeenteraad om 

op basis van de juiste argumenten besluiten te nemen. En precies daarom laten het onderwerp en de 

gevoerde discussie daarover mij niet los. 

Even een paar zaken op een rijtje: De Haai kan nu worden aangeschaft worden voor € 275.000,- en 

de exploitatiekosten bedragen jaarlijks € 45.000,- . De verenigingen die daar nu ondergebracht zijn, 

waaronder een uiterst nuttige en dienstbare club van redders, Notwin, betalen wel iets aan huur, 

maar dat is bij lange na niet voldoende om een sluitende exploitatie te verkrijgen. De partijen die 

tegen aanschaf zijn willen bijzonder graag weten wat de argumenten zijn om dat jaarlijkse verlies te 

accepteren. Er werden argumenten genoemd die voor een meerderheid van de raad als voldoende 

werden ervaren. 

Ik ben buitenstaander, ik heb me niet bijzonder verdiept in de materie, waardoor ik aangewezen ben 

op de informatie die wordt verstrekt. De argumenten moeten voor elke burger, die graag ziet dat de 

gemeente voorzichtig met de schaarse middelen om gaat, overtuigend klinken. Ik geloof graag in de 

oprechtheid van onze politici, maar ik kan met geen mogelijkheid begrijpen hoe de genoemde 

argumenten overtuigend genoemd kunnen worden. Ik loop rond met het gevoel dat de echte 

argumenten die hebben geleid tot de aanschaf van De Haai niet zijn genoemd.  

Fractievoorzitter van het CDA, Dick Bennis, kwam zelfs met overduidelijke onzinargumenten aan die  

bij hun fractie op de weegschaal zijn meegewogen. Het feit dat wethouder Simon Broersma wél aan 

de slag is gegaan, terwijl de vorige wethouder Ben Tap dat niet deed, is voor het CDA een mooie 

reden om dan ook maar voor te stemmen. Op de vraag waarom het CDA het een investering vindt 

die zijn waarde behoudt terwijl niet te ontkennen is dat er sprake zal zijn van een flink 

exploitatietekort, komt hij met de opmerking dat de wethouder daar dan maar zijn best voor moet 

doen.  

Juist dat laatste argument is klinkklaar geleuter! Een politieke dooddoener van het ergste soort! 

Simon Broersma vertelt zelfs duidelijk dat de huuropbrengsten in de loop der jaren misschien een 

beetje hoger kunnen worden. De meerderheid van de raad ziet ergens een strategische noodzaak 

voor de aankoop, maar op de prangende vragen over het hoe en waarom ervan komen argumenten 

die uiterst vaag blijven. In ieder geval voor mijzelf en ik geef toe dat ik op het gebied van zaken 

mogen doen nooit verder ben gekomen dan een middenstandsdiploma op de MULO, maar dan wel 

zonder enige onvoldoende of zuinige zesjes.  
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Wat zijn de werkelijke argumenten? Is het de voorstemmers te doen om Notwin blijvend onderdak te 

kunnen bieden in een gebouw dat zij nooit zelf zouden kunnen bekostigen? Zeg dat dan. Moet je de 

aankoop zien als een verkapte subsidie aan verenigingen, wat je niet mag noemen omdat anders de 

korfballers ook een dergelijke bejegening willen krijgen? Kent men iemand die inderdaad voor de 

gemeentelijke kustlijnidealen prachtige plannen heeft, maar daar moet je nu even om strategische 

redenen even een tijdje stil over zijn? Ik weet dat niet. 

Ik vrees voorlopig de echte argumenten, waarmee ook ik van harte kan inzien dat het verduveld 

sterke argumenten zijn, niet te zullen horen. Of dat een Hoornse politicus me even apart neemt en 

me met een klemmend beroep op mijn zwijgzaamheid de echte redenen voor de aanschaf van De 

Haai zal influisteren. Op dat moment zal ook ik gaan twijfelen aan de oprechtheid van een 

meerderheid van de Hoornse raadsleden. Misschien is het goed dat een politieke zomerreces zo lang 

duurt. 
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18 juli 2020 

Hoorn huttenstad 
 

 

Het zal meer dan tien jaar geleden geweest zijn, dat een van mijn leerlingen na schooltijd enthousiast 

vertelde dat hij met nog een paar andere kinderen bezig was een hut te bouwen bij de laatste flat in 

de Siriusstraat. Of ik eens wilde komen kijken, want ze vonden dat hij al heel goed gelukt was. Er 

stond vlak bij een van de portieken op de stoep op een plaats waar bijna nooit iemand liep een 

bouwsel van stukken hout, plastic afdekzeil en nog wat onduidelijk spul waar je ook naar binnen kon 

komen.  

Ik mocht best binnen kijken, moedigden mij de bouwers ervan aan. Op handen en knieën kroop ik de 

hut binnen. Er zat al een bewoner die me een hartelijk welkom toegrijnsde en na mij propten ook de 

andere bouwers zich naar binnen. Hartstikke ruim, meester, vindt u niet? Ik kon recht opzitten en 

moest het dan ook direct beamen. Ze wezen mij op allerlei vernuftige hoekjes waar spulletjes konden 

worden weggeborgen.  

Knap gemaakt jongens, prees ik. Je kunt hier zelfs zijn als het regent. Uitgebreid werd me verteld wie 

er allemaal aan hadden meegewerkt en er was ook een behulpzame vader die een deel van zijn 

gereedschap aan de ijverige handen had toevertrouwd. Ik zag de glunderende gezichten en ik was 

blij. Dit was een mooi stukje gezamenlijk spelen zonder rottigheid. De hut zou verder worden 

uitgebreid en er waren meer kinderen uit de wijk die er een hoop plezier aan beleefden. Een Turks, 

Marokkaans, Somalisch en Nederlands bouwprojectje waar geen enkele opbouwwerker een idee 

voor had ontwikkeld. Ik liet horen en zien hoe trots ik op ze was.  

Twee dagen later kreeg ik te horen dat de gemeente het bouwsel niet toestond. Er werd door 

mensen geklaagd en het was geen gezicht. Mijn eigen boosheid en teleurstelling daarover was bijna 

net zo groot als die van de kinderen. We zochten meteen naar mogelijkheden waar het wel zou 

kunnen. Op het grasveld achter de flat misschien? Het is er nooit meer van gekomen. 

Deze week herhaalde de geschiedenis zich in Hoorn. Kinderen van de Waterkers in Zwaag bouwden 

enthousiast een eigen hut. Nauwelijks afgebouwd werd door ambtenaren besloten dat de boel 

weggehaald diende te worden. Gemeentewerkers werden tegengehouden en politie werd erbij 

gehaald. Die zagen er geen overtreding in, maar boa’s kenden de ambtelijke regeltjes kennelijk beter 

en sommeerden dat de boel weggehaald moest worden op straffe van een boete. Men zocht het 

hogerop. 

Wethouder Simon Broersma werd erbij gehaald en wie Simon een beetje kent zal weten dat hij dit 

soort initiatieven van kinderen wel weet te waarderen en hij vond dat de zaak gewoon een tijdje 

mocht blijven staan om er zich goed  mee te vermaken. Maar een wethouder is kennelijk niet de baas 

over zijn eigen afdeling en moet het niet in het hoofd halen om zorgvuldig opgestelde regeltjes naar 

eigen inzicht aan goed gepoetste schoenen te lappen. De gemeente is verantwoordelijk wanneer 

dergelijke dingen worden gedoogd op openbare plekken en als er iets gebeurt, is de gemeente 

aansprakelijk. 

Dit is een fraai bewijs voor de verlammende invloed van de indekcultuur. Is de maatschappij daaraan 

vooraf gegaan door zelf iets te creëren om vervolgens, wanneer er iets met of bij de creatie mis gaat, 
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luidkeels verhaal te halen bij de gemeente? Ik weet nog dat er ooit in de buurt van de schouwburg 

zelfgemaakte, maar vervallen aanlegsteigertjes waren. Een zelfde argument werd toen gehanteerd 

om de steigertjes weg te halen en dat had toen natuurlijk helemaal niets te maken met de opening 

van de schouwburg door de koningin.  

Wethouder Simon, je bent graag aardig voor mensen met initiatieven. Laat je nu eens niet opzij 

zetten door regeltjesfetisjisten op het stadhuis. Je bent de baas. Speel dan ook de baas wanneer dat 

moet.  

Ik hoop echt dat in elke wijk hier en daar hutten worden getimmerd door kinderen, die eens niet aan 

computerschermpjes vastgeplakt willen zitten. Je mag best zien dat er in de stad kinderen zijn die 

werk maken van gezamenlijke spelletjes.   
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25 juli 2020 

Mooie vakantietijd 
 

 

Vakantie, vrijheid, ontspanning, even niks meer moeten, leuke dingen doen, eropuit gaan, naar het 

buitenland reizen, kamperen, hotel, vliegen, lezen (sorry wat? Lezen? Ja, lezen), zonzeestrand en 

natuurlijk nog veel meer kreten zouden allemaal kunnen horen bij een gedachtespin over de 

belangrijkste zomerperiode, de vakantie. Voor de één volstaat slechts minder dan een handvol van 

deze kreten om een geslaagde vakantie te hebben, voor een ander moeten alle bedenkbare kreten 

erin zitten, omdat het anders een flagrante schending van een grondrecht is. 

Mevrouw Grosthuizen en ik gaan elk jaar op vakantie met een haalbare keuze uit bovengenoemde 

kreten, samen met het nog niet genoemde begrip gezelligheid. We denken vakantie nodig te hebben. 

Ik zeg denken, omdat dit een soort compromissamenvatting is van wat wij beiden onder het begrip 

vakantie verstaan. Ik ben iets minder veeleisend op vakantiegebied dan mevrouw Grosthuizen en in 

te vergeten jaren had zij zelfs het gevoel mij op sleeptouw door zo’n periode te hebben getrokken. Ik 

ben me, inmiddels wijs geworden in de afgelopen jaren, iets enthousiaster gaan opstellen ten opzicht 

van de vakantieplannen waarmee deze allerliefste dame me op de meest onverwachte momenten in 

het jaar weet te verrassen.  

Natuurlijk geniet ik oprecht tijdens de vakanties van elke waargemaakte vakantiekreet. We voegen  

aan onze gezamenlijke geschiedenisverhalen een paar hoogtepuntjes toe, met als bewijs fotoboeken 

of powerpointpresentaties als vervanging van de vroegere dia-avondjes. In de toekomst kunnen de 

plaatjes duidelijkheid verschaffen over de juistheid van de jaarlijkse verhalen over onze 

vrijetijdsgeschiedenis. 

In deze coronatijd is ook de invulling van de vakantie een interessant gegeven voor 

gedragspsychologen. Het kan best zijn, dat het houden aan de corona-afspraken in zo’n periode 

uitermate lastig is. Zeker wanneer je jong bent en van de overtuiging uitgaat dat je als jongere weinig 

gevaar loopt besmet te raken en dus ook niemand thuis de ziekte kan bezorgen. Of je behoort tot de 

selecte groep van virusontkenners. Van die figuren stond deze week ook een foto in de kant waaraan 

ik kon zien dat het lidmaatschap van die club hem inderdaad paste. Gelukkig ging de rechter niet mee 

in hun redenaties en gelukkig hebben wij in ons land nog rechtbanken die in hun fantastische 

onafhankelijkheid van de opperleider van het land hierover iets te zeggen hebben.  

We zagen filmbeelden van buitenlanders in Amsterdam, die het als een weldadige beleving ervoeren 

dat er in de Kalverstraat geen mondkapje hoefde worden gedragen. Je zult maar net je complete 

gebit grondig hebben laten restaureren, of je hebt een prachtige dure lippenstift gehanteerd, of je 

snor heeft een geweldige rol in het interessante uiterlijk dat je wilt uitstralen, of je hebt een 

gewaagde tattoo op je wang en dan moet je een fraaiheid bedekkend mondkapje voor binden. Dat 

kun je toch niet eisen? 

Vakanties kennen ook een interessante geschiedenis. Honderd jaar geleden mocht men al blij zijn 

enkele dagen per jaar vrijgesteld te zijn van arbeid, nu wordt geschreeuwd dat uitreizen naar elke 

denkbare vakantieplek in de wereld een grondrecht is. Zowel in de universele verklaring van de 
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rechten van de mens als in de Europese variant is men in de jaren 50 vergeten het recht op vakantie 

op te nemen. Dan is het toch een meevaller van jewelste wanneer vakantie wel in je CAO is geregeld.  

Mevrouw Grosthuizen en ikzelf hopen deze zomer enkele weken met onze caravan op de in februari 

besproken minicamping te mogen staan. Ergens in Overijssel, waar het aantal corona besmette 

mensen ongeveer de helft is van het aantal in Noord-Holland. Dat klinkt hoopgevend zolang je er niet 

bij zegt dat het aantal inwoners daar minder dan de helft is van Noord-Holland. Ach, zolang het 

aantal virusontkenners en onbevreesde jongeren daar een beetje uit onze buurt blijft kan het toch 

een mooie vakantietijd worden. 
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1 augustus 2020 

Dag Dirk 
 

 

Dirk van der Duin is ons ontvallen. 

Voor de Hoornse politiek is dat een 

verlies. Als raadslid en commissielid 

namens de Hoornse Onafhankelijke 

Partij is hij vanaf 2014 actief geweest. 

Als stuurman aan wal zag ik hem 

bijna wekelijks, maar dat wil niet 

zeggen dat ik hem daarom van haver 

tot gort ken. Dirk is niet politiek 

actief geworden om daarmee 

persoonlijk op te vallen, om zijn 

profiel op te poetsen. Dirk zat daar 

omdat hij vond dat het nodig was. 

Bij het van start gaan van HOP was 

Dirk één van de mensen die als 

raadslid wilde proberen de kernpunten van hun fractie te realiseren. Je kunt aan de zijkant van het 

politieke gebeuren roepen dat het allemaal anders moet, maar met daadwerkelijk meedoen in het 

spel zie je pas hoe moeilijk het is om alle wensen waar te maken. 

Dirk was in mijn waarneming niet de man die de show stal met slinkse politieke streken of vlotte 

babbels waarin niets wordt gezegd. Dirk was lid van een team dat wekelijks met elkaar de zaken op 

een rijtje zette om te bepalen wat het meest reëel was om te doen. Solide, duidelijk en standvastig 

deed hij zijn werk in raad en commissie. 

Wie vol blijft houden in de politiek, zelfs wanneer het duidelijk is dat je nooit en te nimmer 100% van 

je doelen kunt bereiken, mag je bevlogen noemen. Dirk paste volledig in het profiel van de Hoornse 

Onafhankelijke Partij. Sociaal bewogen, een tikje drammerig wanneer te nemen maatregelen 

schimmig leken, en het oog op wat er in de gemeentekas binnenkomt en wat er dus uit kan. Geen 

ruimte voor luchtkastelen. Dirk wilde binnen de fractie meebouwen aan een concrete leefbare stad 

voor alle bewoners.  

De duidelijkste woordvoerders van de fractie hebben in hun betogen altijd een stukje Dirk mee 

uitgedragen. Niet dat hij dat overal rondbazuinde. Een teamspeler draagt mede het team. HOP heeft 

daar wat Dirk betreft altijd op kunnen rekenen. Dirk is in mijn columns niet of nauwelijks genoemd, 

maar daar zat hij niet voor in de raad.  

Toen duidelijk werd dat zijn ziekte hem definitief zou slopen is zijn rol in de Hoornse politiek wereld 

uitgespeeld geraakt. Ik zag hoe zijn afscheid van de politieke wereld plaatsvond in de raadzaal. 

Welgemeende woorden van burgemeester en van Robert Vinkenborg en vooral ook het 

welgemeende applaus van alle aanwezigen in de raadzaal mocht hij meenemen naar huis. Hijzelf 

heeft er nog veel te kort herinneringen aan mogen houden. Wij kunnen dat wel en ofschoon bij ons 
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die herinnering regelmatig zal wegzinken in de oceaan aan nieuwe herinneringen, zullen fragmentjes 

Dirk bij veel van ons af en toe aan de oppervlakte komen. En dan voelen we elke keer even de 

dankbaarheid voor wat Dirk van der Duin voor de stad betekend heeft. 

Dirk, wat goed dat je er was! 
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8 augustus 2020 

Terugblik op de toekomst 
 

 

Ik ben er nog lang niet aan toe om terug te zien op mijn leven, omdat er niet veel tijd meer over zou 

zijn om dat te doen. Ik ben van plan nog een flink aantal jaren in deze wereld rond te stappen en 

waar mogelijk een persoonlijk voetafdrukje achter te laten. Maar er zijn momenten dat ik het niet 

kan laten. Nu, in deze gekke tijd, lijk ik niet te kunnen ontsnappen aan de drang om eens terug te 

kijken naar hoe het vroeger was. Mijn ouders kwamen uit de tijd dat een aantal zaken, die wij nu 

doodnormaal vinden, nog enigszins in de kinderschoenen stonden. Vliegen, autorijden, telefoneren, 

medisch handelen, vrijetijdsbesteding, democratie, het was er allemaal al rond 1915. 

Toen ik in 1948 het levenslicht zag, waren die zaken nog duidelijker aanwezig. Ver doorontwikkelde 

toepassingen maakten dat er een Wereldoorlog kon worden uitgevochten met miljoenen 

slachtoffers. Na die oorlog werden mijn leeftijdgenoten ik en geconfronteerd met een wereld waarin 

de maatschappelijke, politieke, technische, religieuze, financiële situatie veranderde met een 

snelheid die tot dan ongekend leek. Wie onder een steen bleef leven, zou elke keer wanneer daar 

onder vandaan gekropen werd zich lam schrikken over wat er dan weer veranderd was. Verdwenen 

in hun mening, want wie niet mee ontwikkelt, raakt alleen maar kwijt.  

Tijdens mijn lagere schoolperiode op de St. Matthiasschool in Alkmaar  leerde ik rekenen en taal, een 

beetje geschiedenis en aardrijkskunde, met de bekende topolitanieën waarin ook opgenomen de 

Indische eilanden. Ik kan niet meer nagaan in hoeverre de kennis over de grootste gemene deler en 

het kleinste gemene veelvoud en meneer Van Dale die maar steeds op antwoord wachtte mij handig 

van pas zijn gekomen in mijn latere leven. Het rijtje Romeinse veldheren dat onze regionen bezocht 

ken ik ook nog steeds, maar van de meesten weet ik absoluut niet wat ze hier gezocht of gebracht 

hebben.  

Wij kregen wel iets mee over de koude oorlog. Met de kinderen van het enige communistische gezin 

op de Kortenaerkade speelden we niet en kamperen deden wij nog in een door mijn ouders zelf 

genaaide tent. Ik weet nog dat de DC8 bij onze nationale luchtvloot kwam. Uit de luidspreker van de 

distributieradio werd daar verslag van gedaan en het kan zijn dat ik daar op een woensdagmiddag bij 

buurvrouw Veldman, die wel televisie had, iets van gezien heb. Na de verhuizing naar Den Helder 

gingen wij op een mooi moment ook een stukje met de tijd mee. We kregen televisie en telefoon. Ik 

kreeg eerst in de laatste jaren op de kweekschool berichten door dat men in het onderwijs ook een 

computer kon gebruiken. Dat was in het veel verder ontwikkelde Amerika.  

Voorspellen waar die ontwikkelingen op alle gebieden toe konden leiden was een van de geliefde 

gespreksonderwerpen. Jules Vernes voorspellingen waren allemaal al waargemaakt en wij mochten 

verder filosoferen. Kweekschooldirecteur Pierre Möller hield in 1969 tijdens de werkweek die ik zelf 

hielp organiseren een betoog over ‘Het echec der zekerheden’, waarin hij de tijd waarin we toen 

leefden beschreef als een soort aardverschuiving van ideeën en opvattingen. En gelijk kreeg hij. Zelfs 

in Nederland – en nu denk ik af en toe met enige trots – juist in Nederland vonden al die andere 

opvattingen voedingsbodem en er werd niet van hogerhand getracht alle nieuwe dingen weg te 

houden of uit te roeien. 
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Mijn politieke bewustzijn, mijn functioneren in deze samenleving en mijn levenshouding 

veranderden soms meer dan ik zou toegeven, omdat ik dat nog niet door had. De wereld om mij 

heen, zeker de digitale wereld, is grondig veranderd en verder dan ik me kon voorstellen op het 

moment dat ik daarover de eerste voorstellingen kon bedenken. Ik weet dat het nog lang niet zal 

ophouden. De pandemie van nu zou het besef kunnen doen ontwaken dat de hele wereld met elkaar 

te maken heeft op dezelfde momenten, met dezelfde problemen, waarvoor alleen gezamenlijk 

oplossingen kunnen worden bedacht en gecreëerd.  

Terugkijkend ontdek ik een stuk geschiedenis, die zo anders werd dan mijn toekomstverwachtingen 

van toen en ik weet nu één ding heel zeker. Er gaan binnen niet al te lange tijd dingen gebeuren die 

ik me nu ook nog nauwelijks kan voorstellen. De onzekerheid over de toekomst is de enige zekerheid 

die blijft.  
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15 augustus 2020 

Dolce far  
 

 

Dolce far niente is een spreuk die ik, in de zomer op de camping op een redelijk gerieflijke 

uitklapfauteuil bij een metalen inklaptafeltje met een glas koude frisdrank erop, mezelf zou moeten 

voorhouden als kostbaar te omarmen goed. Ik kan dat niet goed. Met dolce far kan ik aardig 

wegkomen, maar met niente heb ik iets te weinig op. Ik kan best stil zitten, maar dan wel met iets 

omhanden.  

Ik ben in zo’n toestand prima tevreden te stellen met een boekje met sudokupuzzels. Om het mezelf 

in een ontspannen tijd niet te moeilijk te maken heb ik een boekje met puzzels met zes en zeven 

sterren. Lezen doe ik ook wel eens. Ik heb net een dikke reisgids met geschiedenis- en kunstweetjes 

van Dan Brown uitgelezen. De wereld is gered en alle musea die langskwamen zijn er zonder al teveel 

schade achtergelaten.  

In mijn achterhoofd fluistert mijn oppas, die het meestal goed met me meent, dat ik nu eindelijk ook 

tijd heb om te schrijven. Ik schrijf al columns mompel ik dan terug en het antwoord is dan: ik bedoel 

echt schrijven. Maak je boek af en stuur hem dan ook eens naar een uitgeverij. Ik kan wel 

terugdenken dat er al vier verhalen klaar liggen om verstuurd te worden, maar dan komt een andere 

stem die zegt: dat bedoelt hij ook, sukkel! Doe iets met je verhalen! En ik kan de stemmen enigszins 

sussen met de gedachte belofte dat ik dat zal doen zodra ik weer thuis ben. 

Voor mijn laatste verhaal heb ik drie sprookjes bedacht. Ze horen een beetje bij de sfeer van het 

verhaal en een sprookje heeft zelfs het verloop van het verhaal bepaald. Of ik nog meer sprookjes 

kan bedenken? Misschien wel, maar dan moet ik wel enige rust in mijn hoofd hebben. In de 

zomertijd tijdens je vakantietijd ook nog columns blijven schrijven  is misschien niet slim, maar ik heb 

me bijna een jaar geleden voorgenomen om in een vol jaar tijds als Sjaak Grosthuizen 52 columns te 

schrijven. En een maand na die belofte kwam ik ook met het idee om het schrijven onder mijn eigen 

naam voor onswestfriesland.nl zonder columnloze weken vol te houden. Dat houdt in dat 

vakantiehouden niet betekent dat er ook een stop is op het schrijven van columns.  

Mevrouw Grosthuizen is daar niet helemaal verguld mee. Andere columnisten houden toch ook 

vakantie? Ik dien wat meer te bewegen. Mijn voetenwerk dat na de chemokuur nog maar droevig 

weinig voorstelde lijkt zich iets te herstellen en dat moet elke dag even gevierd worden met een 

wandeling door de mooie paden en de lanen van de Achterhoek. En tussen de onderlinge 

opmerkingen over de schone landschappen en het lekkere zonnetje door beginnen nieuwe verhalen 

te ontwaken. Tijdens de wandeling over de Holterberg rijpte het verhaal over de ring van boer Walle. 

De ontwikkelgedachten werden regelmatig onderbroken door de bezorgde opmerkingen over de 

route van de wandeling. We volgden een wandelroute die is aangegeven met ik meen plaatjes van 

roodgekleurde voetafdrukken. De paaltjes die we aantroffen waren in een prima staat. Alle gemaakt 

van gerecycled plastic. Maar misschien is de subsidie slechts toereikend geweest voor een beperkt 

aantal paaltjes of dat de paaltjes zijn neergezet door mensen die van mening zijn dat de wandelroute 

die zij doorgaans namen toch zo logisch was, dat je bijna geen paaltjes nodig hebt. Ik dacht 

regelmatig: doe toch meer routepaaltjes en dan maar minder looproutes.  
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Het verhaal van boer Walle is daar begonnen en ik heb zeker nog drie Achterhoekse wandelingen 

nodig om het verhaal helemaal scherp in beeld te hebben. Gelukkig is zowel een laptop als een tablet 

meegegaan, zodat er ’s avonds na een potje scrabble ook momenten zijn om het wel en wee van 

boer Walle vast te leggen. Wat ik ooit met dit en volgende sprookjes ga doen, zie ik wel na de 

vakantie en tegen de stemmen in mijn achterhoofd zeg is geruststellen dat het allemaal wel goed 

komt.  

Over een paar weken schrijf ik weer columns die ergens over gaan en dat is een idee waarmee ik 

zelfs een stukje ‘niente’ gevoel kan oproepen. 
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22 augustus 2020 

Na het einde weer een begin 
 

 

Het zal aan mijzelf liggen dat ik het gevoel heb dat het parlementaire jaar een week te vroeg begint. 

In mijn hoofd zit het begin van dat jaar in de eerste week van september. De komende dinsdag en 

donderdag al wordt de raadscommissie van Hoorn een aantal stevige stukken kauwkost voorgezet. 

De vraag of we bij het Huis van de Stad moeten denken aan nieuwbouw of vernieuwbouw ligt op 

tafel.  

Een en ander is in juni al in de week gelegd voor de veertien fracties. Heel af en toe sijpelen 

berichten door over plannen rondom het stadhuis in de toekomst. Mooie informatiepagina’s zijn nu 

in te zien via de website van de gemeenteraad. Er zijn voor beide varianten dik betaalde vakkundigen 

aan het werk gezet, om ons duidelijk te maken welke consequenties de plannen hebben. Financieel 

natuurlijk, maar ook op andere gebieden. Wordt het een Huis van de Stad of blijft het gewoon een 

stadhuis? Omdat de fracties in een eerder stadium niet tot een akkoord konden komen is maar 

gekozen voor het uitwerken van beide mogelijkheden. Hoorn helpt enthousiast bewijzen dat externe 

deskundigen een stevig betaalde noodzaak zijn voor gemeenten.  

Je zou ervan uit mogen gaan dat voor een politicus alleen ter zake dienende argumenten ten 

grondslag zullen liggen aan besluitvorming. Wij zullen ook volgende week weer mogen ontdekken, 

dat er nog heel andersoortige motivaties bestaan voor het kiezen voor de ene dan wel de andere 

optie. Van enkele zeer lang mee gaande politici zul je een argumentatie horen die exacte kopieën 

zullen blijken te zijn van de in 2018 gebruikte argumenten. Wanneer elke fractie blijft bij de oude 

mening, zul je mogen constateren dat er een hoop centen en tijd verloren zijn gegaan voor niks. 

De ervaren politicus die bij het oude standpunt zal blijven zal er in slagen dat te doen met anders 

klinkende argumenten. Wellicht komen er ook nog opmerkingen van onze volksvertegenwoordigers 

over de meerkosten per jaar van nieuwbouw. Die kosten bedragen precies het bedrag dat de coalitie 

over heeft voor het verkrijgen van ‘De Haai’ om het verdrinken van een aquafiele club daar te 

voorkomen. Fractievoorzitter Dick Bennis zou best wel weer eens in staat kunnen zijn om ter 

geruststelling van hen die dat toch wel een hoop geld vinden te zeggen dat de wethouder die er over 

gaat vast wel een mogelijkheid ziet om dat terug te verdienen. Ik hoop eerlijk gezegd dat het 

uitwerken van beide plannen minder gekost zal hebben dan de € 20.000,- die het verschil van beide 

plannen jaarlijks zullen bedragen. 

De dreiging jaarlijks een dergelijk bedrag voor iets nuttig te moeten neertellen kan bij een aantal van 

onze raadsleden paniekaanvallen en onbeheersbare dwanguitingen tot gevolg hebben. Het gedoe 

rond wel of niet behouden van De Halve Maen was daar een mooi voorbeeld van. Toch houd ik er 

dankzij mijn onverwoestbare optimisme rekening mee dat zelfs politici die fracties naar zichzelf 

hebben vernoemd ineens verrassend uit de hoek komen.  
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Donderdag zullen we het allemaal kunnen horen. Ik heb op de camping waar ik nu zit een ontzettend 

matige wifi-verbinding, maar ik zal mij op de hoogte stellen van het debat, zelfs wanneer dat tot diep 

in de nacht zal plaats vinden. Komt er toch sneller een eind aan mijn vakantie dat ik dacht.  
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29 augustus 2020 

Verbouw of nieuwbouw 1 
 

 

Mijn oprechte bedoeling was om het uiterst boeiende debat te volgen dat zich onherroepelijk zou 

ontspinnen rond misschien wel de belangrijkste beslissing die de Hoornse raad dit jaar gaat nemen. 

Besloten gaat worden of er een nieuw stadhuis gaat komen of dat het huidige gebouw gerenoveerd 

wordt. Beide activiteiten kosten meer dan men doorgaans via de jackpot van de Staatsloterij kan 

winnen. En omdat het zoveel geld gaat kosten wordt daar uiterst serieus mee omgegaan. 

Dat nam ik voordat de discussie afgelopen donderdagavond zou starten bij voorbaat aan. Op de 

camping was er verbinding met het internet. Via de website van de gemeenteraad, de ibabs, kon een 

en ander goed gevolgd worden. Ik kreeg beperkt beeld, waarvoor ootmoedig excuses werd gevraagd 

en er was geluid. Het geluid is uiteraard het belangrijkste, want meestal reageren raads- en 

commissieleden niet zozeer op elkanders gelaatsuitdrukkingen, die per slot van rekening ook best te 

maken kunnen hebben met wat er vlak voor de vergadering genuttigd is.   

Ik hoorde de voorzitter van alle verenigde binnenstadwinkeliers. Hij omarmde het voorstel van het 

college om in het gebied dat we langzamerhand steeds vaker De Poort van Hoorn zijn gaan noemen, 

hoewel daar nog een enorme hoeveelheid werk moet worden verricht, een nieuw huis van de Stad te 

realiseren. De ondernemer ziet nieuwe kansen voor de economie van Hoorn en des winkeliers 

portemonnee en hoe eerder de raad zich daarvan bewust zou zijn, des te liever het hem en zijn 

achterban dat was. 

De volgende inspreker was de directeur van de bibliotheek. Ook iemand die geleerd heeft na te 

denken over belangrijke zaken, waaronder het lezen van boeken en elkaar cultureel te ontmoeten. 

Ook hij schetste vooruitzichten voor een Hoorn, dat zich met alle belangrijke zaken van de 

samenleving kan meten met de rest van Nederland. In het gebied van de Poort van Hoorn zouden 

heel wat meer mensen boeken willen gaan lenen en het met elkaar ergens over te hebben. Waar de 

bibliotheek nu gevestigd is, lukt dat niet zo best. 

Ik hoorde enkele commissieleden vragen stellen en daaraan meende ik te kunnen proeven dat men 

er wel oren naar zou kunnen hebben. De echte discussie zou dan nu beginnen. Chris de Meij van de 

VVD was de eerste die zijn pitch van drie minuten mocht gaan houden en toen begaf de wifi op de 

camping het. Het beeld bleef hangen op het handjevol commissieleden dat de hele avond niet mocht 

vergeten dat echt elke handeling en gelaatsuitdrukking voor de goegemeente openbaar was. Niet bij 

ons in de Achterhoek. Chris heb ik nog net kunnen horen zeggen dat zij van de VVD het onderzoek 

naar beide mogelijkheden wilden hebben, zodat beter en verantwoorder een keuze kon worden 

gemaakt.  

Hoornse raadselen werden die avond mij niet onthuld. Nog even had ik later op de avond een paar 

seconden bereik en ik hoorde ons allerstandvastigste raadslid ooit, Roger Tonnaer, aan een collega 

vragen of die ook niet vond dat renovatie van het huidige stadhuis een beter idee is en toen was voor 

mij een einde gekomen aan het debat. Ik meende dat het besluit om over te gaan tot nieuwbouw in 

een gebied dat daardoor tot aller gewin prachtig tot ontwikkeling kan komen er wel ruim in zou 

zitten, want wie zou nog van mening veranderen wanneer Roger daarom smeekt? En mijn 

inschatting was dat Roger niet gaat jeremiëren wanneer hij ziet dat het niet meer nodig is. 
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De dag erna, vrijdagmorgen was er genoeg signaal om de digitale krant te lezen. En tot mijn stomme 

verbazing las ik dat het renoveren van de huidige toestand waarschijnlijk de keuze van de raad zal 

worden. En nu ga ik enorm mijn best doen om te begrijpen dat er kennelijk in de geheime stukken 

over het financiële verhaal een joekel van een financieel debacle afgeschilderd staat. 

Hoorn gaat straks verder. Gewoon als Hoorn, met gewone zaken voor gewone mensen die de stad 

bevolken. Visie kost veel geld, zoveel is zeker. En natuurlijk is het goed dat onze raad niet 

onbevangen elk mooi opgepoetst verhaal van ondernemers beluistert. Gelukkig dat men in Hoorn 

zonder ernstiger communicatiestoring van een vastgelopen beeld verstandig kan blijven beslissen. 

Over tien jaar weten we zeker dat ze gelijk hebben of niet natuurlijk. 
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De columns voor onswestfriesland.nl 

 

Nog in de tijd dat ik werkzaam was voor Radiohoorn en daar mijn columns van Sjaak Grosthuizen 

schreef, werden de columns op de website van Radio Hoorn geplaatst. Alex Gitzels verzorgde pal na 

mijn gesproken column op de zaterdagmiddag voor het radioprogramma Hoorn Actueel een eigen 

radioprogramma met berichten over en met Westfriese bedrijven. Daar verzorgde hij ook een aparte 

website voor. Hij heeft mij toen gevraagd of hij mijn Sjaak Grosthuizencolumns ook op zijn website 

mocht plaatsen. Hij heeft dat met mijn toestemming gedaan, ook in de periode dat Radio Hoorn 

opging in Weeff. Op de website van Weeff verzorgde ik de columnrubriek, met bijdragen van diverse 

andere columnisten. In 2019 werd de verzorging van de website van Weeff overgenomen door NH en 

vanaf dat moment was er geen plek meer voor columns.  

Omdat de Hoornse radiozender Radio Bontekoe, waar ik intussen mijn radioprogramma’s over 

cabaret en opera kon voortzetten, ook zeer geïnteresseerd was in de Sjaak Grosthuizencolumns, is de 

overstap naar deze zender gegaan. De column werd voortaan ook geplaatst op de website van 

Hoorngids, dat deel uitmaakte van de omroep. Onswestfriesland, de website van Alex Gitzels plaatste 

de columns ook nog steeds en omdat er goede redenen waren om niet bij twee concurrenten 

dezelfde stukjes te plaatsen, heb ik besloten naast de columns over Hoorn, ook columns te schrijven 

waarvoor Westfriesland vaker de achtergrond vormt. Deze columns verschenen onder mijn eigen 

naam, Peter Ursem.  

Deze columns zijn eveneens opgenomen in deze bundel. Misschien ware het beter dat Peter Ursem 

een eigen bundel zou krijgen, maar ik beschouw Sjaak en Peter niet als elkaars concurrent. 
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13 september 2020 

Regioja, regionee 
 

 

Samenwerken tussen twee mensen is redelijk te doen en zeker wanneer er afspraken zijn over wie 

wat doet. Samenwerken in een team van meerdere personen is wat complexer. Teamwork vraagt 

meer overleg en er zijn, wanneer alle leden gelijk en gelijkwaardig zijn, vaak meerdere wegen 

mogelijk om een doel te bereiken. Het vergt wel vertrouwen in elkaars bijdrage en in wat elk lid van 

het team er persoonlijk mee bereikt. 

Zodra teams groter en diverser worden en als alle teams samen één organisatie vormen, is er nog 

een dimensie bij gekomen. Er moeten mensen zijn die het overzicht over de hele organisatie hebben 

en er dient duidelijk te zijn wie de organisatie leidt naar de te bereiken doelen. Een grote organisatie 

zonder leiding blijft steken in wat al bekend is voor iedereen in de organisatie en dat gaat langzaam 

over in het afbreuk doen aan de gezamenlijke doelstellingen. Een leiding die niet bestaat uit een 

persoon of meerdere personen die zichzelf ziet als primus inter pares en niks meer dan dat, zorgt 

ervoor dat er controle moet komen om te zorgen dat afspraken worden nageleefd. Het eigendom 

van de organisatie ligt dan niet meer bij degenen die de organisatie dragen.  

Wanneer gemeenten gezamenlijk regelingen treffen om toch te bereiken wat als aparte gemeente 

niet te realiseren is, kan dat verschrikkelijk misgaan. Dat komt door de democratie. Dat klinkt heel 

gek, maar ik zie dat gebeuren in Westfriesland. Er zijn met de beste bedoelingen gemeenschappelijke 

regelingen afgesproken op allerlei gebied. Een titel als ‘Het Pact van Westfriesland’ past zeer goed bij 

wat men ermee wil bereiken: een regio die tot de beste van Nederland gerekend mag worden. Er is 

in alle deelgemeenten op keurige democratische wijze besloten daar vooral mee aan de slag te gaan. 

En dan gaan zaken mis.  

Mooie en anders onbereikbare doelen worden pas bereikt met veel inspanningen en veel geld, want 

geen enkele ambtenaar doet dit er onbetaald bij omdat het toevallig haar of zijn hobby is. Er gaan 

dingen in elke gemeente veranderen. En hoewel er in aanvang stevig is gesproken over de kaders 

waarbinnen alles verricht dient te worden, voelt elk gemeenteraadslid van elke gemeente het aan de 

eigen belofte aan de kiezers verplicht om de vinger aan de pols te houden. Dat kan ontaarden in 

wantrouwig eisen dat elke te nemen stap eerst uitgebreid in de raad aan de orde moet komen. Alle 

raadsleden van Westfriesland hebben tijdens de verkiezingen vooral te maken gehad met het 

stemvolk in de eigen gemeente en het was al moeilijk genoeg om hun vertrouwen te winnen voor 

mooie beloften voor de eigen gemeente. 

De eigen bevolking wil voornamelijk maar één ding: dat het goed gaat met het eigen volk. Het gros 

van de kiezer heeft niks op met de regio. Dat is te ver weg en je hebt er als burger nog minder vat op. 

Bij welk gemeentehuis dien je je tractor te parkeren om je argumenten kracht bij te zetten? En moet 

je als raadslid de boodschap verkondigen dat het probleem dat men op het oog heeft niet in de eigen 

gemeente kan worden opgelost?  

Je kunt als gemeentebestuurder proberen het gevoel te geven dat het eigen gemeentebestuur er nog 

steeds toe doet, door een maatregel te nemen als: huizenmarkt allereerst voor de bewoners van de 

eigen gemeente. Of door te stellen dat aan bepaalde regelingen niet meer of minder zal worden 
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bijgedragen. Opmeer wil bijvoorbeeld het eigen begrotingstekort zo oplossen. Bovenkarspel heeft 

moeite met bepaalde afspraken en wanneer je gaat kijken hoe raadsleden over gemeenschappelijke 

afspraken denken, dan vind je in alle gemeenten sentimenten die tegen de gemaakte afspraken 

indruisen. 

De regio sterker maken, mooier maken, leefbaarder, duurzamer, betaalbaarder, gezonder en 

schoner, kortom: aantrekkelijker, betekent dat je moet leren je eigen inbreng gericht te houden op 

de gezamenlijkheid. Vertrouw de buren en je leeft fijner (als die rotburen jou ook willen vertrouwen 

natuurlijk). Samenwerken? Jazeker, maar dan wel samen! 
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10 oktober 2020 

Anti-vaxxers ook in Westfriesland vrij spel 
 

 

Het onderwerp mazelenprik gonst al enige tijd rond in Nederland en zeker in Westfriesland. Moeten 

kinderen nu wel of niet gevaccineerd worden tegen mazelen? Duidelijk voor mij als totale leek op dit 

gebied is het bericht dat voor baby’s onder de één jaar de ziekte mazelen dodelijk kan zijn. Tot de 

leeftijd van 14 maanden worden baby’s nog niet gevaccineerd. Wanneer de omgeving waarin jij en je 

baby automatisch terecht kan komen onvoldoende tegen mazelen beschermd is en je dus per 

ongeluk de pech hebt in de nabijheid van een mazelenpatiënt te verkeren, dan is je gelukkige 

gezinnetje ineens een kindje armer.  

Nu zijn er ook in Nederland groeperingen, die er heilig van overtuigd zijn dat de Heere God een veel 

probater middel is tegen deze voor baby’s dodelijke ziekte dan een mazelenprik. Hen op andere 

gedachten brengen lukt meestal slechts wanneer hun dominee even niet in de buurt is. Je kunt dan 

beter een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun kroost. Zo 

wordt voorkomen dat vanwege het geloof de toekomstige gelovigen bij voorbaat wordt 

gedecimeerd.  

Er zijn ook andere antivaxxers en die, zo leren wij via de doorsneemedia, hoog opgeleid zijn en 

dankzij hun superieure kennis van economie, sociale wetenschappen, kernfysica of andere voor 

simpele geesten moeilijke terreinen ook een beter inzicht hebben in hoe onnodig zo’n mazelenprikje 

is. Andere antivaxxers met bijvoorbeeld MAVO-achtergrond volgen de berichten die via de sociale 

media worden verspreid. Zij kennen, evenals ik, geen kinderen met mazelen in hun directe omgeving, 

dus waar maken we ons dan druk over? 

Dat een uitbraak van mazelen nog even uitblijft, komt voornamelijk doordat onze woonomgeving 

nog redelijk veilig is, omdat de als veilig geachte grens van 95% gevaccineerden nog niet is gedaald 

als de aandelen van een Belgische telecombedrijf. Ook in ons eigen Westfriesland lijken onze baby’s 

nog redelijk veilig te zijn, hoewel je als kersverse ouders maar beter niet gezellig kan rondsjouwen in 

Enkhuizen (90,6%) of Koggenland (91,7%). In de overige Westfriese gemeenten zou ik de kap op de 

kinderwagen maar omhoog houden bij het naderen van iets grotere groepen mensen. Jaag 

nieuwsgierige kijkers naar je kindje resoluut weg. 

In New York hebben leden van de chassidische gemeenschap in Williamsburg en Brooklyn ervoor 

gekozen toch maar een prik te halen, omdat dat daardoor de kans op grote uitbraak van mazelen een 

heel stuk wordt verminderd. In Nederland wordt door veel kinderopvangorganisaties gedacht dat het 

toch maar beter is alleen gevaccineerde kinderen op te vangen. Slechts één organisatie durfde het 

aan met naam en toenaam bekend te worden als kinderopvangers waar ook baby’s tot 14 maanden 

bescherming geboden wordt. Berend Botje kreeg ook te maken met antivaxxers die zich hebben 

laten leiden door nepberichten. Slechts voor een handvol kinderen bleek uitsluiting de gekozen 

oplossing.  

De regeringspartijen durven verplichte vaccinatie niet aan. Ik was niet bij de bespreking in het 

kabinet, maar ik durf te gokken dat het de christelijke inbreng is geweest, die ervoor zorgde dat zo’n 

beslissing nog maar even niet wordt genomen. Tenzij het kabinet ook plaats heeft ingeruimd voor 
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hoog opgeleide antivaxxers. In Westfriesland blijft het een beetje uitkijken. We moeten er maar op 

hopen dat het geducht christelijke deel van onze regio het niet laat bij bidden. Ik vind het al erg 

genoeg te weten dat tussen de vijf en tien procent van de Westfriese bevolking bestaat uit potentiële 

kindermoordenaars.  
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17 oktober 2020 

Hans 

   

Hans Langbroek is niet meer. Het krantenberichtje met 

foto viel mij meteen op. Ik ga niet beweren dat ik Hans 

goed heb gekend. Ik ken hem voornamelijk uit 

krantenberichten, wanneer er weer gesteggel was in de 

Enkhuizer politiek. Hans Langbroek roerde zich daar 

overduidelijk. In Enkhuizen was er tijdens de vorige 

raadsperiode behoorlijk veel hommeles en in mijn 

beeldvorming was Hans daar altijd een van de 

deelnemers in de discussies. Hij ging ze niet uit de weg 

en dat heeft men geweten. 

Vanuit het verre Hoorn tracht ik politieke 

ontwikkelingen in Westfriesland te volgen en af en toe 

te duiden. Voor omroep Weeff waagde ik af en toe een 

sprongetje naar de regio, om er een column over te 

kunnen maken. Voor de beeldvorming was ik dan 

voornamelijk aangewezen op berichten uit de 

geschreven pers. Met mij zou menigeen van Hans 

Langbroek het beeld kunnen krijgen van notoire 

dwarsligger. Dat was hij dan ook met behoorlijke 

regelmaat. Zijn fractie Enkhuizer Alternatief kwam 

steevast met alternatieven.  

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen hielp ik mee om in alle gemeenten van Oostelijk 

Westfriesland een radio-uitzending te maken, waarin alle partijen met elkaar in discussie gingen over 

lokale onderwerpen. Hans liep daar rond in een outfit, die ik niet meteen bij een raadslid had 

vermoed. Alternatief, maar niet om alternatief te zijn, maar met duidelijke doelstellingen. Ik maakte 

Hans daar mee als iemand die de lokale politiek uiterst serieus neemt. Geen gerommel met mijn 

stad, dat straalde hij uit.  

In de krant wordt gewag gemaakt van zijn bevlogenheid. Die was er. Het ging hem niet om het 

pluche, maar om de standpunten. De toon waarop die standpunten naar voren gebracht werd, kwam 

altijd één op één overeen met de vurigheid die zijn betogen nodig hadden om de andere politici te 

bereiken.  

Hans Langbroek is niet meer. Vlak voordat hij definitief afscheid nam van zijn stad, kreeg hij de 

waardering in de vorm van de gouden stadsspeld. Die komt hem toe. Enkhuizen zal het zonder hem 

moeten doen. Wie treedt er in zijn voetsporen? Wie maakt het gemis voor Enkhuizen goed? Dat zal 
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niet gaan op de manier waarop Hans dat deed, maar de intenties, de gedrevenheid, het oog gericht 

op zaken die er werkelijk toe doen en de openheid in het politieke steekspel, zal Enkhuizen nodig 

houden. Hans Langbroek is niet meer. Wie durft het aan hem waardig te vervangen? 
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23 oktober 2020 

Glutenvrij Sinterklaas 
 

 

Van sommige berichten word je gewoon een beetje blij wanneer je er voor het eerst iets over leest. 

Pas later kunnen vraagtekens opdoemen die dat blije gevoel weer trachten te relativeren. Ik heb dit 

bij het bericht dat men ook in Westfriesland tijdens de intocht van de goedheiligman rekening gaat 

houden met kinderen die lijden aan een glutenintolerantie. Coeliakie heet dat en het is een lastige 

kwaal, waarmee je heel toch heel gelukkig en heel oud kunt worden. Je moet wel rekening houden 

met wat je naar binnen werkt.  

Voor kinderen is dat knap lastig. Opgroeien met leeftijdgenootjes bij de kinderopvang of op de 

basisschool betekent ook het gezamenlijk ontdekken wat er allemaal voor lekkers bestaat buiten het 

huishouden van je ouders om. En dan mag je niet eens helemaal met alles meedoen. Kruidnootjes en 

pepernoten gaan er zo gemakkelijk in bij het jonge spul en dan je hebt immer alerte ouders  en juffen 

nodig om ervoor te zorgen dat het kind met coeliaki zich niet bij verjaardag traktaties enthousiast 

tegoed gaat doen aan lekkernijen die bol staan van de gluten.  

Tijdens intochten van Sinterklaas zullen pieten in alle kleuren van de regenboog het een feest vinden 

ook de meest schuchtere kindertjes langs de intochtroute een hand vol lekkers toe te stoppen. Ook 

de glutenmijdertjes. Dan moet moeder ervoor zorgen dat het allemaal niet in de begerig 

openvallende mondjes verdwijnt. Mama (of papa natuurlijk, want papa’s zijn tegenwoordig net zo 

bezorgd) pakt het dan af met de mededeling dat ze het zal bewaren en geeft meteen haar kroost een 

glutenvrij koekje in de hand. Een flinke deuk in het opgewonden en verheugde gevoel. Of het kindje 

is al zo ver dat ze al weet dat ze niks aan mag pakken, omdat ze anders weer buikpijn krijgt. Dat moet 

dan tevreden zijn met slechts de aanblik van Sinterklaas en gulle pieten. 

Maar er verschijnt licht in de duisternis, hoop voor deze kleine minder bedeelden. Er komen speciale 

glutenvrije pieten langs om deze kinderen net zo te verrassen als de andere. Ze zijn te herkennen 

voor de papa’s en mama’s omdat ze schorten dragen met het logo ‘I love glutenfree’, waardoor ze 

het idee mogen krijgen toch maar te boffen met hun coeliakie en meteen een lesje Engels 

meepakken. Ze hebben in plaats van de grote witte zakken een groen tasje met datzelfde logo. Nu 

zou je gemakkelijk kunnen denken, dat het als die kinderen langs de route worst zal zijn of de 

traktatie uit een witte zak of een groen tasje komt. Het glutenfree kindje zal zodra de glutenfree piet 

in de buurt komt moeten ontdekken dat de voorraad glutenvrije lekkernijen schoon op is.  

Gelukkig is daar rekening mee gehouden. Het glutenkindje kan eerst een gedownloade tekening 

inkleuren en daarmee gaan zwaaien, zodra ze iets groens zien passeren. Misschien mag het kind dat 

een hekel aan kleuren heeft gewoon met een ongekleurde tekening zwaaien en hopelijk wordt de 

suggestie om als allessnoepertje van beide walletjes te snoepen niet opgepakt. De glutenvrije 

pepernotenuitdelers zijn groen geschminkt. De intochten in Andijk op 16 november en Opmeer op 17 

november zullen een glutenvrije piet kennen. En in het Zuiderzeemuseum is er ook een  op 23 en 24 

november en op 1 december. 

Willen we met ons allen afspreken dat we , zodra we de overdracht van glutenvrij sinterklaaslekkers 

zien, niet meewarig naar die kinderen gaan wijzen en de eigen kroost uitleggen, dat dit eigenlijk 
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zielige kindjes zijn, die niet alles mogen hebben? En willen de mensen die een paar jaar in Hoorn 

geleden op hun achterste benen gingen staan bij het voornemen om ook groene pieten in te zetten 

zich niet weer manifesteren in actiegroepen die geen andere pietenkleur dan zwart gedogen? Dan 

houden we ook de mogelijkheid open om andere kleuren voor kinderen met voedselallergieën te 

gaan gebruiken.  
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31 oktober 2020 

Het Westfriese Woud 
 

 

Het staat nergens op een landkaart, maar het is er ooit wel geweest. Ooit in de tijd dat er nog geen 

TomTom of andere elektronische routeplanners bestonden, toen er zelfs nauwelijks gedetailleerde 

kaarten van Westfriesland waren. Ooit was er 

wel een woud in Westfriesland te bezoeken. De 

namen van dorpen als Westwoud, Oostwoud, 

Midwoud, Hoogwoud, Nibbixwoud, Aartswoud, 

Noord- en Zuid-Scharwoude zullen niet indertijd 

zijn bedacht om aan te geven dat er een grote 

behoefte bestond aan wouden. Men zag toen 

door de bossen de dorpen niet meteen.  

Door de tientallen eeuwen heen zijn in 

Westfriesland bossen geweest en weer 

verdwenen. We moeten er nu wel vanuit gaan 

dat er voor het ontstaan van onze wouddorpen 

ook inderdaad wouden zijn geweest. Je kon er 

kennelijk ten oosten, ten westen of midden in 

bivakkeren. We kennen nu gelukkig op een paar 

plekken in onze regio parken, die bijna de naam 

van bos verdienen. Het Streekbos telt zoveel 

bomen dat niemand deze plek die naam zal 

willen ontzeggen.  

Ik vind het ontzettend aardig deze week twee 

keer geconfronteerd te worden met berichten 

uit politieke hoekjes die spreken over een 

behoefte aan het aanleggen van een bos of zelfs een woud. Wanneer je zoekt naar het verschil in 

betekenis tussen bos of woud, dan zul je ergens omschreven zien staan dat in een woud de bomen 

niet worden onderhouden en in een bos wel. In een woud is de natuur de baas en in een bos de 

mens.  

In de Hoornse raad kwamen PvdA, GroenLinks, DRP en fractie Danny Verdonk met een motie waarin 

wordt voorgesteld een Westfries Woud aan te leggen. In Drechterland is het ’t CDA die ontzettend 

graag een bos aangelegd wil zien in de gemeente. En waarom niet? Is het zo’n verkeerd idee? In 

beide gemeenten is nog niet meteen een meerderheid te vinden die enthousiast de moties wil mee 

ondertekenen. In Drechterland heeft men het over een bescheiden lapje grond van enkele hectaren, 

waar iets van een bosje gerealiseerd zou kunnen worden, maar in Hoorn wil men iets neerzetten 

tegenover de 1350 ha die alleen al sinds 2013 in Nederland is verkwanseld aan wonen, werken en 

infrastructuur en misschien nog wat recreatie. Dan moet je rekenen op een lap grond minstens 

tussen Oost- en Westwoud, waar Midwoud ergens in het midden van ligt. Het Hoornse plan rept over 

een woud. Kijk, dan heb je een echt plan.  
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Mijn gedachten dwalen dan af naar de problemen waar op dit moment de hele economie op stuk 

dreigt te lopen. De uitstoot van CO2 en natuurlijk vieze stikstofverbindingen. Met de aanleg van een 

woud, een echt woud dus, kunnen boeren die nog wel een akker of weiland hebben een ongestoord 

verder boeren, en in steden en dorpen waar nog kavelruimte is, kan naar hartenlust worden 

gebouwd, zonder dat er een milieubewuste wettenkenner daar een stokje voor kan steken.  

Misschien kun je een deel van het woud voor bos laten doorgaan, waar een boswachter de boel op 

orde houdt en wanneer die overspannen raakt, kan hij verder als woudwachter. Wanneer een stukje 

ervan ook dienst kan doen als hondenuitlaatplek, dan mag je van gemeenten die nog 

hondenbelasting kennen een iets grotere bijdrage vragen om het Westfriese Woud mogelijk te 

maken.  

Ik zie de plannen steeds beter zitten. Een uitgebreidere flora, fauna en avifauna, met herten, reeën, 

zwijnen en wolven, sluipwespen en processierupsen. Horecavestigingen met pakkende namen als 

Boszicht en Woudrust. Bedrijfjes die toeristen blikjes met samengeperste frisse Westfriese 

Woudluchtjes en potten Westfriese Woudhoning verkopen. Geweldig idee! Gewoon doen mensen!   
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8 november 2020 

Wonen in Westfriesland  
 

 

Woonruimte veroveren is een activiteit geworden, waar een flinke groep woningbehoevenden niet 

meer aan kan meedoen. Oorzaken zijn de beperkte hoeveelheid woonruimte die vrij komt en de prijs 

die ervoor moet worden betaald. Op het moment dat er oplossingen in zicht lijken te komen, wordt 

dat zich direct weer vertroebeld door maatregelen van de overheid, de werking van de huizenmarkt, 

met daarin de vastgoedjongens, die het grote geld ruiken. 

Gemeenteraden beraden zich overal in Westfriesland op slimme maatregelen, waardoor de schade 

binnen de eigen gemeentegrenzen beperkt blijft. Maar de invloed van de raden blijft frustrerend 

beperkt. Zomaar wat krantenkoppen over de Westfriese huizenmarkt: ‘Inwoners gaan voor bij huis’, 

‘Voorrang mocht helemaal niet’, ‘VVD-plan claimt plek voor betaalbaar wonen’, ‘Huurhuizen te duur 

door ozb’. Het probleem van het kunnen aanbieden van betaalbare woningen geldt voor elke 

gemeente. In elke gemeente weten mensen ook wie ze moeten aanwijzen voor het ontstaan en veel 

erger, het continueren van het woonprobleem. 

In Stede Broec werd de onroerendzaakbelasting met dertig procent verhoogd. De Woonschakel ziet 

zich daardoor gedwongen de huren op te trekken en de gemaakte afspraak om 1200 betaalbare 

huurhuizen aan te bieden kunnen zij naar eigen zeggen niet meer waar maken, hoe graag ze dat ook 

zouden willen. De vraag is waar de zwarte piet nu ligt. Bij de raad die de verhoging van de ozb op 31 

oktober goedkeurde? Bij wethouder Bart Nootebos die waarschijnlijk namens het College met het 

onzalige voorstel aan kwam? De landelijke overheid, die de woningcorporaties extra belasting 

oplegt? Of zijn het de kapitaalkrachtige huisjesmelkers die buiten de corporaties om alles opkopen 

om te verhuren tegen exorbitante bedragen, zodat de gemiddelde huizenprijs stijgt?  

En wat te denken van de oplossing die de gemeente Medemblik dacht te hebben uitgedacht, door 

nieuwe woningen bij voorkeur aan de eigen woningzoekenden te gunnen? In Drechterland is men 

zeer gecharmeerd geraakt voor dit idee en een meerderheid ziet veel rechtvaardig heil in ook zo’n 

maatregel voor de gemeente. En er lijkt heel wat voor te zeggen om juist in de kleine woonkernen de 

regel van eigen volk eerst toe te passen. Wethouder Yvonne Roos-Bakker meent dat dit te regelen is, 

zeker omdat het Medemblik ook gelukt is. 

Maar nu blijkt dat het juridisch helemaal niet mag. De gemeente Medemblik had de notaris die de 

verloting van huizen regelde niet mogen vragen om de Medemblikse woningzoekenden voorrang te 

verlenen. In de huisvestingswet van 2014 zijn wel artikelen opgenomen, die een gemeentebestuur de 

mogelijkheid geven categorieën van woningzoekenden aan te wijzen die voorrang mogen krijgen. 

Een verloting van woonruimtes onder woningzoekenden mag kennelijk wel worden georganiseerd 

door de projectontwikkelaar zelf. En die zal veel meer interesse hebben in categorieën die het geld 

makkelijker kunnen ophoesten.  

Ook in Hoorn speelt het probleem van woningtoewijzing. Daar doet men beslist niet voor de andere 

gemeenten onder in het formuleren van wensen om sociale woningbouw wat meer aandacht te 

geven. Maar de gemeente is zelf geen projectontwikkelaar. Dat is dan weer even anders bij de 
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gemeente Koggenland, waar zelfs de VVD betaalbare woningbouw en -verbouw wil plegen om in de 

vraag te kunnen voorzien. Daarbij worden vooral de eigen woningzoekenden deze dienst bewezen. 

Starters op de woningmarkt of zoekers naar een betaalbaar huurhuis, zullen nog een flinke tijd 

kunnen wachten voor alles zelfs volgende de regeltjes prettig geregeld wordt. Hoeveel stikstof en 

CO2 we intussen allemaal zullen in- en uitademen is niet te zeggen. Misschien dat een oprecht stuk 

samenwerking in Westfries verband meer mogelijkheden biedt? Hoewel, wanneer zeven colleges en 

zeven gemeenteraden zich ermee gaan bemoeien, zou dan veel tijdwinst kunnen worden geboekt?  
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20 november 2020 

Vrijwillig 
 

 

Een artikel in de krant, in 

het regionale katern, 

maakte me blij. Het is 

een artikel over een 

buurtbus, bestuurd door 

vrijwilligers. Ze staan op 

de foto, lachend in een 

halve kring om een tafel, 

met de kopjes koffie die 

genoten mochten 

worden. Krasse knarren, 

die waren uitgenodigd 

voor een feestavond in 

partycentrum Happy 

Days. De feestavond is 

een deel van de beloning 

die zij ontvangen omdat 

zij in hun vrije tijd de 

buurtbus tussen Hoorn en Bovenkarspel heen en weer rijden. De meesten zitten wat ruimer in de 

vrije tijd, want ze zijn gepensioneerd.  

Een deel van de beloning, want het werk op de buurtbus met tevreden klanten is op zich al lonend. 

Dankbaarheid is onze beloning, zei mijn vroegere baas, die belangeloos veel van zijn vrije tijd stak in 

het verenigingsleven. Een kerstpakket is het sluitstuk van de uitingen van dankbaarheid, die hen 

betoond wordt. En aan de vrolijke gezichten te zien, lijkt hier helemaal niks mis mee te zijn. 

Ik ga ook niet op zoek naar zaken die mis zijn aan alles rond een buurtbus. Zeer waarschijnlijk is een 

buurtbus geen verdienmodel en zal er altijd geld bij moeten. We zijn de tijd voorbij dat alle prettige 

diensten die ons kunnen worden verleend door de overheid of gul bedrijfsleven worden vergoed. 

Redelijke salarissen die passend zijn bij opleiding en zwaarte van het werk zullen ook bij het besturen 

van buurtbussen ervoor zorgen dat het voor bedrijven volstrekt onrendabel wordt. De 

buurtbuschauffeurs zullen de weg naar het Malieveld niet gauw door hun TomTom laten wijzen. 

Bij de feestgaande buurtbusbestuurders schaarden zich ook gemeentebestuurders. Maar liefst drie 

wethouders gaven acte de préséance en zij hebben zich verwoed dankbaar getoond voor het 

vrijwilligerswerk dat voorkomt dat bewoners van afgelegen gebieden in de regio in een isolement 

geraken. Onze maatschappij leunt op vrijwilligers en iedereen beseft dat woorden van dankbaarheid 

jegens hen altijd goedkoop zullen  lijken. We kunnen niet zonder vrijwilligers. 

Gelukkig heeft vrijwilligerswerk twee kanten. Niet alleen de mensen voor wie door vrijwilligers het 

bestaan wat mooier wordt zijn ermee geholpen. Het zijn ook de vrijwilligers zelf, die zichzelf helpen 

met het vrijwilligerswerk. Zeker voor hen die door pensionering of om vervelender redenen geen 
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betaald werk in een werkkring verrichten, is dit een uitkomst. Een vrijwilliger houdt zichzelf buiten 

sociaal isolement. Je spreekt mensen en je doet iets nuttigs. Dat contact en het nuttig zijn verzekert 

je van een flink stuk waardering en zelfwaardering; zeer belangrijk voor een zinvol leven. 

Op dezelfde krantenpagina staat een klein artikeltje over vrijwillige brandweerlieden die voor 20 jaar 

lidmaatschap een lintje mochten ontvangen. Het automatisme bij brandweerkorpsen zal overigens 

vervallen. Misschien moet je eerst een flinke tijd zelf onderscheidend vrijwillig bezig zijn geweest. Bij 

zeer veel organisaties die goed draaien dankzij de inzet van vrijwilligers is het in aanmerking laten 

komen voor een koninklijke onderscheiding sowieso geen automatisme. Ik ben benieuwd hoeveel 

vrijwillige chauffeurs van onze buurtbussen ooit een lintje krijgen opgespeld. Of vrijwilligers bij 

andere organisaties. Het hoeft niet vanzelfsprekend, maar dat zuks gewaardeerd zal worden is 

natuurlijk wel vanzelfsprekend.  
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28 november 2020 

Onderkomen 
 

 

Wanneer in een gesprek woorden als arbeidsmigrant, huisvesting, Polen, Oostbloklanden vallen, dan 

gaat dat gesprek meestal over problemen die worden ervaren. Het Malieveld stroomt nog niet 

meteen vol, wanneer deze woorden leiden tot iets te breed gevoelde ongenoegen, maar soms lijkt er 

enige gretigheid te zijn om dat maar wel te doen. 

Wat een contrast daarmee is het artikel over de huisvesting van Polen bij en door een grote 

bollenboer in Drechterland. De breed glunderende burgemeester, Michiel Pijl, samen met de gul 

lachende Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en de stralende wethouder Yvonne Roos-Bakker 

in gezelschap van de tevreden lachende Poolse arbeidsmigrant Mariusz Skowronek alle vier op een 

foto, lijken het bewijs te vormen van de in het bijbehorende artikel genoemde geslaagde 

huisvestingsoplossing. Bij het bedrijf is met toestemming van de gemeente Drechterland een 

woonverblijf gebouwd, waar de arbeidsmigranten, die in het bedrijf werkzaam zijn, op een nette 

manier zijn ondergebracht.  

Wanneer een Commissaris van de Koning een deel van zijn allereerste werkbezoek aan een 

gemeente onthaald kan worden in een verblijf waarvan op veel andere plekken in deze regio en in 

ons land doorgaans met grote zorg, zo niet met afkeer gesproken wordt, dan moet er wel iets 

kloppen van de vrolijke gezichten. Dat doet deugd! Het is natuurlijk gebruikelijk om bij dit soort 

bezoeken de boel van te voren goed op te poetsen, zodat de hoge gast ook zonder problemen zijn 

waardering kan uitspreken, want dat hoort er bij. Toch ben ik zelf bereid om het verhaal 100% te 

geloven.   

Burgemeester Michiel heeft mij enige tijd geleden verteld dat hij zolang dat mogelijk is, persoonlijk 

goed contact wil houden met de bedrijven in zijn gemeente, door daar ook op bezoek te gaan. Op de 

boerenplaats waar ik hem dat tijdens een interview in de stal heb horen zeggen, werd dat bevestigd 

door de boer zelf, die kon verklaren dat dit niet eens de eerste keer was dat hij de burgemeester 

trots kon laten zien hoe hij met zijn bedrijf bezig was. Dan ben je echt burgemeester denk ik nog 

steeds.  

Opvang van arbeidsmigranten is in veel gemeenten een hoofdpijndossier. Om de inhuur en 

huisvesting van deze tijdelijke arbeidskrachten hangt vaak de sfeer van louche zaken doen. Ze 

worden uitgebuit, ze worden primitief gehuisvest en er is overlast voor de buurt waar ze hier en daar 

illegaal zijn ondergebracht. De Drechterlandaanpak kan als voorbeeld dienen voor andere bedrijven 

en gemeenten, maar dan moet daar wel aan de juiste voorwaarden worden voldaan. In Drechterland 

zou je met enig heen en weer delibereren kunnen zeggen dat de huisvesting is overgelaten aan de 

markt. Het daar wel afgesproken dan elk boerenbedrijf de toestemming heeft om 120 mensen te 

huisvesten en wanneer dat problemen oplevert, dan is er over te praten.  

Zul je in de gemeente Drechterland dan nog veel huisjesmelkers aantreffen die graag willen 

binnenlopen met de verhuur aan een flinke groep migranten per huisje, zoals dat bijvoorbeeld in 

Hoorn het geval is? Is dit Drechterlandse model uit te rollen over heel Westfriesland of zouden er 



130 
 

meer ondersteunende faciliteiten moeten worden waargemaakt door gemeentebesturen? Misschien 

wel.  

Ik besef wel, dat er op meerdere plekken in onze regio al migranten op een keurige manier zijn 

ondergebracht. Dat er uitstekende verhoudingen bestaan tussen Westfriezen en bijvoorbeeld Poolse 

werkers. Dat er al heel wat Westfriese ondernemers op uitnodiging van hun medewerkers in Polen 

een of ander feest hebben meegevierd. Ik vind het juist goed en prettig om te lezen dat er rond het 

vocabulaire over deze groep werknemers positieve geluiden in de krant verschijnen, en nog veel 

belangrijker, in de discussies over deze materie de tevredenheid ermee de boventoon gaan voeren.   
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5 december 2020 

Provinciaal oog 
 

 

Het is een mooie democratische gewoonte dat er zich binnen de gemeenteraden altijd een strijd 

afspeelt tussen verschillende groepen met verschillende bij hun passende argumenten. Een 

meerderheid, hoe klein ook, bepaalt de norm op dat moment. Dat is democratie en zolang dat op 

een eerlijke manier gespeeld wordt, is er niets aan de hand. Het kan natuurlijk best gebeuren dat de 

coalitiepartijen van de gelegenheid gebruik maken om hun dure beloften aan de kiezers zo goed 

mogelijk waar te maken. En ook is het dan mogelijk dat over een paar jaar met de inzichten en 

wijsheden van dan moet worden geconstateerd dat die besluiten niet allemaal even slim zijn 

geweest. 

Deze week kon ik in de krant lezen dat gemeenten niet zomaar lukraak alles kunnen doen wat in de 

hoofden van meerderheidsleden opborrelt. Een gemeente kan worden teruggefloten door de 

Provincie. Kijk, dacht ik even, die provinciale verkiezingen zijn dus niet helemaal voor niets geweest. 

Mag je aannemen dat in een provinciebestuur iets knappere koppen zitten dan in een 

gemeentebestuur? Dat kan er soms op lijken, maar gelukkig kan een provinciaal bestuur ook van 

alles voor de voeten gegooid worden of kunnen zij op hun beurt weer worden teruggefloten door de 

landelijke regering. En alle besturen kunnen worden bijgestaan in het maken van de juiste keuzes 

door mensen met tractoren, bouwvehikels of gewoon lopend met borden met pakkende one-liners 

voor de koppen.  

Enkhuizen was iets te voortvarend aan de slag gegaan met het plannen van een nieuw recreatie-

vakantiepark langs het IJsselmeer. Binnen en buiten de raad hield stevig steggelen de aandacht van 

velen vast. Plannen werden aangepast, uitgebreid, ingekort, besproken, bekritiseerd, weer bekeken, 

doorgedrukt, vervloekt en uiteindelijk aangenomen. En de schop kan nog niet in de grond. De hele 

zaak opnieuw kan opnieuw, bekeken, ontworpen, bevochten en verfoeid worden. Daar is men in 

Enkhuizen de afgelopen tijd zeer bedreven in geraakt. Je kunt het besluit van de provincie ook voor 

de rechter uitvechten, maar dan komen onvolkomenheden van de plannen nog scherper naar voren. 

Het laatste woord hierover is nog lang niet gesproken en dus heeft het journaille weer stof om te 

schrijven. 

Ook Opmeer werd getroffen door een negatieve reactie van de Provincie en wel over de begroting. Ik 

ben geen begrotingsdeskundige, zelfs geen bedrijfskundige, maar enige waarneming in het verleden 

bij clubjes en bedrijven, die op de centjes moesten passen, heeft me geleerd, dat het daar soms 

handiger was om wat te schuiven met posten, betalingen en ontvangsten – alles natuurlijk binnen de 

lijntjes van het juridisch toelaatbare – om de tijdelijke financiële probleempjes op te lossen. In alle 

huishoudens gaat dat precies zo.  

Wij kochten wel eens iets wat uit het daartoe bestemde potje eigenlijk niet kon, maar met een 

tijdelijk bedoelde greep uit een ander spaarpotje, ging dat goed, zonder als huishouden in financieel 

moeilijk vaarwater te komen. Omdat dat andere spaarpotje er niet voor niets was, werd met 

voorrang dat potje weer gevuld met het geld dat we maandelijks wisten over te houden. Ach, 

eigenlijk zijn onze spaarpotjes slechts notities in een schriftje en staat het geld van alle potjes 

gewoon gezellig bij elkaar op één bankrekening. 
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Gemeentebesturen hebben ook niet voor alle financiële zaken aparte bankrekeningen en het heeft 

er de schijn van dat het gemeentebestuur bij meerderheid met de geldpot omging, zoals wij 

gebruikelijk zijn te doen met ons huishoudgeld. En dat mag niet. In ieder geval niet van de Provincie. 

Nu kunnen wij aan de hand van deze twee provinciale ingrepen natuurlijk boos reageren vanuit de 

gedachte dat gemeenten uitstekend in staat zijn zelf te bepalen wat goed is voor de gemeente. 

Anderzijds mag je blij zijn, dat er toezicht bestaat. De periode van laakbare handelingen door 

bestuurders van onze provincie ligt weer even achter ons en dat legitimeert hen laakbare 

gemeentelijke beslissingen tegen te houden. Het is goed dat gemeenten dit kan overkomen. Het is 

toch altijd wel weer leerzaam voor politici die nog leerbaar zijn.  
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12 december 2020 

Wonen! Wonen! 
 

 

Wonen onder eigen of gehuurd 

eigen dak is een voorrecht 

geworden. Je hebt dat niet 

zomaar voor elkaar. In heel 

Westfriesland gonzen de 

berichten over woningnood en 

het mondjesmaat lenigen 

ervan. In alle gemeenten lijken 

de politici zich zorgen te maken 

over veel grotere vraag dan 

aanbod en het laat zich aanzien 

dat zij zich daar nog heel wat 

raadsperiodes druk over mogen 

maken.  

Soms lijkt het of wij in deze tijd plotseling zijn overvallen met het probleem, maar dat zijn we niet. 

Het is intussen wel duidelijk dat er een probleem is en de oorzaken ervan worden graag genoemd om 

aan te geven dat men de schuld niet moet leggen bij de woningbouwbetrokkenen in onze regio. We 

hebben allemaal gehoord en hier en daar zelfs ervaren dat het verhuren van woningen een lucratieve 

business is voor investeerders. Voor de vrije sector huurhuizen gelden andere spelregels dan voor de 

sociale verhuur. Denk alleen maar aan de jaarlijkse huurverhogingen. Voor de 

investeringsmaatschappijen is de maximaal toegestane jaarlijkse huurverhoging gewoon 

uitgangspunt.   

De sociale woningverhuur klinkt al minder verdienmodelachtig, maar ook daar worden huurbedragen 

gevraagd, die voor de doelgroep iets te vaak moeizaam op te brengen is, zeker wanneer de huurder 

een inkomen heeft die enkele euro’s hoger is dan de norm voor huursubsidie. Daarnaast dienen wij 

de vaak herhaalde klacht in acht te nemen dat het Rijk de inkomsten van verhuurorganisaties zo 

sterk afroomt dat nieuwbouw van sociale woningen bijna niet te doen is. Dat zou alleen maar kunnen 

worden gecompenseerd door bestaande huurwoningen te verkopen.  

Ondanks de moeilijkheden om een voldoende huizenaanbod te realiseren voor de minder 

draagkrachtige doelgroep zijn er hier en daar nieuwe bouwprojecten te vinden in de regio. De 

kranten berichtten daar deze week enthousiast over. In Hoorn worden de eerste 68 woningen in de 

Toren opgeleverd. In Hem start een bouwplan op de hoek van de Marktweg en de Koggenweg. In 

Bovenkarspel heeft men het aangedurfd 24 appartementen met een prefab-constructie neer te 

zetten. Op nog meer plaatsen is men bezig enkele tientallen woningen te realiseren.  

Moet je daarom optimistisch zijn? Niet alle nieuwbouw is bedoeld voor de sociale sector. Wanneer je 

in een ander krantenkopje moet lezen dat er voor de 24 woningen in Bovenkarspel 455 gegadigden 

kan tellen, waarvan het overgrote merendeel uit deze regio komt, kom je niet op het idee daar een 

vrolijke emoji bij te plakken. In alle gemeenten zie je dit gebeuren. Dan mag je blij zijn dat een aantal 
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arbeidsmigranten die hier een paar maanden zijn, kunnen worden gehuisvest in huisvesting die de 

bedrijven voor hun eigen uitheemse arbeiders hebben georganiseerd. Maar ook voor hen geldt dat 

er minder woonruimte is dan keihard nodig is. 

De vraag is hoeveel beleidsruimte er bestaat voor gemeenten om hun rol in het oplossen van het 

woningprobleem te kunnen oppakken. Het lijkt er steeds meer op, dat de behoefte om voor de 

sociale huisvesting optimaal kansen en ruimte vrij te maken sterker is geworden. En dat daarnaast 

ook voor de middeninkomens het woningaanbod mag worden verruimd. Alleen voor 

durfinvesteerders is dit beleid wat minder welkom. Waarschijnlijk zal men vanuit die hoek 

aanbiedingen krijgen voor allerlei vormen van koppelverkoop, waarbij een paar woningen voor de 

sociale sector gerealiseerd worden bij een groter deel duurdere woningen. Ik zou zeggen: blijf vooral 

wakker.   
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25 december 2020 

Kerst 2019 
 

 

Op Eerste Kerstdag 

een zonnetje. Dat hoor 

je niet zo vaak 

wensen, wanneer je 

mensen vraagt naar 

hun kerstgevoel en -

wensen. I am 

dreaming of a white 

Christmas klinkt 

misschien wel vaker. 

Op een handjevol 

ontkenners na 

vermoeden we dat 

een zonnige kerst 

vaker zal komen dan 

een wit besneeuwde. 

Sneeuw komt vaker uit 

de spuitbus en dat voelt gezelliger. Dan is het pas echt Kerstmis.  

Ik ben grootgebracht in tradities die dichter bij de ware en wat ouderwetse bedoelingen lagen. Ik was 

lid van het knapenkoor van de St.Laurentiuskerk in Alkmaar. Wij zongen mee in de nachtmissen. 

Twee stuks. Mind you! Latijnse missen met Latijnse gezangen en met kerstliedjes. Thuis hadden we 

een flinke kerststal staan met door mijn opa Groothuizen geschilderde beeldjes. Nog van voor de 

oorlog. Mijn vader bouwde elk jaar de kerststal op  met een grote groentekist en grotpapier en echte 

kaarsjes ervoor. Onze kerststal stond voor mij als ijkpunt voor alle andere kerststallen. De boom werd 

volgehangen met kerstballen aan een koperen haakje en vogeltjes op een metalen knijpertje. Er 

waren ballen met een mooi versierd gat, dat niet echt een gat was. De piek kwam als laatste. Een 

plechtig momentje. 

We kenden het kerstverhaal en de liedjes pasten daarbij. Wij zongen geen liedjes over de boom, 

want de boom, wisten wij, was er later in de historie bijgekomen en het kindje in de kribbe had daar 

niets mee van doen. Er waren twee verhalen. Eén over dat kerstkindje, over wie we ook op school 

hoorden en een verhaal over de bijbedoelingen. De gezelligheid, de saamhorigheid, hoewel ik mijn 

ouders dat nooit hardop heb horen zeggen. Vrede hoorde een beetje bij beide verhalen. Vrede op 

aarde aan alle mensen. En zelfs aan die rotmoffen, waarover wij in de vijftiger jaren buiten de 

kersttijd af en toe hoorden verhalen. Het lekkere eten, met als een van de hoogtepuntjes voor mij 

zelf de kerststol met spijs, hoorde als vanzelfsprekend bij dat laatste verhaal. Het verhaal over het 

kerstgevoel. We hebben het toen waarschijnlijk meer gevoeld dan horen vertellen. 

In 2019 vieren wij thuis Kerstmis. Met kerstversiering, gezelligheid en saamhorigheid en als 

bindmiddel daarvoor het kerstmaal. Samen met kinderen en kleinkind, kerstchocolaatjes, 
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kerstkoekjes en een kerstontbijt met feeststol. Met feeststol. Ik heb de roeptoeters van de 

vermeende Nederlandse tradities dit jaar geen demonstraties horen afkondigen tegen de teloorgang 

van echte Nederlandse cultuurwaarden zoals kerststol. De enigen die uit protest de distributiecentra 

van de grote supermarkten wilden blokkeren waren de boeren, maar die schreeuwden een heel 

andere boodschap. Zouden die mensen hun kerststol thuis zelf laten bakken door moeder de vrouw?  

Wij hebben er bij ons thuis vrede mee dat er nog maar één kerstverhaal is overgebleven. Het deed 

ons deugd om bij de buren, die uit landen komen waar Kerstmis niet bij de tradities van de 

belangrijkste godsdienst horen, de kerstversiering te zien branden. Ik weet dat we uiteindelijk 

hetzelfde vieren. De gedachte van vrede op aarde. Vrede, saamhorigheid en de zekerheid dat een 

mooie wereld maken niet alleen een vrome wens moet blijven. De kerstvakantie duurt doorgaans 

twee weken. Wat mij betreft mag het kerstgevoel een stuk langer duren.  

Voor het kerstontbijt vanmorgen sneed ik een paar plakken van de feeststol. Toen ik de eerste op 

mijn bord legde om daarmee het ontbijt lekker af te sluiten zag ik dat de spijs ontbrak. Ik ging bij 

mezelf na of ik mijn kerst nu als een beetje bedorven ervoer. Nee, er bleef genoeg gezelligheid en 

saamhorigheid over. Ik besefte beter waar de kerstgedachte en -gevoel werkelijk over moet gaan. 

Maar gelukkig zat er in mijn tweede plak feeststol wel spijs. 
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8 januari 2020 

Feestverdriet 
 

 

We hebben het weer achter de rug, de Nieuwjaarswisseling. Overal wordt de balans opgemaakt. Bij 

dit feestelijke fenomeen betekent dat eigenlijk vooral de schade opnemen. Schadeloos een nieuw 

jaar ingaan zal ook in onze regio met nuchtere Westfriezen waarschijnlijk nooit lukken. En eigenlijk 

druist een dergelijke gedachte enorm in tegen wat ik eigenlijk wel wil hopen. Dat we weer een 

gelukkig Nieuwjaar hebben, met beste wensen die bedoeld worden voor alles wat verder ontplooid 

gaat worden, in plaats van maar weer opnieuw opgebouwd. 

Elke zondagmiddag passeren wij op weg naar het gezinspaviljoen in Bovenkarspel de molen die daar 

tot 31 december stond te getuigen van een stukje ambachtelijk verleden, waar tot nu nog steeds iets 

leuks mee gedaan werd. Dat is verleden tijd. Toen wij de molen vandaag, woensdag 8 januari, voorbij 

reden, mochten we zien hoe met hoge kranen de zwartgeblakerde resten van gemeentetrots werden 

onttakeld. De wieken wezen niet meer in de lucht. Vanuit de kamer van mijn schoonmoeder kon je 

alleen de hoge kraan zien.  

De molen is slachtoffer van de manier van feestvieren tijdens de jaarwisseling waar we een lange 

traditie voor hebben opgebouwd. Een traditie die langzaam maar zeker uitgroei kreeg naar vieringen 

die zorgen baren. In handen van pubers en nog behoorlijk puberale volwassenen is vuurwerk meer 

geworden dan feestelijke klank- en lichteffecten. De oorspronkelijke en ver buiten ons land nog 

steeds volgehouden opvatting van de geesten te verdrijven heeft hier plaats gemaakt voor het 

uitdagen en onthalen van een vernietigende vurige duivel. Legaal verkrijgbaar vuurwerk is niet 

spannend genoeg. Natuurlijk kun je ook daarmee brand stichten en ogen kwijtraken, maar het kan 

allemaal veel krachtiger en spectaculairder met spullen die stiekem van ver zijn gehaald. 

Onverschrokkenheid tonen doet een puberhart vaak goed en zeker wanneer hij dat gezellig met 

vrienden kan laten zien.  

Ook lijkt het een nieuwe traditie te zijn om zich tegen te hulp snellende organisaties te keren op een 

manier alsof er een straatoorlog moet worden uitgevochten. In onze regio lopen gozertjes rond met 

messen, die bijna vanzelfsprekend ook worden gebruikt om zich mee te verdedigen of er juist mee te 

kunnen aanvallen. In de tijd dat vroom over vrede wordt gedacht en gesproken steken zij erop los, 

misschien in de wetenschap dat je voor je zestiende niet langer dan een jaar in detentie hoeft te 

zitten.  

Burgervaders, ook van de Westfriese gemeenten wordt gevraagd wat zij hiermee doen en zijn 

gevraagd zich tegen of voor de Nieuwjaarsviering van nu uit te spreken. Het valt hen niet licht. 

Natuurlijk spreken zij hun bezorgdheid uit tegen de uitwassen die zich elk jaar voordoen. 

Vuurwerkmisbruik, geweld tegen hulpverleners en puberaal messentrekkerij zijn zaken die niemand 

met gezond verstand zal vergoelijken of tolerant toestaan, maar hoe ver moeten maatregelen gaan 

om deze misstanden te voorkomen? Het verbieden van vuurwerk of een deel ervan kan best worden 
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vastgelegd in wetten, maar hoe wordt de handhaving geregeld? De politie komt op veel meer andere 

terreinen al handen tekort. 

Mensen die bijvoorbeeld persoonlijk af te steken vuurwerk willen behouden roepen vaak dat men 

maar meer moet doen aan voorlichting van kinderen. Wie doet dat dan? De school, een ingevlogen 

deskundige of de ouders? Ik denk aan de verantwoordelijkheid van de ouders. Zeker die van de 

pubers die de fout zijn ingegaan. Weten zij dat hun lieverds zich met illegaal of veel te zwaar 

vuurwerk bezighouden? Weten zij van het mes in de broekzak? Weten zij van het ontsporen? Willen 

zij het wel weten?  

Volgend jaar is er weer een feestelijke decembermaand. Een maand die voor velen ineens een 

nachtmerriemaand wordt. Dat weten we nu al. Zijn er nu ook al lokale politieke fracties die het 

aandurven door te pakken bij het nemen van maatregelen? Weet jij het al van jouw favoriete politiek 

club? Als we nu eens beginnen met daar navraag naar te doen? Dan weet een burgemeester ook 

beter wat hij kan zeggen. 
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16 januari 2020   

De wind van voren? 

  
 

Je kunt het natuurlijk glashard blijven ontkennen dat er een relatie is tussen wat wij o.a. met fossiele 

brandstof uitspoken en de opwarming van de aarde. Populistische politici spinnen goed garen bij het 

ongenoegen dat er ontstaat wanneer er wordt beweerd dat onze manier van doen de boel grondig in 

het honderd doet lopen en dat er pas een goed einde denkbaar is, wanneer er stevige maatregelen 

worden ondernomen. Maatregelen, die je gaat voelen in je portemonnee en in de landschappen, die 

wij in Nederland zo leuk gewend waren te zien. 

De wereld verandert en dat komt voornamelijk door de mens, door ons dus. Ons land telt, ook 

wanneer je de binnenkomende mensen niet zou meetellen, elk jaar meer inwoners. Die hebben 

woonruimte nodig. Dat betekent dat er steeds meer grond, dat eerst een van ouds bekende manier 

een functie had, gebruikt zal gaan worden om er woningen op te zetten. De agrarische wereld van nu 

heeft zeker in Nederland een totaal ander aanzien gekregen dan honderd jaar geleden voor mogelijk 

werd gehouden. Onze infrastructuur is er een met een uiterst dicht net van vervoersmogelijkheden 

geworden. Het aantal privé-auto’s overstijgt het aantal inwoners van bijvoorbeeld Noorwegen. 

De wereld om ons heen verandert noodgedwongen doordat we ook verzekerd willen zijn van een 

aantal geriefelijke voorzieningen, zoals elektriciteit voor alle apparaten die ons leven leefbaarder 

maken. Die elektriciteit moet ergens vandaan komen, ergens opgewekt worden en dat moet ook in 

ons eigen land op manieren die het milieu zo min mogelijk schade toebrengen. Niet voor niets is een 

groot deel van de bevolking in het volle besef van de noodzaak ervoor, overgegaan op het in huis 

halen van groene energie. En nu komt dat verkrijgen van groene energie in botsing met andere zaken 

waaraan we gehecht zijn. 

Windmolens bijvoorbeeld geven op een behoorlijk groene manier stroom door aan bedrijven en 

huishoudens. Maar het nadeel is: je ziet ze en je hoort ze. Dat horen is mij nog niet zo erg opgevallen, 

maar dat is mijn eigen schuld. Ik ben er nooit met mijn snufferd vlak voor gaan staan. Maar hier en 

daar is aangetoond dat zij een extreem laag bromgeluid kunnen veroorzaken waar mensen op flinke 

afstand er toch nog last van ondervinden. Of dat bij elke windmolen zo is en of dat te verhelpen is, 

weet ik niet. Een andere manier, waarvoor geen hoge bouwwerken een oneindig laagland ontsieren 

is de aanleg van zonnepanelen die hele akkerruimtes kunnen vullen. Geen geluidsoverlast. 

Tegen beide manieren van milieuvriendelijk elektriciteit produceren bestaan actiegroepen. Voor een 

deel bestaande uit leden die voorstander zijn van groene energie. Dat lijkt onverenigbaar. Een veel 

geroepen argument is dat bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven kunnen in 

plaats van op een akker. Daar is wat voor te zeggen, wanneer het aanbod van daken heel groot is en 

de stroomkosten op deze manier nauwelijks meer zullen kosten dan de akkerstroom. Tegen 

windmolens bestaat veel fellere kritiek. Weg met die krengen wordt betoogd. 
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Dan moet het hen wel erg tegenvallen dat de provincie meent dat de afstand tussen woonhuis en 

windmolen zelfs iets minder kan zijn dan 600 meter en dat er daarom in de provincie een 

wattendeken aan bruikbare bouwplaatsen voor windmolens bestaan. Dat er tegelijkertijd een geluid 

klinkt vanuit het provinciebestuur, dat men steeds ongevoeliger is voor tegenwerkende krachten is  

voor windmolenbestrijders een reden om een aanval van acute donquichotteritis te krijgen.  

Ik tracht bij mezelf na te gaan naar welke groep mijn sympathie het meest uitgaat. Ik vrees dat ik een 

geweldige bewondering heb voor knap geconstrueerde windmolens. Misschien is voor die afwijking 

ook een mooie medische term. Ik vind al mijn hele leven de oude windmolens ook wel interessant. 

Zouden vanaf de Gouden Eeuw demonstraties gepland zijn tegen de bouw daarvan? Zolang ik mijn 

apparaten aansluit op het lichtnet, zul je mij nergens tegen horen protesteren. Nog één vraagje: 

zouden de moderne windmolens wel bestand zijn tegen oudejaarsvuurpijlen? 
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23 januari 2020 

Vlinders 
 

In ons mooie Westfriesland tref je behalve grote open vlaktes ook bosschages aan. Bosschages (ik 

vind het nog altijd een schitterend woord!) bosschages dus met diverse soorten bomen. Mijn kennis 

van boomsoorten schiet jammer genoeg tekort, maar enkele bosschagegewortelde exemplaren 

herken ik aan de bladeren. Tussen alle soorten kun je ook eiken aantreffen. Nuttige bomen, dat 

zeker. Goed hout en wij hebben in de huiskamer en keuken een vloer van liggen. Maar wanneer ze 

groepsgewijze in fraaie bosschages staan, dan is het ook best wel het aanzien waard. Natuur leeft en 

geeft ons leven. Ik zou lyrisch moeten worden bij gedachten aan de natuur, maar helaas kan ik best 

wel rijmen, maar dichten niet.  

Wie van eiken houdt dient te weten dat er 

ook diertjes zijn die deze liefde delen. De 

eikenprocessierups lijkt dit op een 

pelgrimswijze te doen. Zij bevolken een 

eikenboom of het hun Lourdes is en 

volgen elkaar kop bij staart van het ene 

malse eikenblad na het andere. Op zich is 

dat niet zo’n heel groot probleem, maar ze 

dragen allemaal haartjes op hun lijfjes, 

waar wij wat slechter tegen kunnen. Wij 

willen hen daarom het liefst hun het recht 

op pelgrimage ontzeggen. Het zijn er 

meteen ook zoveel, zag ik in 

verontrustende reportages. Ze worden 

allemaal vlinders die zich ontpoppen als kampioenen in eitjes leggen.  

Ze kwamen uit het zuiden en rukken en masse op naar onze noordelijker gelegen gebieden. Zijn ze er 

eenmaal, dan lijkt het wegwerken een schier onmogelijke klus. We moeten echt wat doen, willen wij 

niet allemaal slachtoffer worden van hun brandharenaanvallen. Ik heb diverse oplossingen gezien in 

de afgelopen jaren. Met stofzuigers met flinke zuigkracht worden boomstammen ontrupst. In onze 

streek werden al diverse tegenaanvallen geopperd en ook daadwerkelijk ingezet. Onze Westfriese 

politici kun je daadkracht in deze zaak niet ontzeggen.  

Vleermuizen zouden gek zijn op deze insecten, maar ook vogels. In Hoorn kon je een wethouder zien 

die het startschot gaf voor het ophangen van vogelkastjes in de buurt van en aan de eiken in de stad. 

In Opmeer, zo mocht ik lezen, wordt een andere, door wetenschap over vlinderpsychologie 

ingegeven tactiek ingezet. Men speelt in op het driftleven van de vlinder. Een mannetjesvlinder laat 

zich gemakkelijk lokken door de feromonen die vrouwtjesvlinders verspreiden wanneer zij er ook lust 

toe gevoelen. Opmeer speelt in op het vlinder-in-de-buikgevoel van vlinders, door de 

mannetjesvlinders te lokken met sekslokstoffen in vlindervallen. Laat de vlinders maar fladderen, 

want zo zullen er veel minder voor elkaar nakruipend nageslacht zorgen. En door ook de vogeltjes en 
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vleermuizen kansen te bieden zich in de buurt van eikenbomen te vestigen meent men in Opmeer 

voorop te lopen met de bestrijding van de eikenprocessierups. En dat alles voor een beperkt budget.  

We gaan het deze zomer meemaken. De onderlinge wedstrijd tussen de gemeenten van 

Westfriesland. Welke gemeente weet het meest effectief deze lastige eikofielen weg te houden? De 

winnaar mag een openluchtfeestje houden onder de eikenbomen van de gemeentelijke bosschages. 
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29 januari 2020 

Staak  
 

 

Vanaf 1970 tot 2013 werkte in het basisonderwijs. Een aantal jaren was ik in de afdeling Hoorn 

bestuurslid van de vakbond. We hebben toen de eerste onderwijsstakingen meegemaakt en voor de 

afdeling mee georganiseerd. Dat was nodig, vonden wij. De verwaarlozing van het onderwijs door 

diverse regeringen bereikte soms het punt dat we meenden niets anders meer te kunnen. Voor de 

beslissing mee te doen, moest eerst een knop omgezet worden. Aanvankelijk als onderwijzer (leraren 

vond je pas in het voortgezet onderwijs) en later ook als leraar was je voornamelijk bezig om de 

kinderen die aan jou waren toevertrouwd zo goed mogelijk te begeleiden naar een volgende stap in 

hun ontwikkeling. 

De geldkraan ging steeds verder dicht en dat heeft diverse gevolgen gehad, die de kwaliteit van het 

onderwijs ondermijnden. Zeker, ik moet toegeven dat maatregelen om de klassen te verkleinen 

prima waren. Had ik begin zeventiger jaren nog klassen van 35 of meer leerlingen, dat liep 

langzamerhand terug naar hoeveelheden in de twintig. Er kwamen meer vakleerkrachten, duobanen 

werden mogelijk en leerlingen kregen een ‘gewicht’ mee, waardoor er bij een groot aantal allochtone 

kinderen en kinderen uit een achterstandssituatie meer leerkrachten konden worden ingevoerd. 

Zelfs werd het mogelijk schoolassistenten aan te stellen.  

Daar staan echter andere, slopende activiteiten van onze grote werkgever in Den Haag tegenover. 

Heel lang stegen de salarissen niet mee met de landelijke trend, waardoor het verschil met andere 

HBO-opgeleide mensen erg opliep. Een tijdlang waren de toelatingseisen voor de opleidingen 

versoepeld, zodat een uitgebreider instroom naar de PABO’s mogelijk werd. De mogelijkheden om te 

groeien in je werk met bijpassende salarisgroei bleef lange tijd minimaal. Dit heeft een hoop mannen 

afgeschrikt om zich met onderwijs op de basisschool te gaan bezighouden. Elders kon je betere 

carrièrevooruitzichten scoren. Het lespakket werd veranderd met meer zaken die vast wel heel nuttig 

waren voor het kind in de basisschool.  

Het speciaal onderwijs groeide uit haar voegen en de politiek vond het een heel goed idee om al die 

kinderen met een rugzakje gewoon in de reguliere basisschool te zetten met een minimale financiële 

ondersteuning waarmee de school een adequate aanpak diende te leveren. In de laatste jaren dat ik 

met stug volharde vreugde aan het werk ging kwamen de inspecteurs van het onderwijs met 

organisatorische eisen waaraan een school moest voldoen om nog een voldoende te kunnen scoren. 

De onvoldoendes werden breeduit gemeten op de website van de inspectie.  

Ik mocht met pensioen gaan op een moment, dat in onze school nagenoeg alle rest-energie werd 

besteed aan het bijhouden van een administratie waaraan de inspecteur kon zien dat het allemaal in 

orde was. Voor het vertalen van nieuwe onderwijsinzichten in actuele lessen was eigenlijk geen tijd, 

ruimte en energie meer beschikbaar. De plaats die het onderwijs in Nederland inneemt op een 

vergelijkende lijst van andere landen is tot een bedroevend niveau gezakt. Alle factoren om de zaak 

grondig te laten vastlopen waren aanwezig.  
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Geen wonder dat het nu een tijd van stevige actie is geworden. Ook in Westfriesland. Er gaat weer 

gestaakt worden en dat wordt niet overal meer gewaardeerd. Er zijn gelukkig schoolbesturen die pal 

achter hun leerkrachten staan en blijven staan. Hoe mag je de houding noemen van Stichting 

Katholiek Onderwijs De Streek, die de stakende leraren niet willen doorbetalen wanneer zij staken? 

Zij zien meer in een overlegmodel. Overleggen zij dan al met Den Haag en hebben zij al zicht op een 

wenselijke oplossing? Lekkere bestuurders! Dit is een duidelijk signaal naar je leerkrachten, dat je 

hen gewoon in de steek laat. Leerkrachten van Westfriesland: blijf geloven in de mogelijkheid om het 

onderwijs weer goed en leerkrachtvriendelijk te krijgen. Sta(ak) sterk! 
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5 februari 2020 

Regiolastig 
 

 

Het is voor individuen die nog van elkaar verschillen vaak moeilijk om samen te werken. Het kan 

echter ook gebeuren dat er juist vanwege die verschillen een team wordt gevormd dat alle 

problemen aan kan. Wat nodig is wordt door alle teamgenoten bijgedragen. Kennis, kracht en 

financiën worden naar vermogen ingezet om, dat is een volgende voorwaarde, een gezamenlijk doel 

te bereiken. Het besef waar ieders grens van mogelijkheden ligt is zeer nuttig, om onderling 

vertrouwen in de kracht van de gezamenlijkheid te blijven behouden.  

Gemeenten kunnen soms ook succesvol samenwerking nastreven met als doel de gedeelde regio te 

versterken om er als afzonderlijke gemeente ook de vruchten van te kunnen plukken. In 

Westfriesland bestaat er nu nog een samenwerkingsafspraak met de ambitieuze titel Het Pact van 

Westfriesland. Met een getal erachter kan worden aangegeven over welke bijgestelde afspraken 

men het heeft. 

Die samenwerking staat onder druk. Niet alle gemeenten komen lekker uit met de begroting. Er zijn 

tegenvallers, ook met kosten waarmee de regering de gemeenten hebben opgezadeld. Waar ga je 

dan op bezuinigen? Bij dit probleem kun je direct merken hoe ver men is met echt regionaal 

samenwerken. Bij tekorten op de begroting komen de politici pas goed in het geweer. Wanneer jij 

het op jouw conto kan schrijven dat financiële problemen zijn opgelost, dan win je aan gewicht. In de 

voorgestelde schrapzaken herken je pas goed waar een politicus voor staat. En altijd is daar, behalve 

om links- of rechtsomredenen, het verschil tussen coalitie- of oppositieschrappers. De coalitiefracties 

hebben het in zo’n geval iets moeilijker, want er zal ook gekeken moeten worden naar schrapkansen 

betreffende de eigen kroonjuweeltjes. Daar is tijdens formatiegesprekken genoeg bloed voor 

gevloeid en ligt het voor de hand te kiezen voor zaken die de eigen burgers het meest onverschillig 

zijn.  

Regionale samenwerking lijkt zo’n punt te zijn. Er is altijd wel een onderdeel binnen die afspraken 

waar jouw gemeente net iets minder voordeel aan heeft of in verhouding meer voor betaalt. Politiek 

ga je niet stuk, wanneer je over die zaken ballonnetjes op laat. In Opmeer en in Stede Broec worden 

momenteel driftig ballonnetjes opgeblazen om minder fanatiek mee betalen aan de regio legitiem te 

maken. En in mijn geheugen zijn nog beelden van twee burgemeesters, GertJan Nijpels en Onno van 

Veldhuizen, die namens alle Westfriese colleges voor onze camera en microfoon trots de eerste 

bouwstenen voor het Pact van Westfriesland toonden. Een ambitieus plan dat nog door alle raden 

heen moest en waar de Westfriese bevolking nog rijp voor gemaakt diende te worden. 

Een plan om deze regio op te stuwen naar een van de aantrekkelijkste regio’s van Nederland, wie kan 

daar nu tegen zijn? Ik vermoed dat er bijna geen regiobewoner rondloopt die zal beweren dat een 

regio waarover je met het volste recht kan kankeren toch je ware is en zo moet blijven. Kankeren 

over het weer of over de regering in Den Haag is zo gewoon. Nee, dan Westfriesland! Een ideale 

regio wil iedereen best graag bewonen, maar dan komt wel de oer-Hollandse vraag: wat gaat dat 
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kosten en gaan mensen uit een ander deel van de regio bepalen wat er in mijn dorp of stadje gaat 

gebeuren?  

Helaas hebben alle ruim vijftig Westfriese fracties nauwelijks het lef om Westfriesland stevig genoeg 

op de kaart te zeten. Ik geef toe: in menig verkiezingsprogramma zijn er regeltjes over Westfriesland 

neergezet, maar je moet het niet te hardop lezen. Het hemd is nader dan de rok en daarmee sta je 

zelf als regiofractie in je hemd. 
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13 februari 2020 

51 keer niks 
 

 

In de raadscommissie van Hoorn gonsde het al een beetje. Gemeenschappelijke regelingen kosten 

een hoop en dan is het wel de vraag hoeveel invloed je daarop als raadslid nog hebt. In een aantal 

regelingen betaalt Hoorn een behoorlijk groot aandeel, maar beschikt maar over één van de zeven 

stemmen om invloed te kunnen uitoefenen. En als je dan ook nog verneemt dat er in de regeling 

gemeenten zijn die hun financiële bijdrage willen verminderen, dan vraag je je af of die gemeenten 

dan ook nog over dat één zevende deel moet blijven beschikken. 

2 9

 

Wie betaalt, bepaalt, is een te verdedigen uitgangspunt. In veel gevallen gebeurt dat ook gewoon, 

maar in ons Westfriesland, waar we spreken over zeven gemeenten met verschillende 

inwonersaantallen is afgesproken dat ieder een gelijke stem heeft in samenwerkingsprojecten. Om 

met iets meer precisie een mening hierover te kunnen ontwikkelen, zocht ik de inwonersaantallen 

even op. Drechterland: 19.604; Enkhuizen: 18.510; Hoorn: 73.037; Koggenland: 22.736; Medemblik: 

44.833; Stede Broec: 21.792.  Deze cijfers dateren van niet al te lang geleden en geven duidelijk weer 

dat er sprake is van grote broer met kleinere broertjes. Wanneer mama snoepjes trakteert, krijgt  

ieder evenveel, maar dat is een valse vergelijking. De bijdragen per gemeente zullen vast wel 

gebaseerd zijn op de inwonersaantallen, maar om het aantrekkelijk te maken voor elke gemeente 

moet je de ruimte om mee te praten niet te klein houden. Drechterland en Enkhuizen past wel een 

beetje bescheidenheid, wanneer je op de aantallen af gaat.  

We hebben ooit in een ver verleden in Westfriesland een mooi opgetuigd orgaan gehad, dat zaken 

regelde voor de hele regio, die toen ook nog meerdere handenvol gemeenten kende. Het was het 

Samenwerkingsorgaan Westfriesland, SOW, en daar is na een tijdje kennelijk de klad in gekomen, 

want het is nu een boeiend onderdeel van onze regionale geschiedenis. Samenwerkingsverbanden in 

onze regio worden door maar liefst 51 fracties in de gaten gehouden. Je bent als politicus geen knip 

voor de neus waard, wanneer je niet af en toe laat weten dat je het niet eens bent met wat daar 

allemaal gebeurt. Je wilt als politicus van alles op de hoogte worden gehouden en elk stapje moet 

door jou zijn goedgekeurd.  
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Dit levert per definitie spanningen, stroperigheid, besluiteloosheid en nog meer minder leuke 

toestanden op, waardoor je je na enige tijd vertwijfeld afvraagt, waarom dingen met de hele regio 

samen moet worden gedaan. De 51 fracties zouden best wel eens zelf de oorzaak kunnen zijn, dat 

samenwerken niet goedkoper is. Het moeizaam opzetten van een gezamenlijk gemeentelijk apparaat 

voor de SED-gemeenten lijken hiervoor het beste bewijs te leveren. 

Er is ooit een gezamenlijke ambitie uitgesproken om van Westfriesland één van de aantrekkelijkste 

regio’s te maken. Alleen vrees ik dat de ambitieuze afspraken niet veel verder gekomen zijn dan de 

zeven colleges. Laatst zei mij een doorgewinterde politicus uit de regio  dat Westfriesland één 

gemeente moet worden. Zoals we nu bezig zijn zal het nooit opschieten. Om er werkelijk iets moois 

van te maken zou die regionale ambitie ook moeten doordringen in de 51 stugge Westfriese fracties 

en via hen de aan de eigen zaken gehechte achterbannen.  

Een radicalere oplossing voor het moeizame samenwerking kan natuurlijk ook liggen in een door de 

rest van Nederland totaal negeren van elke Westfriese gemeente en hun burgerij. In de verdrukking 

wil nog wel eens saamhorigheid ontstaan, maar zitten we echt op die variant te wachten? 
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19 februari 2020 

Bubbelvlucht   
 

 

Deze week werd ik weer eens met de neus op relatiefeiten gedrukt. Ik 

heb een heleboel mensen leren kennen, meestal vanuit 

familierelaties, opleidingen, werkzaamheden en hobby’s met 

buitenshuiscontacten. Het moeten er een paar duizend zijn en af 

en toe leidt dat tot herkenningsmomenten en vaak gaat het 

vreugdevolle ogenblik gepaard met gevoel van schuld. 

Hoeveel hartelijke en intensieve contacten zijn voorheen 

ontstaan en uitgegroeid tot vriendschappen? Hoeveel van 

die vriendschappen overleefden een periode van 

afstand? Hoe erg is dat dan eigenlijk? Ik maakte een paar 

keer mee dat ik naar de uitvaartdienst ging van een 

dierbare uit het verleden en daar zag ik een grote groep 

mensen waarvan ik hooguit een handvol herkende. Van 

hoeveel betekenis was ik in de wereld van de dierbare 

overledene? 

Iedereen leeft in een bubbel. Maak daar maar meerdere bubbels van. Grote bubbels met een hoop 

mensen die met elkaar dezelfde bubbel delen. En kleinere bubbels of zelfs zo klein dat het niet meer 

dan een schuimbelletje is. Vroeger waren er andere bubbels, die van een flink formaat waren. 

Meerdere bubbels in bubbels, wanneer ik denk aan de tijd dat ik zelf nog naar school ging en 

studeerde. Al die bubbels zijn nagenoeg leeggelopen en nauwelijks meer reparabel. Dat weet je 

wanneer je een aantal reünies en uitvaartbijeenkomsten hebt meegemaakt. Hartelijk weerzien met 

hen waarmee je ooit een bubbel deelde, maar de dag daarop weet je dat die bubbel leeg blijft. 

Hoe ernstig moet ik de Facebookbubbels nemen? Er zijn er honderden die door Facebook worden 

voorgesteld als mogelijke bubbel. Grote en veel heel kleine bubbels, meer badschuim eigenlijk, 

waarin ik een piepklein aandeel kan leveren om die te vergroten. Er zijn vrienden die tot mijn 

vreugde bijna dagelijks langskomen. Met liken houd ik de bubbel in stand en het verheugt mij altijd 

zeer wanneer ik op mijn berichtjes likes of opmerkingen krijg. Ik krijg likes, dus ik besta! Maar 

oneindig veel betekenisvoller zijn de bubbels waarbinnen ik werkelijke oog-in-oogcontacten kan 

genieten. Elke dag besteed ik tijd aan de internetcontacten en meestal door een duimpje of hartje 

aan te klikken en nu vraag ik mezelf af of al die tijd opgeteld meer of minder is dan de tijd die ik 

besteed om leden van bubbels life te liken. En is dat goed of moet dat anders? 

Hoeveel bubbelgenoten kan ik aan, zonder het permanente besef dat ik velen verwaarloos? Houd dat 

verwaarlozen in dat je hen minder waardeert? Ik meen oprecht dat dit niet mijn opzet is. En hoe zit 

dat met bubbelgenoten en oud-bubbelgenoten ten opzichte van mij? Bestaat bij hen ook oprecht 

berouw over hun nalatigheid mij als geliefd bubbelgenoot te verblijden met persoonlijke reacties? 
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Hoe vol zit hun tijd met het leven in vele bubbels? Is het al genoeg om bij toevallige ontmoetingen 

een paar hartelijkheden uit te wisselen?  

Ik weet dat ik iets meer bubbelbewustzijn moet betrachten. In de meest aan het hart liggende bubbel 

doe ik oprecht pogingen de relatie te onderhouden en te verstevigen. Over het bubbelbeheer 

buitenshuis en op Facebook kan ik niet meer toezeggen dat het mij oprecht spijt, dat er niet meer 

persoonlijke aandacht voor allen kan zijn. Wie daarover gebelgd een bubbelscheiding wil aanbrengen 

moet dat dan maar doen. Ik zal er elke keer om wenen. 
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26 februari 2020 

SED: lakmoesproef 
 

 

De raad van Enkhuizen is er al achter: de ambtelijke organisatie SED, waarin de gemeentelijke administratie 
van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gestroomlijnd voordelen moet opleveren, zal niet op alle 
gebieden een acht halen. Dit is een eufemisme omdat na vijf jaar nog niet 30% van de geplande zaken 
geharmoniseerd zijn. De Enkhuizense fracties maken zich zorgen. Zonder enige twijfel zullen deze zorgen 
gelijkelijk verdeeld zijn over de twee andere gemeenten. De gelijkluidendheid van die zorgen zullen dicht tegen 
de 100% liggen. 

Waarom verbaast mij dit niet en waarom klinken uitspraken over zorgen die men maakt als zeer onwaarachtig 
in de oren? Wie van een veilige afstand dit proces volgt en geluiden vanuit de zich zorgen makende fracties 
zelfs met een half oor beluisterde, kan concluderen dat diezelfde fracties hun stinkende best hebben gedaan 
het proces te laten mislukken. Wanneer je steeds je eisen blijft bijstellen en de ruimte niet gunt om werkelijk 
iets gezamenlijks van de grond te krijgen, speldt je jezelf een brevet van onvermogen op. Misschien dat er een 
goedbedoelende fractie verscholen zit tussen de achttien die zich over de samenwerking druk maken, maar in 
alle drie de gemeenten zijn het de meerderheden die de boel laten vastlopen. 

Waarom is dit zo? Ontbreekt bij de Westfries de wil om er gezamenlijk het beste van te maken? Is de Westfries 
per definitie eigengereid? Kun je Enkhuizen Westfries noemen? Bestaat er überhaupt een Westfries 
saamhorigheidsgevoel, ook bij de jarenlang gegroeide import? Hebben raadsleden van hun kiezers 
meegekregen bij alles hun poot stijf te houden? Ik heb geen antwoord op deze vragen, maar ik vrees, dat 
wanneer ik moet kiezen tussen een positief of negatief antwoord, mijn antwoorden steevast mijn eigen zorgen 
over dit proces zullen weergeven. 

Is het een goed idee om ambtelijke activiteiten van diverse kleinere gemeenten te bundelen? Ja, natuurlijk! Is 
het een goed idee om voor die taken binnen de eigen gemeente ook nog ambtenaren te laten werken? Nee, 
dat is vragen om moeilijkheden. Vooral zolang de lokale politiek nog het vermoeden heeft dat er invloed kan 
worden uitgeoefend op de uitwerking binnen de eigen gemeente. Een goed functionerend ambtelijk apparaat 
is een kwestie van professionaliteit. Politici moeten de wens hebben dat dit efficiënt werkt. Wanneer een goed 
apparaat is neergezet, dan dient een politicus zich pas met de organisatie te bemoeien wanneer zonneklaar is, 
dat het aan professionaliteit schort.  

Heeft SED toekomst? Hoewel de huidige berichten erop lijken te wijzen dat de lakmoesproef mislukt is, zegt de 
optimist in mij dat dit nog steeds mogelijk is. Maar die optimist denkt ook dat het op termijn mogelijk is met 
alle zeven gemeenten van Westfriesland op één lijn te zitten bij het realiseren van gemeenschappelijke 
regelingen. Met gezamenlijk nastreven van mooie doelen, zoals omschreven in het Pact van Westfriesland. 
Misschien bestaat bij de Westfriese politici de vrees dat de doorsnee Westfries niks op heeft met alles wat zich 
buiten de eigen straat, wijk of dorp afspeelt. Speelt hier ook nog een beetje de oude wijsheid dat een profeet 
nooit wordt geëerd in de eigen omgeving? Dan heb ik niks gezegd hoor! 
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4 maart 2020 

Westfrisia non cantat 
 

 

Westfrisia non cantat, een Westfries zingt niet. Probeer maar eens luidkeels te beweren dat dit totaal 

niet klopt en kom dan met bewijzen. Natuurlijk wordt hier en daar in Westfriesland gezongen en nog 

goed ook. En wanneer we het breder 

trekken naar andere muzikale 

uitingen kun je eveneens zeggen dat 

er Westfriezen zijn die uitstekend in 

staat zijn een pittig deuntje muziek 

voort te brengen op een of meer 

muziekinstrumenten.  

De vraag blijft of het in 

Westfriesland een doodnormale 

zaak is dat iemand een 

muziekinstrument bespeelt of kan 

zingen. Wie dit echt zou uitzoeken 

en het resultaat zou vervatten in 

mooie grafiekjes zou daar best wel 

eens mee kunnen aantonen, dat we 

het over een kleine minderheid 

hebben. Niet iedereen bespeelt een 

instrument en is dat erg? Is het erg 

wanneer muziek als uitingsvorm een 

beetje onderontwikkeld is? Zijn we als regio dan minder? 

Ik heb gedurende 43 jaar klassen met kinderen voorbij zien komen die gezamenlijk nauwelijks een 

orkest zouden kunnen opleveren. Wanneer je in een achterstandswijk werkt, dan is de eerste zorg 

dat kinderen die vaardigheden leren, waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt enigszins 

vergroten. En voor wie het verkrijgen van een goede maatschappelijke positie geen eenvoudige 

opgave is, lijken kunstzinnige activiteiten op overbodige fratsen. 

Het muziekonderwijs is op basisscholen doorgaans niet al te best uit de verf gekomen, tenzij er een 

echte muziekleraar was ingeschakeld. In het voortgezet onderwijs hoort muziekonderwijs ook niet zo 

tot de vakken die door ambitieuze leerlingen met de steun van nog ambitieuzere ouders worden 

nagestreefd. Muzieklessen doe je gewoon buiten school en  in daartoe bestaan muziekscholen. 

Nu lijkt het erop dat in jaren dat economie minder bloeiend is, door overheden, gestuurd door 

politieke partijen die het geld niet over de balk willen gooien, kunstzinnige scholing iets te 

gemakkelijk een stiefkindstatus krijgt. Natuurlijk mag je zeggen dat een volk dat kunst hoog in het 

vaandel heeft staan niet afgeschilderd mag worden als barbaren. Maar geldt dat ook wanneer de 

broekriem echt dient te worden aangehaald en er dus wordt gekozen voor belangrijkere zaken? En 

als mensen dan zo graag hun kroost beschaafd kunstzinnig opgevoed zien worden, mogen ze daar 

best wel financieel zelf wat meer aan bijdragen, toch?  
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En zo geschiedde het dat niet alleen in de Westfriese gemeenten, maar ook elders in het land, 

instellingen die de kunstzinnige vorming met alle liefde en vakmanschap willen verzorgen de 

boodschap kregen toch iets meer de eigen broek op te houden. We zien daar nu de gevolgen van. 

Scholen en andere instellingen die afnemer zouden kunnen zijn van muzieklessen laten vanwege 

bezuinigingen ook afweten. In Westfriesland beleven we langzamerhand het bekende verhaal van de 

krekel en de mier. Onze 51 Westfriese partijtjes zijn de mieren, die de krekels van de muziekscholen 

verwijtend aankijken en hen doodleuk laten weten dat het allemaal hun eigen schuld is dat het fout 

gaat.  

Ik ben gek op fabels, maar soms zou ik willen dat ze anders aflopen. Laat geen enkele Westfriese 

politicus beweren cultuur hoog in het vaandel te hebben, zolang muziekscholen en andere 

instellingen voor kunstzinnige vorming failliet dreigen te gaan. 
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11 maart 2020 

Clandenken 
 

 

Het is goed om tijdens uitstapjes naar heel andere oorden de ogen en oren goed geopend te houden, 

want er is zoveel te zien en te horen waarmee je je kennis en misschien wel inzichten in zaken kunt 

vergroten. Schotland is het land waar ik momenteel rondreis om waar te nemen wat ik doorgaans 

alleen via leeswerk en digitale informatiewegen tot me kan nemen. 

De reisleidster is behoorlijk op de hoogte van de verhalen die bij de plekken horen die we passeren 

en aandoen. Ik hoor van haar ook verhalen over de Schotse clans. Nu is de vertaling van het woordje 

clan kinderen. Een clan bestaat uit familieleden, maar ook pachters en anderen die in dienst zijn bij 

de familie horen bij een clan. Er waren pachters die de achternaam van hun landheer aannamen, om 

hun verbondenheid met de clan te bewijzen. En de tartan met een specifieke ruit en kleur droeg daar 

ook toe bij. 

Een clan woonde in een bepaald gebied in de highlands of lowlands van Schotland. Ze leefden 

voornamelijk van de opbrengsten van het land en dat betekende ook dat het gebied waar de clan 

resideerde belangrijk genoeg was om te verdedigen tegen roofzuchtige instelling van andere clans 

betreffende de juiste grenslijnen. Daarnaast heeft zich een bittere strijd afgespeeld tussen de 

Schotten en de Engelsen.  

De Engelsen wilden beide gebieden verenigen in één koninkrijk. Verenigen was toen een ander 

woord voor inlijven. En de Schotten reageerden met bijna alle clans op dezelfde manier als van elke 

bevolkingsgroep in de wereldgeschiedenis, die moest ervaren dat zij de zeggenschap over zichzelf 

dreigde te verliezen. Dit soort gedwongen samensmeltingen leidden maar zelden tot verbetering van 

de levensstandaard van de groep die werd ingelijfd bij een sterkere andere groep. De inlijvers gingen 

er vaak zelf ook niet zoveel meer op vooruit als vooraf werd gesuggereerd door de leiders. 

Bij de Schotten leven nog steeds de sentimenten voor een afscheiding onder de huidige bevolking, 

want de gemaakte beloften zijn door de Engelsen nimmer helemaal waargemaakt. Ik ben geneigd om 

de Schotten gelijk te geven in hun wens tot afscheiding, Zeker nu duidelijk is geworden dat de Brexit 

niet de meest populaire beslissing is van de Schotse bevolking.  

Is het een goed idee om groepen mensen samen te voegen? Is het mogelijk zonder gedonder? Jawel, 

maar ik vrees dat ik psychologen en antropologen gelijk moet geven wanneer die stellen dat er aan 

zekere voorwaarden moet worden voldaan, wil je dat met een beetje kans op succes realiseren. Denk 

maar aan fusies van bedrijven, clubs of gemeenten. Ik durf zelf te stellen dat deze column op deze 

plek deels te danken is aan niet begrepen fusiegevoelens.  
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In het wonderschone winterse landschap van Schotland denk ik zomaar aan de zeven gemeenten van 

Westfriesland. Is er sprake van zeven atypische clans? Dat zou zomaar eens kunnen. Alleen zijn het in 

deze 21e eeuw niet een soort clanhoofden of lairds die bepalen wat de gemeenten met elkaar gaan 

doen. De wens om intiemer samen te gaan moet van onderop komen. Ach, het is de Schotten nu ook 

wel een beetje gelukt om samen één natie te zijn.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 

18 maart 2020 

Een andere wereld 
 

 

Afgelopen zaterdag keerden we met de veerboot terug uit Newcastle. Ook tijdens de vakantietripjes 

druppelden berichten over het coronavirus door. In Schotland merkten we er op straat en in de 

bergen heel weinig van. Wel maakten we voorzichtige grappen over een mogelijk reisverbod, zodat 

we pas na veertien dagen quarantaine van de boot zouden mogen. Aan boord waren wel dingen 

aangepast. De maaltijden mocht je niet meer zelf opscheppen, dat werd voor je gedaan. Toen we 

aanmeerden werden de passagiers groep voor groep en dek voor dek door de douane geloodst.  

We kwamen in een wereld waar wc-papier ineens tot de meest primaire levensbehoeften behoorde 

en wij ons met lichte ongerustheid afvroegen hoeveel rollen wij nog in de kast hadden liggen. Een 

reisgenoot wist wel een oplossing voor wanneer de nood het hoogst was en de juiste papieren niet 

meer voorhanden. Hij kocht een pak keukenrollen, die hij thuis doormidden zou snijden. Tijdens de 

boodschappengang voor het weekend zagen we in onze supermarkt voor een paar producten lege 

schappen. 

Deze tijd is een speciale tijd. Een tijd, waarin je duidelijk wordt wat echt van belang is. De waartoe-

zijn-wij-op-aardevraag vraagt ieder persoonlijk een passend antwoord te geven. Gaan we mee in 

massahysterie of berusten we in wat onvermijdelijk komend lijkt? Wordt dit het jaar van 

onbaatzuchtigheid en naastenliefde of van jij komt pas als ik klaar ben? Ontdekken we nu wat we 

eigenlijk best kunnen missen of hamsteren we net zolang tot we een jaar na deze crisis nog met 

rollen wc-papier en pastapakken uit kunnen?  

De komende maanden zouden de inleiding kunnen zijn van een maatschappij die we nu aan het 

uitvinden zijn, maar de pessimist in mij zegt, dat we volgend jaar alweer helemaal terug zijn op de 

manier waaraan we gewend waren. Waardering voor beroepen in de zorg nu is nog geen garantie 

dat het tekort aan werknemers in die branche over enige tijd vanzelfsprekend is weggewerkt. 

Volgend jaar klinkt er geen applaus meer. Leerkrachten staan weer voor de klas en trachten de 

leerling te motiveren zich klaar te stomen om het in de toekomst allemaal beter te laten gaan. Over 

twee jaar worden de schokkende feiten van nu verwerkt in quizvragen in tv-shows waarvan de 

antwoorden oja-antwoorden blijken te zijn. 

De komende maanden hebben we elkaar nog net zo nodig als op dit moment. Worden we 

hulpverleningsmoe of maakt het virus definitief een ander mens van ons? Een beter mens? Zal de 

saamhorigheid toenemen en bestendig blijken? Zullen we geleerd hebben minder strakke 

regelgeving om mensen en bedrijven uit de problemen te helpen uit te vaardigen of zullen slimme 

lieden in binnen- en buitenland hier een enorm misbruik van maken? We zitten allemaal met nog 

veel meer vragen en van een aantal vrezen we het correcte antwoord. 
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Hoe dan ook, de wereld is veranderd. Internationaal. Voor het eerst in de geschiedenis lijdt elk land 

op de wereld aan dezelfde ziekte. Historici zullen paralellen ontdekken met de pestepidemieën uit 

vroegere tijden. Op één of andere manier lijkt geschiedenis zich altijd weer te herhalen, maar 

wellicht grijpen we de kans om dit keer een nooit eerder vertoonde herstel te realiseren. 
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25 maart 2020 

Rede 
 

 

Nog elke dag verandert de wereld of 

word je je beter bewust dat alles anders 

is. De motivatie om de wereld te 

veranderen is ons opgedrongen. 

Doodsangst in lichtere of sterkere mate. 

Covid-19 betekent voor een te groot 

aantal mensen die ermee te maken gaan 

krijgen een fatale afloop. In dat besef 

wordt bij iedere Nederlander een 

dringend beroep gedaan op hun 

verantwoordelijkheidsgevoel. Wat het 

meest in het oog loopt is de afstand van 

anderhalve meter en wat is dat moeilijk 

te onthouden! De enige conclusie die 

mensen, die zich het meest storen aan 

het veronachtzamen van die regel, trekken, is dat de ziekte niet serieus genomen wordt.  

Dat serieus nemen van de maatregel heeft alles te maken met de afstand die de verschrikking op dat 

moment voor je heeft. Een gestorven naaste zorgt er wel voor dat je alle maatregelen meer dan 

serieus neemt. Mag je iedereen die duidelijk de regels overtreedt uitmaken voor flapdrol of aso? Ja, 

natuurlijk wel. De Bolsonaro’s onder ons zou ik op momenten dat het relativeren niet erg lukt 

toewensen dat zij die ziekte krijgen en niet worden behandeld op de IC’s van ons land. 

Vanmorgen las ik in mijn regionale krant het stuitende berichtje over de boodschap van een 

gereformeerde dominee in het Reformatorisch Dagblad. ‘Christenen belijden dat ziekte en 

gezondheid hun niet toevallig overkomen. Niet corona heerst, maar God regeert. Het coronavirus is 

slechts een tweede oorzaak... Hij zendt ziekte zoals ooit de plagen in Egypte, om de mens tot inkeer 

te brengen.’ Polio krijgen is dus nog niet genoeg! Het berichtje was bestemd voor de jeugd die zich 

nog iets te weinig storten in het gebed. Er is ook een oproep voor een nationale biddag. Dit soort 

berichten maken de ergste cynicus in mij los. Moet ik hopen dat deze lieden dat vol overtuiging gaan 

doen in hun volgepropte kerken? Maar dan alleen wanneer zij hun genezingsproces uitsluitend in de 

handen van hun Heere leggen. 

Mijn vrouw en ik lopen voor onze frisse lucht en gezondheid niet meer in de nabije parken. We 

kiezen de straten van onze wijk en de dichtbijgelegen buitenwegen. Met het stralende zonnetje van 

deze dagen en de steeds gezonder wordende buitenlucht een volstrekt verantwoorde activiteit. 

Steeds vaker zien we toevallige tegenliggers ruim van tevoren een ontwijkende manoeuvre 

uitvoeren. Wij doen dat ook en we belonen elkaar met een vriendelijke glimlach en af en toe een 

vrolijke opmerking. Voor mensen die op een niet al te breed fiets- of wandelpad naast elkaar blijven 

lopen zodat passeren alleen op enkele decimeters afstand mogelijk is, krijgt mijn vrouw spontaan 
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een hoestbui.  Sportfietsers lijken zichzelf eveneens immuun te vinden. Die hebben kennelijk net zo’n 

onverwoestbare gezondheid als Bolsonaro en Trump. 

Deze dagen moeten een feestje zijn voor gedragspsychologen die de hysterische en massale 

gedragingen mogen duiden. Steevast komen zij terecht bij de meest primitieve reactiegedragingen 

die je waarschijnlijk ook bij andere primaten of kuddedieren kunt vaststellen. Nog even een 

relativerende opmerking hierover: wie zich houdt aan de beschermende maatregelen die worden 

opgelegd door het kabinet op basis van aanbevelingen van ter zake deskundigen geeft zich niet over 

aan primitief kuddegedrag. Aan het gedrag dat van ons wordt verlangd gaat rede i.p.v. emotie en 

onderbuikgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel i.p.v. ver-van-mijn-beddenken vooraf.  

Wanneer we ons aan de aanbevelingen houden komt nog niet alles wel goed, maar blijft de schade 

wellicht enigszins beperkt en met enige volharding kunnen we ook de goede dingen die nu ontstaan 

voor langere tijd vasthouden. 
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1 april 2020 

Burgemeester in crisistijd 
 

 
Vorige week kwam een facebookberichtje langs als commentaar op de woorden die een 
burgemeester liet optekenen om de burger in zijn gemeente moed in te spreken. Mooie foto erbij . 
Het ontlokte een kritische burger van een buurgemeente de opmerking dat hij zich tenminste liet 
zien en dat mocht als voorbeeld dienen voor zijn eigen burgemeester. Ik begreep zijn opmerking niet, 
omdat ik iets daarvoor de betreffende burgemeester een videoboodschap heb horen uitspreken. 
Ik ging naarstig op zoek naar een antwoord en ik vond de naam van een persoon die jarenlang als 
leraar verbonden was aan een burgemeestersopleidingsinstituut. Een rijzige heer, gedistingeerd, die 
mij best te woord wilde staan. Ik vroeg hoe een burgemeester in tijden van crises en met name deze 
crisis diende te handelen. De leraar keek mij aan met zacht bedroefd gelaat. ‘Weet u, jongeman, dat 
er ooit een geweldige opleidingsinstelling heeft bestaan die kandidaat burgemeesters alle kneepjes 
van het vak leerde, opdat zij te allen tijde op de juiste manier konden acteren. Die tijd is echter 
geweest.’ 
‘Hoe bedoelt u? Is burgemeestersopleiding uit de tijd?’ 
De leraar keek gekweld. ‘Gestopt omdat ze uit de tijd zou zijn? Ja, daar geloofde men in Den Haag in. 
Een prachtige traditie en een mooie passende opleiding tot een van de mooist denkbare functies in 
deze maatschappij is door kortzichtige bezuinigingswoede de nek omgedraaid! Uit de tijd! Het zou 
wat! Die gedachte alleen al maakt mijn bloed aan het koken jongeman. Uw vraag over hoe 
burgemeesters in crisistijd moeten handelen is een zeer terechte! Die vraag had jaren geleden 
gesteld moeten worden. Nu zitten we met de gebakken peren, jongeman. Burgemeesters van nu 
doen maar wat. Ze worden geadviseerd door mensen die van toeten noch blazen weten! Daar krijg je 
brokken van! Zegt u nu zelf! Kent u soms burgemeesters die op dit moment zo precies het juiste 
hebben gedaan dat iedere burger opgelucht thuis zit en elkaar toeknikt en zegt: ‘De burgemeester 
heeft gesproken. Nu zal alles gauw in orde komen?’ 
Ik wilde enkele namen noemen van burgemeesters die in mijn ogen hun best deden naast de burger 
te staan, maar de leraar wachtte mijn antwoord niet af. 
‘Neen! Ze zijn er gewoon niet. Niet meer, dien ik te zeggen en (zijn toon werd milder) zij kunnen er 
eigenlijk zelf ook niets aan doen. Hen is de kans ontnomen zich te scholen in het mooie beroep. Ik 
geef direct toe, hier en daar zijn er nog burgemeesters in de wereld die hebben laten zien hoe het 
wel kan. Nam men daar maar notitie van! Wanneer zij eenvoudig hun voorbeeld trachten te volgen, 
dan kwamen zij al een heel eind. Ik noem een burgemeester van Cotille-sur-Meuse, de burgemeester 
van het Engelse Neckering en dan heb ik het nog niet eens over de drie burgemeesters van dorpen 
rond het  Bulgaarse Sliven. Weet u wat zij nog hebben en wat de tegenwoordige burgemeesters niet 
meer?’ 
De leraar wachtte op mijn antwoord. ‘Medeleven met de burgers van hun stad?’ 
‘Decorum, jongeman! Decorum!’ Zijn ogen vlamden. ‘Ik mag in alle bescheidenheid zeggen dat ik de 
laatste leraar decorum was aan het instituut. En een goede! Ik heb een flink stel burgemeesters 
afgeleverd, jongeman, die elke toets van vergelijking met glans konden doorstaan. Ze zijn echter 
allemaal met pensioen en hun opvolging gebeurde met mensen die zomaar wat deden. Wij zorgden 
ervoor dat zij over een manier van presenteren beschikten, waardoor iedereen direct kon zien: dit 
moet een burgemeester zijn. Een verfijnd en hoogstaand taalgebruik, jongeman, waarmee zij hun 
benoeming door het koningshuis niet beschaamden. Zij wisten precies welke gelaatsuitdrukking en 
woorden passend waren voor welke gelegenheid dan ook. Gezag, jongeman, heeft u enig idee hoe 
gezag op natuurlijke wijze kan worden uitgestraald? Neen, dat kunt u niet weten! En niemand zal het 
meer weten, want de stekker moest er zo nodig uitgetrokken worden. Heeft u de ministers van 
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tegenwoordig wel eens kritisch aanschouwd? Dat volk, jongeman, heeft de waarde van een echte 
burgemeester verkwanseld!’ 
‘Maar ze doen toch ook goed werk?’ bracht ik nog in, maar de gedistingeerde grijsaard ging verder 
met zijn betoog. Hij had slechts even adem gehaald. 
‘Weet u dat er burgemeesters in een werkkloffie zijn gesignaleerd in een bouwmarkt? In een 
gemeente in Friesland, ik zeg maar niet welke, heb ik een burgemeester aan een dis zien eten en 
jongeheer, dat was niet om aan te zien! Met de volle knuist om de steel van de vork zat hij zijn bord 
leeg te scheppen! In de afgelopen zomer nog heeft een burgemeester in Zuid-Holland - neem van mij 
aan dat het waar is, ik heb het van uit uiterst betrouwbare bron - heeft een burgemeester het 
bestaan om in korte broek in zijn tuin, en in het volle zicht van ieder die daar langs ging, de 
ligusterhaag te knippen. Een van de mensen die daar langsliepen heeft men naar hem horen roepen: 
dat doe je goed, Jan! Dat jongeman, dat zou een burgemeester met decorum nooit zijn overkomen.’  
‘Maar hoe moet een burgemeester in deze crisistijd zich laten zien door de burgerij? 
Handenwringend? Zichtbaar ontroostbaar? Een rots in de branding? Als meelevende buurman?’ 
De leraar keek mij onthutst aan. ‘Dat zou voor een echte burgemeester nooit de vraag zijn. Ik groet 
u!’ 
Ik keek hem na. Schokschouderend en heftig gesticulerend stapte hij verder. ‘Decorum!’ riep hij nog 
een maal. Ik keerde terug en hoopte dat elke burgemeester, ook zonder decorum, zich zal 
presenteren zoals dat bij hem of haarzelf het beste past.  
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8 april 2020 

Normaal 
 

 

De coronacrisis doet wat met de mensen. Soms merk je dat niet helemaal. Wanneer je in 

Westfriesland in de buurt van een gezellige kronkelend dijkje woont, vermoed je dat de crisis niet bij 

iedereen het beste naar boven haalt. Het interessante van het zoeken naar rustige weggetjes om een 

frisse neus te halen en door een lentezonnetje de broodnodige vitamine D in je huid te laten branden 

is dat je af en toe categorieën mensen tegenkomt, voor wie de vele malen herhaalde dringende 

aanwijzing om een minimale afstand van anderhalve meter aan te houden niet opgaat. 

Wandelaars ziet men veelvuldig bij het naderen van elkaar bezig zijn met een speels: wie gaat er 

uitwijken en naar welke kant? Mijn vrouw en ik hebben ontdekt dat op een afstand van 25 meter er 

duidelijke aanwijzingen zijn te constateren dat de tegenligger de voorgeschreven afstand wil 

aanhouden. Voorbij het punt van 25 meter heb je nog de kans om de eerste zijn met de 

uitwijkmanouevre. Maximaal drie stapjes verder is die afstand al 20 meter en vraagt de 

uitwijkbeweging een scherpere bocht naar links of rechts. Vaste prik is de vriendelijke knik of kort 

gesproken groet bij het succesvol passeren.  

Wie de buitenwegen in Westfriesland bewandelt, zal hoogstwaarschijnlijk hebben vastgesteld, dat 

fietsers ook duidelijk zijn in te delen in soorten. Het soort dat zich het minst aantrekt van de 

afstandafspraak zijn de sportfietsers. Individuele sportieve trappers komen af en toe op het idee om 

een minimale ontwijkroute te kiezen, bij groepsfietsers – gelukkig in groepjes van maximaal vier – zie 

je de uitwijkbeweging nauwelijks. Ze rijden jou niet aan, zij weten je te passeren met een 

tussenruimte die varieert tussen de 30 en de 50 centimeter. De groepjes houden zweten en blazend 

een onderlinge afstand aan die alleen de anderhalve meter haalt wanneer ze achter elkaar rijden.  

Een andere categorie fietsers zijn diegenen die als echtpaar de buitenlucht willen inhaleren met een 

zeer rustige sportieve pedaalactiviteit. Wat ons opviel op buitenwegen dat, wanneer een echtpaar je 

nadert op een buitenweg waar je als wandelaar veilig aan de linkerkant loopt, het de man is die het 

minste plaats maakt. Het onderzoek is natuurlijk niet compleet en hoewel we vermoeden dat het 

voornamelijk de heren van middelbare en iets hogere leeftijd zijn die van geen wijken weten, neem ik 

aan dat meer mensen dit hebben opgemerkt bij hun Rutteommetje.  

Woon je in de buurt van de Westfriese Omringdijk, of het nu langs het IJsselmeer is of de dijkjes 

landinwaarts, dan kan het je niet ontgaan zijn dat motorrijders, die het op dit moment geen haalbare 

zaak vinden om over de bergpassen in Zwitserland te scheuren, zich met overgave behelpen met de 

Westfriese bochtjes. We klagen niet over de afstand die zij ten opzichte van elkaar aanhouden. Hun 

motoren zijn kennelijk ook gekozen vanwege de voornamelijk in hun eigen oren prettig en stoer 

klinkend gedaver. Terecht wordt de nu aan de gemeentebesturen gevraagd hier iets tegen te doen 

en wie weet ziet dit onderwerp ook de kans langs te komen in de videoconferenties die nu heel 

spannend worden uitgeprobeerd.  

Het coronavirus doet wat met de mens. Zo dadelijk is het Pasen, een iets bescheidener eetfeestje 

dan Kerstmis, met leuke uitstapjes in de ontwakende natuur met vele ontluikende bloemetjes en 

uitbottende takjes. En hoor toch: er zijn ook vogeltjes! Deze week kwamen ook enkele hoopgevende 
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berichten die leken aan te kondigen dat het hoogste punt van de puntgrafiek is bereikt en dat het 

allemaal goed gaat komen. Kortom twee goede redenen om alle waarschuwingen om zich te houden 

aan de bedreigingmatigende voorschriften nog eens nadrukkelijk te herhalen in een speciale 

toespraak tot het volk van onze M.P. Gek eigenlijk, dat bij goede berichten zomaar ineens vergeten 

wordt wat het nieuwe normaal is en hoe men zich gedraagt in de anderhalvemetersamenleving.  
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15 april 2020 

Vragen 
 

 

Als klein kind had ik er last van: ik vond vervelende situaties gauw te lang duren en hoopte met een 

vraag als: wanneer gaan we weer naar huis? of: duurt het nog lang? te bereiken dat de vervelende 

situatie sneller voorbij was. Mijn broer en zussen hadden zoiets ook en wanneer het nodig was weer 

terug te keren naar gewoon, ontstond meestal een gezamenlijke vraag naar het einde van de 

toestand. Kinderen van nu doen dat ook en ik mag begrijpen dat dit bij veel mensen nooit over gaat.  

Nu de voorzichtige prognoses over het verloop van de coronabesmettingen vreugde brengt in 

combinatie met welgemeende waarschuwingen dat het niet betekent dat alles voorbij is, zien we de 

reacties van mensen die menen dat dus nu alles terug kan naar het oude normaal. In ieder geval dat 

je wat meer mag. Het heeft nu allemaal ruim een maand geduurd en dat mag nu heus wel weer over 

zijn.  

Wanneer je je Rutterondje loopt in een stilaan heel wat frisser geworden buitenlucht, kan het steeds 

vaker voorkomen dat andere wandelaars en/of fietsers de anderhalve meter met een gerust hart een 

stuk inkorten. In het paasweekend moest de overheid op sommige plekken wegversperringen 

aanleggen, werden de toegangen tot bouw- of tuinbedrijven streng geregeld en moesten BOA’s met 

blote handen pubers en jongvolwassenen uit elkaar zien te houden. Kortom: een sterke behoefte om 

de thuis gestelde vraag: duurt het nog lang? alvast zelf maar te beantwoorden met een duidelijk 

waarneembaar ja. Is dit kindergedrag?  

In het NHD van deze week staat een aantal vragen over de lockdown. Zo schoten mij nog meer 

vragen te binnen. Moet je de mensen die de aanbevelingen en zelfs verboden aan hun laars lappen 

nu gaan beschouwen als aso’s of moet je ze juist beschouwen als de helden die zich opofferen om 

het gewenste percentage van 60% immuun geworden bevolking eerder te bereiken?  

Moet je voortaan op pakjes rookwaar ook de waarschuwing zetten dat je door het roken veel 

bevattelijker bent voor covid-19? Moeten wij van rokers die op de ic komen te liggen zeggen: ach, 

dat is ook een manier om te stoppen met roken? 

Wordt complottheorieën bedenken een nationale sport? Welke complotten kunnen we nog meer 

ontdekken achter deze crisis? 

Een heel andere kwestie: de president van de USA heeft bij het verdelen van nog wel beschikbare 

beschermende middelen beslist dat die nauwelijks naar New York mochten worden verstuurd en ook 

niet naar de democratische staten waarvan de gouverneurs te weinig respect hadden getoond voor 

de president. Daardoor zijn veel meer mensen besmet geraakt en hebben een beroerde ziektetijd 

meegemaakt dan nodig is en zijn zeer veel meer mensen overleden. Omdat hij op de hoogte was 

gebracht van de gevaren van de ziekte, maar bewust steden en staten onvoldoende hulp heeft 

gestuurd, mag je die president dan beschouwen als de grootste massamoordenaar die het land 

gekend heeft? Of bestaat de kans dat juist door het negeren van de noodkreten New York en de 

democratische staten zich veel eerder en beter weten te herstellen? Of de vraag anders gesteld: 

Moet Trump naar de gevangenis voor de rest van zijn leven of moet je hem voordragen voor de 

Nobelprijs? 
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Het boeiende van deze crisistijd is dat een aantal zaken te voorspellen lijkt, maar dat pas na de crisis 

de echte antwoorden klaar liggen. Of we die dan nog willen weten hangt uiteraard af van waar je zelf 

in gelooft of waar je bij hoort. 
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22 april 2020 

Het blijft saai 
 

 

De crisis is er nog steeds, maar de eerste lichtpuntjes gloeien richting het einde van de tunnel. We 

zijn er nog niet is de meest herhaalde boodschap, maar voor de leerlingen van de basisschool zal het 

virus volgens opgedane ervaringen geen desastreuze uitwerking hebben. Minder dan een procent 

kans dat ze er ziek van worden en tot nu toe zijn in Nederland de ergste gevallen ziekenhuisopnames 

geweest, die allemaal nog overleefd zijn. Na de uitleg van de crisisleiding begreep ik wel dat kinderen 

tot 12 jaar nauwelijks het virus overdragen, maar dan begrijp ik niet waarom ze buiten bij elkaar 

mogen spelen en in de kas anderhalve meter uit elkaar dienen te blijven.  

De afgelopen week hoorde, zag en las je dat de groep mensen die het niet langer meer kan 

uithouden, gesteund door schrijvende en filmende pers, smachtend uitkijkt naar het moment dat de 

M.P. zal zeggen dat het allemaal voorbij is en dat er geen enkele restrictie meer bestaat. Zouden er 

veel zijn geweest die hoopten dat Mark Rutte die verlossende woorden gisteren al zou uitspreken? 

Rutte is niet Trump. Trump geeft eigenlijk de boodschap dat er nog maar weinig aan de hand is en 

dat het aan de gouverneurs van de staten ligt of de lockdown kan worden opgeheven. Hele 

volksstammen, dicht bij elkaar op straat hun saamhorigheid bewijzend, schreeuwen dat alles weer 

open moet. Stel dat zo’n gouverneur denkt dat voldoen aan de volkswil de mooiste vorm van 

democratie is, onder gejuich van het volk alles vrijgeeft, totdat het virus onverbiddelijk dood en 

verderf zaait, dan kan Trump nog altijd zeggen, dat het de schuld is van de gouverneur. De 

Braziliaanse Bolsonaro is dan dapperder. Die roeptoetert zelf dat alles weer oké is, hoewel hij ook 

zeer waarschijnlijk weet hoe hij zondebokken kan vinden voor slecht uitpakkend beleid. 

Intussen zitten wij in Nederland gelaten met een beperking. Wie slim is en een goed verkoopbaar 

product weet te bedenken dat juist door deze crisis zeer gewenst is, kan nu zijn slag slaan. Sommige 

ideeën zijn niet opgezet met de bedoeling in korte tijd binnen te lopen. Zo lees ik over de zorgkuikens 

die gedurende zeven weken thuis kunnen worden grootgebracht. Mooi spul voor kinderen en 

bejaarden. Knuffelkuiken in Hoogkarspel, hét adres om iets levends in je handen te mogen houden. 

Ik ben geen computernerd. Helaas, want hoeveel soelaas zou er niet zijn voor een virtual reality 

programma waarin je met de vr-bril op allemaal mensen ziet die vlak bij je staan. Wanneer die 

beelden ook gekoppeld zouden kunnen worden aan een apparaat op je stoel dat af en toe tegen je 

aan stoot, dan kun je je weer wanen in heerlijke situaties als opgepropt staan in een overvolle 

forensentrein, je doorschuiftactiek op peil houden bij de garderobe van een theater dat uit gaat, nog 

eens ouderwets meelopen in een protestmars, koffie of limonade bestellen in de pauze van de 

bioscoop, dringen bij de toegangsdeuren van een warenhuis met superaanbiedingen of de nieuwste 

IPhone, heerlijk naar het Scheveningse strand op eerste Paasdag en voor de liefhebber het dringen 

op het laatste stukje naar de top van de Himalaya.  

We zullen zien hoe de komende weken zullen verlopen. Zal het geschreeuw om meer 

bewegingsvrijheid luider gaan klinken dan verwijten dat dierbaren ziek zijn geworden dankzij de 

verruiming? Bedenk dat de media het veel interessanter vinden voor ons als consumenten van hun 



167 
 

producten om melding te maken van alles wat mis gaat en van onrust die er bij ons kan leven. Gek 

idee eigenlijk dat bevrijding ziekte en dood kan veroorzaken. 

Nu besef ik dat ik na het schrijven van dit stukje moeilijk meer geslaagde pogingen kan doen om je op 

te jutten. Blijft het toch een tijdje saai! 
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29 april 2020 

Russische roulette 
 

 

Is het een vreugde om precies te weten hoe het menselijke brein werkt? Zou professor Erik Scherder 

zoveel weten van onze hersenen dat hij kan verklaren waarom we doen wat we doen? Hebben 

psychiaters zoveel kennis van het menselijke denken dat zij duidelijk kunnen uitleggen waarom 

mensen na enige tijd wachten en wanneer de groep groot genoeg is bereid zijn om mee te doen aan 

een spelletje Russische roulette? 

Ik weet het niet, ik vermoed dat het niet zo is. Zitten er psychiaters in het Outbreak Management 

Team? Waarom niet? Is de zielenwetenschap zozeer verdeeld dat je met hun inzichten alle kanten op 

kunt, waaronder wellicht ook de goede? Zijn er in de ontwikkeling van de coronacrisis nuttige 

observaties te plegen, zodat gedragswetenschappers stevig onderbouwde statements kunnen maken 

en richtlijnen uitvaardigen om volgende crises beter te boven te kunnen komen?  

Ik ben niet de enige die met deze vragen zit. Ik behoor vanwege mijn leeftijd tot een risicogroep en 

het is goed dat men dat mij duidelijk gemaakt heeft. Wanneer ik me niet houd aan de dringende 

adviezen dan speel ik met mijn leven. Op mijn leeftijd wil je het covid-19 virus niet over jezelf heen 

gesproest en gesputterd krijgen. De kans dat ik er niet meer zonder kleerscheuren vanaf kom is vele 

malen groter dan een mooie prijs te scoren bij de Staatsloterij. Ik houd mezelf dan ook in een 

quarantainestand.  

Het is ondanks het advies gewoon thuis te blijven toegestaan om in de eigen omgeving via rustige 

routes een frisse neus te halen. Mijn vrouw en ik doen dat dan ook, maar we zijn elke seconde van 

het inademen van steeds schoner geworden lucht bewust van de rottigheid die met diezelfde lucht 

mee kan stromen onze neusgaten in, wanneer schijnbaar onverdachte figuren binnen de anderhalve 

meterzone opduiken. We zien gelukkig dat veel medesnuivers van frisse lucht dat ook scherp in de 

gaten blijven houden, maar ook dat er af en toe wandelaars en fietsers zijn die denken dat de 

maatregel al opgeheven is. 

Beste zielendeskundigen, wat beweegt mensen die elke dag gewaarschuwd worden voor een reëel 

gevaar, om te vinden dat de drang naar vrijheid van handelen en bewegen voldoende basis is om die 

waarschuwingen in de wind te slaan? Is de mens dankzij de genen zo’n kuddedier, dat het zonder na 

te denken meegaat in massa’s? Ik wil best begrijpen dat het kudde-instinkt zo prominent aanwezig 

kan zijn dat het sterker wordt dan de rede. Je hoeft maar één keer in een vol stadion een 

voetbalwedstrijd te hebben uitgezeten, om te weten hoezeer jij als individu wegsmelt.  

Ik denk dat daar voor mijzelf een andere grote angst op de loer ligt: mezelf zo te laten opgaan in de 

massa, dat ik synchroon met de groep dingen ga doen, die ik in mijn uppie nooit en te nimmer zou 

doen. Ik heb ook wel eens carnaval gevierd in een grote evenemententent. Ik bezit dezelfde 

kuddegenen als elk mens, maar op welk moment besef ik dat ik de kuddegeest de kuddegeest moet 

laten? Op het moment dat er wordt geschermd met dodelijke gevaren? Dat ook ik ga meedoen aan 

een massale Russische roulettespel? Bij welk percentage doodsgevaar zou ik mijn hersenen weer 

gebruiken? Heb ik bij meedoen aan het toegeven aan vrijbewegingsdrang wel goed door dat dit dan 

meer domheid is dan doodsverachting?  
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Gelukkig hebben we de media, ook die wars zijn van nepnieuws, die onophoudelijk de drang naar 

meer bewegingsruimte signaleren en daarmee ook versterken, zodat de psychologen met schatten 

aan empirische bevindingen ons mensdom zodanig in kaart kan brengen, dat bij volgende crises die 

massa beter aangestuurd kan worden. Intussen moeten mijn vrouw en ik en gelukkig een heleboel 

anderen de lockdown nog een flinke tijd intelligent zien te houden.  
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6 mei 2020  

Vrijheid  
 

  

Ik heb niet de pretentie over vrijheid betere dingen te zeggen dan de sprekers in de afgelopen dagen. 

Toch krijg ik de indruk dat veel mensen het begrip vrijheid een waarde toekennen die het begrip 

onvoldoende omschrijft. Wanneer de intelligente lockdownmaatregelen worden versoepeld, dan 

verzuchten velen dat de vrijheid lonkt. Er werden vergelijkingen gemaakt met de situatie in de 

Tweede Wereldoorlog. Toen waren we ook niet vrij. Deze opmerking betekent de ultieme devaluatie 

van het kostbare gedachtegoed achter vrijheid.  

  

Vrijheid betekent voor veel mensen dat ze mogen doen, laten en zeggen wat ze willen. In het stukje 

over gewetensbezwaren zei cabaretgroep Don Quishocking ooit: ‘Vrijheid blijheid u bent vrij. Hier 

mag ieder doen en laten wat ‘ie wil. Mits u zich houdt aan onze op democratische wijze tot stand 

gekomen spelregels, maar dat spreekt vanzelf.’ Een deel van de boodschap toen was dat de overheid 

weliswaar gekozen is door een meerderheid van de stemmers, maar dat deze constructie je ook voor 

gewetensdilemma’s kon stellen.  

  

Hoort bij vrijheid ook dat je kunt zeggen wat je wilt? Wat is er dan fout aan de discriminerende 

boreale teksten van de Baudetjugend? Die leden zijn geroyeerd omdat ze opvielen toen ze te ver 

voor de partijmuziek uit liepen. Een heel ander geluid op de radio is gestopt omdat er 

doodsbedreigingen werden geuit. De zender FunX liet in het programma Ramadan late night muziek 

horen en dat is volgens een groep extremistische islamregeltjesfetisjisten verboden. Een iets te grote 

politieke stroming wil een hele godsdienst uit het land bannen. Passen dat soort ideeën in de zo te 

koesteren vrijheid?  

  

Ik denk dat het geen kwaad kan om nog eens artikel 1 van onze grondwet te bekijken. ‘Allen die zich 
in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ 
Dit artikel maakt duidelijk dat er dus in ieder geval één grens is aan de vrijheid: het uitsluiten of 
belagen van dit vrijheidsbeginsel. Op het moment dat jouw handelen vrijheidsbeperkend wordt voor 
anderen, ben je fout.   
  

De vrijheid die wij elk jaar bejubelen is kostbaar. Een overheid die toestaat dat daar aan getornd 
wordt of die daar zelf beperkend in bezig is, vernietigt de vrijheid. Als je wilt weten hoe dat er uitziet, 
kun je zelfs in Europa al terecht. Polen en Hongarije kunnen al niet meer beschouwd worden als 
landen met de vrijheid die we hier met alle macht overeind trachten te houden. Het koesteren van 
de vrijheid is echter niet bij uitsluiting de taak van de overheid. Die vrijheid is van en voor ons. Het is 
onze taak hier zorgvuldig mee te zijn. Hier ligt dan de door prominente sprekers in de afgelopen 
dagen genoemde verantwoordelijkheid. Vaak lijkt het of de mate van besef van vrijheid gekoppeld is 
aan intelligentie.   
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Ook tijdens een eindeloze quarantaine is er in ons land echte vrijheid. Ik hoop zo vurig dat het 
Nederlandse volk op dit gebied een intelligenter volk blijkt te zijn dan het Amerikaanse.    
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13 mei 2020 

Oproer in Opmeer  
 

Er dreigt oproer in Opmeer. De ozb zou daar omhoog moeten met maar liefst 30%. Dat onzalige idee 

kwam nu eens niet van de wethouder van financiën, maar van twee wethouders van CDA-huize. Nu is 

het niet zo dat die twee meenden dat het weinig om het lijf zou hebben. Wat is nou 30%? Voor 

Opmeer lijkt dat de reddingsboei te moeten worden voor de gehele penibele financiële situatie 

waarin de gemeente verkeert. 

Er waren binnen het college afspraken gemaakt. Er zou niet meer dan 5% worden verhoogd. Een 

boodschap die toch al met veel tact aan de achterban diende te worden uitgelegd. De wethouders 

Bram Beemster en Robert Tesselaar menen dat ze hun belastingverhogingseis kunnen 

rechtvaardigen door te wijzen naar het afschuwelijke gat in de begroting van 1,2 tot 1,4 miljoen per 

jaar. Dat kan je als gemeente niet volhouden. Wanneer het tekort te hoog oploopt, wordt je een 

artikel 12-gemeente. En dat wil je natuurlijk niet. 

De onroerendzaakbelasting stoelt op de WOZ-waarde van je huis. Sinds 1975 is de ozb in de plaats 

gekomen van andere belastingheffingen met de afspraak dat het niet gebruikt mocht worden om de 

gemeentebegroting sluitend te krijgen. Nu is het waarschijnlijk dat die bepaling aan enorme slijtage 

onderhevig is geweest, want veel gemeenten proberen met ozb gaten die vallen te vullen. En zo heel 

veel mogelijkheden om de burger op andere manieren uit te knijpen zijn er niet. 

Alex Kalthoff, de Opmeerse wethouder van financiën ziet het voorstel van 30% absoluut niet zitten. 

Hij ziet het ook niet als oplossing om uit de gevarenzone die artikel 12 heet te geraken. De beide 

CDA-wethouders dachten met hem een week eerder een duidelijke afspraak te hebben gemaakt. Is 

Alex Kalthoff teruggefloten door zijn fractie van de DSV? Best mogelijk. Een man als Mario Appelman, 

de fractievoorzitter van DSV,  blaas je niet even omver. Of ziet Alex Kalthoff ineens kansen en 

mogelijkheden die zich de week ervoor verborgen hielden? Andere nieuwe bezuinigingsronden en 

waar dan? 

We gaan het allemaal zien. We zullen ook zien of dit verbale schermutselen gezien moet worden als 

een soort armpje drukken waarna ieder, verliezer en winnaar gezamenlijk het  bierglas heft. Het kan 

ook leiden tot een heuse scheur in het college. Of zo’n uiteenvallen van een college ook meteen de 

oplossing is voor het begrotingstekort is natuurlijk de vraag. Mijn voorspellende antwoord is: nee.  

Het is de jeugdzorg dat zonder maat scheppen geld wegwerkt en nog wat zaken, zoals ook de 

afspraken binnen Westfriesland. Volgens de wethouder financiën moet er nog steeds een onderzoek 

gedaan worden naar de reserves van de gemeente Opmeer en dat vind ik dan weer een spannende 

opmerking. Onderzoek naar de reserves houdt in, dat er nu nog geen beeld is van de diepte van de 

zakken. Ligt er ergens nog geld in een kist, een kluis of begraven? Zitten de reserves in 

waardepapieren die ergens in een dossierkast moeten liggen, maar de ambtenaar die dat ooit ergens 
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veilig heeft opgeborgen is al jaren met pensioen en de laatst ontvangen ansichtkaart kwam de vorige 

zomer uit een warm land in het verre oosten?  

We houden onze ogen gericht op deze kleine maar uiterst interessante Westfriese gemeente. Dat 

leidt af van dat gezeur over dat virus. 
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20 mei 2020 

Politicusprofiel 
 

Het zijn rare tijden, voor gewone mensen en ook voor politici. Sorry, dat was een rare opmerking in 

een rare tijd. Niettemin ik denk dat politici, of ze nu hun inzet hebben op lokaal, provinciaal of 

landelijk niveau in deze tijd wel eens verward kunnen raken tussen persoonlijke inzichten en 

compleet andere partij-inzichten. 

Hoe moet je je gedragen in deze coronatijd? Ons aller premier heeft ons voorgehouden dat we met 

intelligente strategieën bezig zijn en met enige regelmaat prijst hij de Nederlandse onderdanen voor 

hun medewerking daar aan. Hij heeft zeker iets geleerd van zijn werkzaamheden als leraar. Met 

prijzen dat bijna iedereen enorm zijn best doen bereik je veel meer dan wanneer je op incidenten 

reageert met verwijten en vermaningen. Maar toch ziet meester Mark hoe zijn leerlingen hier en 

daar een andere intelligentie aanhangen. 

Elke lokale politicus of laten we zeggen iedereen die op lokaal niveau actief is in een of andere fractie 

in een gemeenteraad zal zich er elke dag bewust van moeten zijn dat afwijken van de aanwijzingen 

eerder moet worden verantwoord dan zijn of haar buurman of buurvrouw zonder politieke aspiraties 

hoeft te doen. Bij niet naleven van bijvoorbeeld de anderhalvemetercontacten kan bij een 

buitenstaander de vraag gaan opleven: zou zijn of haar partij daar op dezelfde manier over denken? 

Hoewel het nog even zal duren voordat we ons weer mogen melden bij de stembureaus zal men zich 

de opstelling van de te kiezen raadsleden tijdens deze crisis weten te herinneren. En daarom kan het 

in deze tijd voor die mensen verdomd lastig zijn een geheel afwijkende mening over sociale 

afstandssamenleving te hebben. Jij en ik komen nu al mensen tegen op straat of in supermarkt die 

het zo’n beetje gehad hebben met de afstandsafspraak en gewoon terugkeren op ouderwets 

winkelstiefelen. In deze maatschappij zijn al veel mensen te vinden die al die maatregelen overbodig 

vinden, omdat ze nu wel weer eens gezellig in een volle kroeg tegen elkaar hangend zinvolle 

levenslessen willen uitwisselen of dat sportscholen allang weer kunnen openen of met de hele bubs 

gezellig in een park willen kunnen barbecueën of met de kinderen naar zwembaden mogen voor 

onbezorgd spetterplezier. Hoe verantwoord is het om dit als partijstandpunt te gaan rondbazuinen? 

Zal het nu al zover kunnen zijn, dat dit bij de eerstvolgende verkiezingen zetelwinst gaat opleveren? 

Of valt er nog winst te halen bij een zeer bezorgde en voorzichtige ontsluiting in slakkengang? 

Trump en Bolsonaro hebben door hun houding en maatregelen wellicht de dood van veel van hun 

burgers op hun geweten. Ook dit zeg ik verkeerd, want ik vrees dat hun geweten helemaal buiten 

spel staat. Zouden zij herverkiezingen in het achterhoofd hebben bij alles wat zij doen? Vast wel, 

maar wil je je als lokale politieke partij zo profileren? Probeer daar eens achter te komen, want in 

deze tijd krijgen onze politici binnen onze gemeenten zo verrekt weinig kans om zich echt te 

profileren en je kunt om dat te bereiken natuurlijk niet steeds colleges van B&W opblazen. Of is dat 

een keuze die alleen in Opmeer opgeld deed? 
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27 mei 2020 

Rekenen 
 

 

Zelfs als je over iets heel anders wilt schrijven, kom je toch weer terug op deze gekke coronatijd. 

Rustige wandelroute? Je ontmoet steevast wandelaars en fietsers die het allemaal wel lang genoeg 

geduurd vinden.  Hoezo afstand houden? Ik loop altijd midden op het wandelpad en als jij dan 

uitsloverig over de grasstrook langs de struiken wil lopen, dan doe je dat toch gewoon? Of rustig 

wandelen over de weg langs een dijk of over een dijk: waarom moeten wandelaars juist zo’n mooie 

kronkelweg willen bewandelen, terwijl het voor motorrijders zo’n ontzettend leuke ervaring is 

daarover niet te langzaam heen en weer te slingeren? 

Sportschoolmeesters die kunnen aantonen dat zij ook binnen uitstekend kunnen zorgen voor een 

veilige workoutomgeving, krijgen mogelijk eerder toestemming om hun klandizie weer tot dienst te 

zijn. Basisscholen zouden binnenkort weer de hele bubs hele dagen kunnen opvangen. En zo kan 

iedereen dit lijstje met zaken die om aandacht schreeuwen langer maken. Laat ik er toch maar één 

item uitpikken om mijn gedachten over te laten gaan. 

De horecazaken mogen beperkt open gaan. Zelfs binnen mogen dan gasten komen aanschuiven, 

maar niet met meer dan 30 tegelijk. Of je dan je zaak kunt laten overleven is voor een aantal 

horecavestingen nog maar de vraag. In Medemblik wordt door de uitbaters in deze branche in 

gezamenlijkheid actie gevoerd. Of eigenlijk een stevige brief opgesteld. Een brief naar burgemeester 

Frank Streng om aandacht te vragen voor het feit dat deze maatregel noch werkbaar, noch eerlijk is 

te noemen. Fractievoorzitter van de VVD, Mark Raat, is het daar helemaal mee eens. 

Nu zou de gedachte kunnen ontstaan dat de Medemblikse burgervader het volledig met de 

verstrekkers van drank en spijzen eens is en daarom grootmoedig de hand over het hart strijkend kan 

zeggen: ‘Vooruit dan maar.’ Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Zelfs wanneer alle 

fractievoorzitters zich achter de horeca scharen – en dat is niet eens ondenkbaar – dan nog kan het 

verzoek om de onsympathieke en faillissement bevorderende maatregelen nog verder te 

versoepelen nooit door een burgemeester worden ingewilligd. 

Toch zijn burgemeesters niet helemaal tanden- en nagelloos in de strijd tegen economische 

teloorgang. Er zijn 25 veiligheidsregio’s waar alle gemeenten in Nederland onder vallen. Medemblik 

en de zes andere gemeenten van Westfriesland vallen onder de veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord. Deze regio omvat alle 17 gemeenten in dit gebied. Piet Bruinooge, burgemeester van 

Alkmaar, is daar de voorzitter van en hij maakt, namens die 17 gemeenten deel uit van het landelijke 

overleg. En juist daar wordt besloten, altijd na ampel beraad, laten we dat vooral niet vergeten, 

voorstellen te doen aan het ministerie namens alle 355 Nederlandse gemeenten.  

Wanneer burgemeester Frank Streng de noodroep oppikt en zich hard maakt voor hun standpunt is 

hij 1/355 gemeentelijke invloedsfactor. Dat is met enige nauwkeurigheid 0,28169014084507% en 

wanneer heel Westfriesland dezelfde roep om verlossing wil onderschrijven dan hebben we het over 

1,97183098591549%. Heel wat meer is dat niet, maar toch geen reden om de pogingen meteen maar 

op te geven. Medemblik staat niet alleen in Nederland. Maar hoe we ook gaan rekenen en hopen in 
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de buurt van 100% steun te komen, we hebben het over een virus, dat zich van geen enkele 

rekensom iets zal aantrekken.  

Toch hoop ik dat de komende klandizie van horecagelegenheden, sportscholen en noem maar op 

waar we weer graag onbelemmerd toegang toe willen hebben, zich voortdurend van dat rotvirus 

rekenschap geven. Oh, konden we daar maar op rekenen! 
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3 juni 2020 

Menselijkheid verwijtbaar? 
 

 

Moet je de mens verwijten dat hij mens is? Het wordt onder diverse noemers veelvuldig gedaan. De 

mens moet het doen met allerlei driften, lusten, behoeften en misschien toch stiekem ook instincten. 

We behoren tot de klasse van de primaten en wij vinden van onszelf dat wij tot de top van alle 

wezens behoren. Wij bezitten ook een intelligentie en zijn, voor het merendeel althans, in staat ons 

gedrag zelf te sturen met vaardigheden om onze driften, instincten en behoeften te negeren. Doch er 

zijn momenten, waarop zelfs de zelfverantwoordelijke homo sapiens de fout in gaat. Dat zagen we 

niet alleen op de Dam, maar in kleinere omvang overal waar medemensen in elkaars nabijheid zijn. 

Formuleer ik nu omslachtig een excuus voor Femke Halsema? Deels wel. Voor een ander deel van 

een mogelijk objectief oordeel over de hutjemutjesamenscholing wil ik ook nog wijzen op andere 

eigenschappen van de mens: emotie en kuddegeest. Wij voelen ons het meest senang wanneer wij 

ons bevestigd voelen bij een hoop mensen. In een overvol stadion waarin jouw favoriete club een 

kampioenschap bij elkaar schopt ben je in de gezamenlijke euforie een totaal ander mens dan achter 

een bureau, waar dagelijks diverse dossiers wachten op afhandeling. Om maar iets te noemen. De 

euforie in het stadion brengt jou, bijna buiten je eigen wil om, in een staat waarin je op je hardst 

onzinnige teksten meebrult. Emoties sturen je handelingen en geven je het gevoel dat dit precies is 

wat je dient te doen.  

En dan is er de kuddegeest. Een niet te onderkennen drijfveer voor veel van onze gedragingen. 

Dieren met een kuddegeest voelen zich het prettigst in de kudde en daar hoort dan altijd een baas 

bij. Meestal een alfamannetje, maar het kan ook in een vrouwelijke variant. In de rest van de sociale 

dierenwereld is er een hiërarchie die met enig duwen en trekken en bijten in stand gehouden wordt 

en dan is er rust. De kudde volgt de leider en zo is het goed, welke kant je ook op gaat. 

Wat gebeurde er met de opperprimaten op de Dam? Die kwamen in veel groter getale opdraven dan 

enkele zelfbenoemde en aangestelde alfaprimaten hadden vermoed en dan gebeuren er dingen die 

je niet hoopt mee te maken. Afspraken over afstand houden waarvan je zou kunnen denken dat die 

dankzij dagelijkse herhaling vanaf medio maart zijn uitgelegd zijn verdrongen door de kuddegeest. Je 

wilt bij de groep horen, die zo terecht hun verontwaardiging over onmenselijk optreden van 

gezagsdragers wil laten horen. Jij behoort tot de groep die fatsoen bezit dat elders ontbreekt. Op een 

kilometer afstand ziet niemand en vooral jijzelf niet dat je bij de groep van gelijkhebbers hoort. Je 

kruipt er zo duidelijk mogelijk dichter bij. En er is niemand die je tijdens het moment dat je weet dat 

je de afstandsregel overtreedt terugroept. Sterker, de grote baas staat er zelf bij geen afstand te 

houden. 

Psychologen zouden dit prima kunnen duiden en wellicht duidelijker en overtuigender dat ik het doe. 

Wanneer je kort daarna ziet dat een behoorlijke menigte elders met diezelfde verontwaardiging wel 

afstand weet te houden, dan ga je je afvragen hoe dat daar wel lukte. In mijn visie was het dat de 

alfaprimaten van die samenkomst in hun rol waren gebleven. Kom protesteren, graag zelfs, want jij 

bent een mens die deugt, maar je moet dan op een van de stippen staan die wij hebben aangegeven.  
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Nogmaals de vraag wat er mis ging in Amsterdam en wie iets te verwijten valt. De burgemeester? 

Met een paar onhandige uitspraken en een uitgestelde redelijke verklaring kun je zeggen dat ze 

onvoldoende rekening hield met haar eigen rol. De demonstranten hebben het grootste gelijk van de 

wereld om verontwaardigd te zijn, maar ze dienen zich bij overgrote meerderheid af te vragen 

hoever ze in hun intellectuele ontwikkeling af staan van andere primaten. 

Stel nu dat er uiteindelijk in die massa geen enkele besmetting is doorgegeven. Is dat een goed 

bericht? Kweenie! Hoeveel mensen zullen daarin het bewijs zien dat al die afstandsmaatregelen 

nergens op slaan en dus alle overheidsadviezen naast zich neer leggen? Moeten we nu maar hopen 

dat er een stevige uitbraak is veroorzaakt? Ben je ook al benieuwd naar de verklaringen van Femke 

Halsema daarover? 
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10 juni 2020 

Grijns 
 

 

Politiek is zeer vermoeiend hoorde ik op de televisie beweren. Het betrof landelijke politici, de 

boegbeelden van de nationale politieke stromingen. Ferry Mingelen, de gepensioneerde 

politiekwatcher van de nationale omroep kon dat bevestigen.  

Politici in Den Haag hebben niet alleen te maken met de zaken die op de agenda komen, ze moeten 

vooral duidelijk zijn naar hun kiezers en potentiële kiezers; een goede zaak dienen op zo’n manier dat 

het voldoende opvalt en dat er ook altijd een eigen geluid in het gelijk doorklinkt. Omdat ze 

doorgaans moeizamer geïnformeerd zijn dan de ministers en staatssecretarissen kost ook het 

opgraven van passende en bruikbare informatie veel energie. Een burn-out schijnt de dames en 

heren volksvertegenwoordigers niet vreemd te zijn. 

Zou wat geldt voor landelijke politici ook gelden voor de lokale politici? Ik kan dat moeilijk inschatten. 

De politici die ik spreek of zie lopen hebben meestal een joviale grijns. Slechts een enkeling is  aan te 

zien dat hij of zij het vak zo serieus neemt, dat het gewicht van de niet aflatende zorgen om het 

welzijn van de burgerij hen zwaar op  de schouders drukt. In Hoorn zou ik er zo drie of vier kunnen 

aanwijzen, die zichtbaar gebukt gaan doordat echte politiek geen kattenpis is. Zeker in deze tijd 

waarin menige partij bestaat uit slechts een handvol raads- en commissieleden en misschien enkele 

fractiemeedenkers.   

In tijden van overvloed en tegen de plinten klotsende staatsbijdragen aan de gemeentekas is het vast 

wat gemakkelijker besturen, maar die tijd is er nu niet. Er moet te weinig geld naar te veel 

noodzakelijke zaken en dan komt het er op aan dat je als partijtje zo goed mogelijk naar je achterban 

kunt duidelijk maken welke onvermijdelijke of triomfantelijke keuzes je maakt. Zeker de colleges van 

B&W maken zware tijden door. Nu met die coronaperikelen kan dat extra zwaar zijn. Voor alle 

gemeenten van Westfriesland zal dit opgaan. Nu zit één echter gemeente zonder college. Uit elkaar 

gespat. Dat was nu eens niet in Enkhuizen, maar in Opmeer.  

Als je mij aan het begin van deze raadsperiode zou hebben gevraagd in welke gemeente het eerst 

wethouders de pijp aan Maarten zouden geven, had ik niet met onwrikbare stelligheid beweerd dat 

het Opmeer zou zijn. Hoorn zou misschien meer voor de hand liggen en daar is inderdaad een 

wethouder voortijdig opgestapt. In de verkiezingstijd heb ik het voorrecht gehad voor de regionale 

omroep mee te werken aan verkiezingsdebatten in elke gemeente. Dan spreek je enige tientallen 

lijsttrekkers en je kunt dan een heel klein beetje een beeld krijgen van het in de kuip aanwezige 

vlees. Maar ik heb me niet alvast gewaagd aan een voorspelling welke figuren de meeste 

opschudding zouden veroorzaken. Nou ja, van een paar wel en die hebben dan ook af en toe van zich 

laten horen.  

In Opmeer spelen een paar zaken mee in de beslissing om de stekker eruit te trekken. Allereerst is 

daar natuurlijk de steen des aanstoots, de verhoging van een belastingonderdeel met 30%. Als lokaal 

politicus is dat moeilijk uit te leggen aan je achterban. Het CDA met de onuitroeibare 

rentmeesterschapseigenschap in de genen is minder van het uitgeven dan lokale partijen. Simpel 

gezegd: de meest noodzakelijke taken van een gemeente dienen te worden uitgevoerd en wanneer 
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dat meer moet kosten, dan kost dat helaas meer. Veel andere politici zouden dat als burger niet over 

zich willen horen uitspreken en zullen dat dan ook niet gauw als politicus gaan opleggen. Dat is dan 

de tweede zaak die een politicus te allen tijde in het oog moet houden: wat vinden de burgers 

daarvan? Constructief meedenken prima, maar het moet niet te gek worden.  

Ergens tussen het afwegen van die belangen gaat een enorme hoeveelheid energie verloren. In deze 

tijd zou je van minder een burn-out kunnen oplopen. En nu zit ik me af te vragen hoe ik moet 

oordelen over politici die schijnbaar onaangetast door uitputtende wikken en wegenactiviteiten 

joviaal grijnzend de burgerij tegemoet treden. Zouden die hun werk nog wel goed doen? 
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17 juni 2020 

Beeldenstorm 
 

 

‘Stop de genocide verheerlijking’ wordt door een aantal groepen betoogd om hun mening kracht bij 

te zetten dat het standbeeld van Jan Pietersz Coen weg moet van de Roode Steen. Een nieuwe 

beeldenstorm na de Beeldenstorm uit 1566. Toen een heftige reactie om duidelijk te maken niets 

meer te willen weten van het kerkelijke gezag van de Room-Katholieke kerk. Misschien dat toen niet 

alleen theologische verschillen van inzicht genoeg waren om in een paar maanden tijd een furie te 

laten rondwaren. Die Beeldenstorm was een compleet nieuw fenomeen in de vaderlandse 

geschiedenis. Toen zou met een uitwisseling van redelijke argumenten nooit maatschappelijke 

misstanden kunnen worden opgelost. Er was een heersende elite die afwijken van vaststaande 

maatschappelijke verhoudingen kon bestrijden en dat ook deed. Voor de beeldenstormers was dit 

min of meer een van de weinige mogelijkheden om de hegemonie van de oude elite te doorbreken. 

De Beeldenstorm was niet alleen een statement van de calvinisten tegen het vereren van 

heiligenbeelden, het was een gevecht om voor hun overtuiging een vaste maatschappelijke 

erkenning te krijgen. 

Nu is in de wereld van nu ook een furie losgebarsten rond beelden. In veel landen worden beelden 

belaagd. Geen heiligen en wie de daden van deze in steen of brons verbeelde personen bekijkt met 

de ogen van de 21e eeuw zal niet gauw op de idee komen dat die personen terecht op een sokkel zijn 

geëindigd. Ook nu gaat de strijd niet alleen om de beelden, maar om een volwaardige plek in de 

samenleving voor elke nazaat van mensen die het zelfs volgens de maatstaven van toen erg hard te 

verduren hebben gekregen.  

Er is een uitnodiging uitgegaan van de organisatoren van de Hoornse beeldbeschimping: We 

Promise, Dekolonisatie Netwerk voormalig Indië en Building the Baileo aan ieder die achter hun 

doelstellingen staan om te komen betogen tegen het beeld van Coen. Ik sprak mensen die zeiden 

sympathiek te staan tegenover de gedachte de standbeelden van foute historische figuren in een 

ander daglicht te zetten. Mensen die zeiden dat de strijd tegen standbeelden de aandacht afleidt van 

wat werkelijk van belang is: het bestrijden van discriminatie op alle niveaus van onze samenleving. Ik 

vind ook dat discriminatie op grond van kleur, ras, geloof, geslacht of seksuele geaardheid passend 

binnen een flink deel van het alfabet absoluut niet geoorloofd is.  

Wat de acties van de afgelopen tijd mij beter hebben doen beseffen is dat tegen discriminatie zijn 

niet genoeg is. Ik vind ook dat het moet worden bestreden op het moment dat dit zich binnen je 

eigen gezichtsveld voordoet of dreigt voor te doen. Ik heb ervaren dat ik absoluut niet de enige ben 

die zo denkt. Rutte heeft een klein moment van besef van gewijzigde inzichten laten zien. Veel 

mensen die ik ken maakten al een wat grotere stap. Hoe groot moet de stap zijn om in deze tijd als 

vanzelfsprekend volledig achter de letter en geest van artikel 1 van onze grondwet te staan? Is een 

aanvullende persoonlijke alertheid op heT naleven ervan niet voldoende? 

Op dit moment kun je de betogingen inclusief toespraken meebeleven via alle media en de 

opgestapelde en opgezweepte verontwaardiging zien en horen met de hardst klinkende kern van alle 

kreten: als je niet voor ons bent, ben je tegen. Het is juiste deze beweging, die bij veel goedwillende 

mensen een tegenreactie oproept. Ook bij mij. Je punt is gemaakt en wordt bij overschreeuwen 
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eerder tenietgedaan. Niet voor niets komen bij een stel tegenstanders de roep om tegenacties. 

Tegenacties van de mensen die je juist had willen bereiken met een goede boodschap.  

Een politieke onruststoker heeft om die tegenacties verder aan te moedigen als enige in vele jaren 

bloemen neergelegd bij het standbeeld. De enige die dit beeld echt een vorm van verering leek te 

willen geven. Leek, want Coen zal hem aan z’n kont roesten. Hij provoceert met een zacht gebaar. 

Schreeuwen om rechtvaardigheid kan daar helaas niet tegenop. Over de opgewonden acties en 

schreeuwconcerten denk ik nu: nou, raas maar even uit en als je klaar bent kunnen we met elkaar 

rustig bespreken wat er werkelijk gedaan moet worden. En bedenk: beelden discrimineren niet. Dat 

is helaas een eigenschap van elk mens, ongeacht afkomst, kleur of overtuiging. Richt je niet tot 

beelden, maar richt je tot de mensen. 
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24 juni 2020 

Waterzaken 
 

Mij vielen deze week een paar krantenartikeltjes op over de grote waterplas ten oosten van ons; 

berichten over de aanleg van eilandjes en strandjes in de Markermeer en het IJsselmeer. Vroeger, 

heel vroeger was het water er ook wel, maar kon je vanuit het deel wat nu Noord-Holland heet, 

gewoon naar de overkant kijken. Ik geef toe: niet op alle plekken. Het was in een tijd dat je niet 

lichtzinnig in een bootje stapte om te vissen of handel te drijven. Toen was een boot een middel om 

de kost te verdienen. 

In de vorige eeuw en in deze werd de Zuiderzee stevig aangepakt en totaal veranderd. Ik weet niet of 

er voordat de Afsluitdijkdijk werd aangelegd een Milieu Effect Reportage is gemaakt. Wel kan ik me 

indenken dat de vissers die hun broodwinning teloor zagen gaan niet blij waren met de dijk. Ik denk 

dat het Malieveld in Den Haag toen nog geen bedevaartsoord van het protest was.  

Ik ben groot gebracht met de Nederlandse trots van waterbedwingers en dat is in de latere jaren 

alleen maar sterker geworden. Ik heb natuurlijk helemaal niks met de waterwerken te maken, maar 

een enkele keer mocht ik mensen uit een ander werelddeel rondrijden over eindeloze in horizon 

verdwijnende polders en over de Afsluitdijk en ze langs de neus weg de wijsheid meegegeven dat 

God de wereld schiep, behalve Nederland, want dat hebben de Nederlanders zelf gedaan.  

Vorm geven aan land en water wordt nog steeds bedreven in Nederland. Ook het IJsselmeer 

veranderde sinds mijn jeugd voor een belangrijk deel in polder. Polders met landbouwgrond, met 

flinke steden en met natuurgebieden. Op een of andere manier heb ik daarom moeite met de stelling 

dat we ook weer land moeten teruggeven aan het water, wat men in Zeeland gouvernementeel is 

gaan geloven. 

Zowel het Marker- als het IJsselmeer worden nu veranderd in een grote plas met eilandjes en 

bijzondere strandjes. Deels voor de natuur zelf. We gunnen onze vogels het een en ander en het 

schijnt voor ons ook ergens goed te zijn. Rijdend over de dijk naar Lelystad heb ik de Hollandse 

waterkunsten bijna kunnen zien. Ik las hoe nuttig deze ongetwijfeld kostbare ingrepen zijn en ik nam 

dat aan voor zoete koek. Ik ben gemakkelijk om te kopen met zoete koek en ben dus bereid de 

deskundigen te geloven. Ecologische zones kwamen er en een paai- en leefgebied voor vis en een 

waterzuiverend effect van een paar ondiepe eilandjes. Ik vind het schitterend en zal de volgende 

buiten-Europese gasten graag mijn verrekijker lenen. 

Naast trots op projecten als Grote Kreupel en IJsselmeer Archipel bestaat er ook ergernis moet ik 

begrijpen. Ergernis van mensen die het water gerust ook mogen gebruiken om er met hun bootjes te 

varen. Ze kunnen misschien niet meer in een rechte lijn naar de overkant van het meer zeilen. Alsof 

laveren voor zeilbootjes uit de tijd is, wordt geklaagd over de ecologische prestaties van Waterstaat. 

‘Straks kunnen watersporters geen kant meer op,’ heeft één van de klagers uit zijn mond laten 

optekenen. Een ramp voor de watersport. ‘Als die eilanden er komen, kunnen wij de havens in 

Westfriesland wel sluiten,’ beweerde hij ook nog.  

Ik weet wat mij te doen staat. Als de donder naar een dijk bij Enkhuizen of Medemblik rijden en dan 

kijken of al het vaarwater verdwenen is of dreigt te verdwijnen. Maar misschien kan ik me toch nog 

een tijdje vasthouden aan de gedachte dat klagers de klachten altijd een flink stuk overdrijven om 
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iets van hun gelijk te kunnen verzilveren. Overdrijven en de proporties van alles aan de eigen wensen 

aanpassen: Trump heeft toch meer invloed dan ik dacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 

2 juli 

De Westfriese Omringdijk 
 

 

Hij is 126 km lang en ligt er al eeuwen. Ruim duizend jaar geleden waren omwonenden al bezig met 

de aanleg ervan en hoewel de belangrijkste functie van ooit nu nagenoeg weggevallen is, is het de 

moeite waard het te behouden. Ik heb het nu natuurlijk over de Westfriese Omringdijk. Twee 

personen, Frans Diederik en Gerrit Rot, trekken nu de kar waarin een verzoek ligt om de dijk te laten 

opnemen in het werelderfgoed van de UNESCO. 

Het zal ongeveer 50 jaar geleden zijn dat ik in de auto van mijn broer de eerste rit over een flink stuk 

van de dijk maakte. We zouden op vakantie gaan naar bergachtige gebieden en daar zijn 

kronkelwegen, wist mijn broer. Wilde je daar niet als een oud wijf over heen rijden, dan diende er 

geoefend te worden op bochtige wegen. De Westfriese Omringdijk dus. ‘Gas geven!’ zei mijn broer 

naast me. Ik gaf gas. Ik ben nooit meer geconcentreerd geweest op het besturen van een auto dan 

toen. Ik kon de bergen aan en heb daar verdorie nog moeten zoeken naar weggetjes met meer 

kronkels dan op de dijk. In de jaren erna reed ik ook wel eens over de dijk, maar zonder broer naast 

me. Wat rustiger rijdend zie je ook meer van het landschap, hoewel de ogen toch iets vaker op de 

weg gericht beleven dan bij lange bochtenarme polderwegen. 

Mijn tweede verbintenis met deze dijk dateert van de tijd dat ik bezig was met het schrijven van een 

jeugdboek over de geschiedenis van Westfriesland. Het handelde in de tijd van Floris V, enkele jaren 

nadat diens vader zich had laten verrassen door het verraderlijke ijs tijdens dooi en de effectiviteit 

van de boerenwapens van de Westfriezen die zich in 1254 teweer stelden tegen het legertje 

Hollanders met landjepikgedachten.  

Het was dankzij Floris V dat er een aanzet kwam om de dijkjes van toen te verstevigen zodat het 

water van het Vlie geen kans kreeg meer land te veroveren. Hij slaagde erin de Westfriezen te 

onderwerpen na een grote overstroming in 1287. Om de landbouwgrond te beschermen tegen het 

water gaf hij opdracht de dijken te verbeteren. Land dat niet steeds wordt overstroomd levert 

natuurlijk veel meer op. De Hollandse graven hadden in Zuid-Holland al de nodige ervaring opgedaan 

met het droogleggen van moerasland. Floris werd niet voor niets ‘der keerlen god’ genoemd.  

Deze illustere dijk is nu al een monument. Maar er zijn al zoveel monumenten, ook landschappelijke 

monumenten, dat er voor speciale monumenten best wel een nog mooiere status aan verleend mag 

worden. De Westfriese Omringdijk is zo’n speciaal monument. Het vraagt niet aflatende verzorging 

en bescherming. Bescherming tegen gemeenten en grote bedrijven die menen dat er best wel een 

klein beetje aan gefrunnikt kan worden om een groter belang te dienen.  

Wat is de definitie van werelderfgoed? Dit las ik na kort googelen: ‘Werelderfgoed is cultureel en 

natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, 

en waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden. Alleen erfgoed dat is ingeschreven 

op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag deze titel dragen.’ 

Nederland kent al een klein aantal plekjes en plekken dat op de lijst van werelderfgoed prijkt: de 

Waddenzee, het ir. D.F. Woudagemaal, de grachtengordel van Amsterdam, de Beemster, het 

Rietveld Schröderhuis, de Stelling van Amsterdam en de Van Nellefabriek in Rotterdam. Stuk voor 
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stuk monumenten die een geheel eigen plek hebben in de historie van ons land. Alle volledig terecht 

op de lijst gezet. 

Frans Diederik en Gerrit Rot hebben een website gemaakt en vragen de instemming van alle 

Westfriezen en de rest van de wereld met hun verzoek om de Westfriese Omringdijk de waardering 

en status te verlenen die het verdient. https://www.westfriesedijkwerelderfgoed.nl/ dus! 
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8 juli 2020 

Het gezinspaviljoen 
 

 

Het Gezinspaviljoen in Bovenkarspel is een verzorgingshuis. Alles wat ik over deze instelling zal 

zeggen is gekleurd. Gekleurd door mijn eigen emoties en betrokkenheid. Ik  wens dat alle mensen die 

worden opgevangen in verzorgingshuizen net zo worden bejegend als in het Gezinspaviljoen. Ik heb 

mijn vrouw al meerdere keren gezegd dat wanneer ik oud en meer hulpbehoevend word dan zij 

aankan, ik daar opgevangen wil worden. 

Mijn schoonmoeder verbleef daar tot nu ruim zes jaar. Ze overleed deze week. Naast verdriet en 

opluchting is er ook waardering voor de mensen die haar die tijd hebben opgevangen, verzorgd en 

verpleegd. De mensen die er werken zijn geen academici met een hoop boekenwijsheid en kennis 

van allerlei goedbedoelende en uitsluitend handelend op basis van bewezen verzorgingstheorieën, 

maar mensen die praktijkinzicht en -ervaring in werken met oudere mensen mengen met 

doodsimpele eerlijke liefde.  

Oud worden gaat ook van au. Het verliezen van de vaardigheden om nieuwe ervaringen op te slaan 

in het geheugen en de onverbiddelijke afbraak van alle herinneringen uit je leven maken voor een 

groot deel een ander mens van je. Een veilige omgeving met mensen die dat proces begrijpen en 

begeleiden is een van de verworvenheden van onze beschaving. Wij zagen mijn schoonmoeder 

veranderen, stapje voor stapje en we zagen de begripvolle opvang door de verzorgsters van het huis 

waar zij door ons in goed vertrouwen was ondergebracht. 

Als vrijwilligers met een zeer bescheiden inbreng leerden wij de andere bewoners van de afdeling 

kennen. Na de coronascheiding van enkele maanden werden wij echter door de meesten van hen 

niet meer herkend. Wij hebben geleerd dat te accepteren. Daar gaat het er niet om dat wij worden 

herkend. We zagen deze week toen wij de laatste momenten van mijn schoonmoeder daar 

begeleidden de rust en gevoel van veiligheid bij hen, terwijl de wereld om hen heen steeds 

onbekender en onbegrijpelijker werd. 

Tijdens de vorige kabinetsperiode mochten wij een bijdrage leveren tijdens de sessies waarbij de 

regering zocht naar bestanddelen voor een nieuw kwaliteitskader in de ouderenzorg. We hebben 

daar een beeld geschetst van de aanpak van ouderenzorg in het Gezinspaviljoen. Gebaseerd op eigen 

waarnemingen konden wij zeer positief zijn en duidelijk maken wat wij en natuurlijk vooral de 

cliënten waardeerden in de opvang daar.  

Deze week eindigt dat wat mijn schoonmoeder betreft. Binnenkort zal het gezinspaviljoen worden 

herbouwd en ingericht naar nieuwere maatstaven. Er wordt een inrichting gerealiseerd, die past bij 

de huidige normen voor opvang van bejaarden. Ongetwijfeld bedacht door slimme lieden die 

verstand hebben van passende opvang en passend bij de krappe financiële middelen die daar 

tegenwoordig voor beschikbaar zijn.  

Er is in de afgelopen jaren bezuinigd op veel zaken in de zorg. Op de verzorgenden die wij leerden 

kennen kon je dat niet zien. Wel kon je een zucht horen wanneer je er met hen over sprak. 

Verzorgenden in zorginstellingen hebben veel moeten inleveren, terwijl er onverminderd een beroep 

werd gedaan op hun professionaliteit. De overheid en de toekijkende inspecties kunnen tevreden zijn 
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over de gegroeide hoeveelheid uren aan administratieve activiteiten. Liefde voor de verzorgende 

cliënten wordt niet gemeten. Wat ben ik ontzettend dankbaar dat de mensen die ik in het 

Gezinspaviljoen leerde kennen daar helemaal niets aan hebben ingeleverd. Werd dat ook maar eens 

een waarde waar onze politici aan hechten. 
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15 juli 2020 

Ook ik 
 

Ik zoek regelmatig naar de beweegredenen van mensen om dingen te doen die ze eigenlijk niet 

moeten doen. Wanneer er een gegronde reden is om bepaald gedrag achterwege te laten, ben ik 

snel geneigd overtreders te bestempelen als dom, eigenwijs of tegendraads. Ik ontdekte gisteren dat 

ik niet ver hoef te zoeken naar iemand die dit gedrag vertoont terwijl hij er zich bewust van is dat hij 

zich tegendraads en naar eigen maatstaven verkeerd gedraagt. Ik kom bij mijzelf terecht. Ik heb me 

gisteren anders gedragen dan ik van iedereen in deze tijd verwacht. Ik hield me niet aan de 

anderhalvemetermaatregel.  

De rest van dit stukje is absoluut niet bedoeld om duidelijk te maken dat het allemaal best te 

vergeven is onder de gegeven omstandigheden. Ik wil voor mijzelf helder krijgen hoe het komt dat 

stevig in de schoenen blijven staan zo’n ontzettend ingewikkelde klus kan blijken. Tijdens de 

afwikkelingen rond de uitvaart van mijn schoonmoeder waren mijn vrouw en ik in nauw overleg met 

andere familieleden. Al bij de eerste ontmoeting na het definitieve bericht werden de eerste 

coronavoorzorgsmaatregelen opzij gezet. De stevige omhelzing waarmee ons gezamenlijk verdriet 

het duidelijkst kon worden uitgedrukt vond plaats een fractie van een seconde nadat ik mijzelf in 

gedachte de opdracht gaf: ho, dit mag niet! Er is genoeg gewaarschuwd! 

Tijdens de uitvaart zelf trachtten wij de regels enigszins in de gaten te houden. Mijn dochter met 

haar vriend en mijn zoon, die we sinds begin maart niet hebben geknuffeld kregen ook gisteren geen 

omhelzing. Dat deed pijn. De uitvaartonderneming die het aantal bezoekers beperkt wilden houden 

tot zo’n vijftig personen had een zaal geregeld waarin dat mogelijk was. Er was alleen plaats voor 

familieleden. Mijn schoonmoeder was moeder van veertien kinderen en met partners en volwassen 

kleinkinderen werd die ruimte met gemak gevuld.  

Het dragen van de kist door zonen en schoonzonen was een schending van de regels, maar het heeft 

me geen moment ervan weerhouden deel uit te maken van de zes dragers. Tijdens de nazit was er 

weinig aandacht voor de anderhalve meter. Ook door mij werd de veilig gewaande afstand niet meer 

aangehouden, maar elke keer was ik mij er zelf van bewust dat de afstand veel korter was dan het 

voorschrift. Het schuldgevoel daarvoor week elk ogenblik voor de behoefte aan gesprekjes met weer 

een ander familielid. Elk moment realiseerde dat wanneer er ook maar één aanwezige drager was 

van het coronavirus er een flinke groep nieuwe patiënten de Nederlandse grafieken omhoog zou 

jagen, maar toch heeft me dat niet weerhouden. 

Het rondwarende virus lijkt een correctie te zijn van de natuur op een te grote aanwas van een van 

de soorten. Het covid19-virus lijkt voor de mensheid te zijn, wat het myxomatosevirus voor de 

konijnen is. Konijnenpopulaties kunnen daar niet aan ontkomen, omdat ze konijnen zijn en daardoor 

in de omstandigheid leven dat het virus optimaal succesrijk is. Wij zijn geen konijnen; we zijn 

begiftigd met verstand waarmee we kunnen bedenken hoe we besmetting kunnen ontlopen. Wij 

weten hoe gevaarlijk het is te doen alsof we Trump of Bolsonaro zijn. 

Ik ben geen virusontkenner en ik twijfel oprecht aan het gezonde verstand van ieder die dat wel is. Ik 

heb nu ervaren dat het bewust zijn van het nut van de anderhalvemetertactiek en van het 

mondkapje niet genoeg is. Ik moet me er ook van bewust zijn dat het gevoel van veiligheid in de 
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groep die je het meest nabij staat en de behoefte aan nabij contact met je dierbaren grote valkuilen 

kunnen zijn. Volledig mens spelen is in deze dagen levensgevaarlijk.  

Wij houden de komende twee weken de regels nauwlettender in de gaten. We ontleden de 

hoedanigheid van elk kuchje en gevoel van onbehagen. Een vriendelijk doch dringend verzoek aan 

iedereen: zou je ons even willen mijden?   
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23 juli 2020 

Je vergeet. Onthoud dat! 
 

Twee neven van me, Jacques en Fred, doen mee in een langdurig onderzoeksproject naar Alzheimer. 

Ze leiden er allebei nog niet aan, maar omdat ze een eeneiige tweeling zijn zou er voor de medische 

wetenschap interessante informatie tevoorschijn kunnen komen wanneer één van hen er wel aan 

gaat lijden. Zij bezitten precies dezelfde genen, maar niet precies dezelfde leefwijze. Bij het ontstaan 

van deze rotziekte zouden de verschillen in hun manier van doen informatie kunnen geven over 

veroorzakers van Alzheimer. 

Via Facebook kreeg ik een artikeltje van NPO over hun deelname aan het onderzoek onder ogen. 

Tweelingen zijn in onze familie niet uitzonderlijk. Ik vormde zelf met mijn zus een tweeling. Twee-

eiig, maar dat is natuurlijk duidelijk. Nu zijn wij wel, toevallig of niet, de twee enige spruiten uit het 

gezin Ursem die een andere heel vervelende ziekte kregen, waarvan ik de enige ben die ervan 

herstelde. Ik krijg de kans om ook deel uit te gaan maken van de enorme groep mensen die op 

gegeven moment gaat dementeren. 

Alzheimer of andere vormen van dementie krijgen is één van de grootste schrikbeelden van me. Ik 

ben de leeftijd van 70 jaar al enige tijd geleden gepasseerd en dan is de kans dat je het oploopt vele 

malen groter dan het winnen van een grote prijs in een van de aantrekkelijke loterijen. Het vergeten 

van namen of het niet meer paraat hebben van mijn complete vocabulaire is iets waarmee ik al enige 

tijd aan het worstelen ben. Ik heb zo’n tien jaar geleden enkele hints mogen krijgen van mijn 

collega’s en bestuursleden of het niet verstandig zou zijn een geheugentestje te laten doen om te 

zien of er al niet iets was begonnen, zodat het beter te verklaren was, waarom ik sommige afspraken 

zomaar vergat. Een klein testje door de neuroloog die me toen behandelde wees uit dat ik nog geen 

zorgen hoefde te maken.  

Een paar jaar geleden kwam ik zelf met de wens om na te gaan of de ziekte van dr. Alois Alzheimer al 

niet een beetje was begonnen mijn brein te onttakelen. De test in het ziekenhuis was wat grondiger, 

maar wees niet op een rechtvaardiging van een zorg. Ik moest wat minder ballen in de lucht 

proberen te houden was het welgemeende advies en mijn vrouw kon zich daar helemaal in vinden. 

Twee jaar daarna wist ik het eigenlijk wel zeker. Nieuwe informatie ging het ene oor in en het andere 

weer uit. Gedichten die ik uit het hoofd kon opzeggen kwamen nauwelijks verder dan de eerste 

regels en wat andere fragmenten verderop in de strofen. De rei der burgzaten kwam er zeer 

verfrommeld uit en ik wist nauwelijks meer waar Egidius was gebleven.  

Er kwam een tweede, nog veel grondiger onderzoek, want we wilden de onderste, wat was het? oja 

steen boven hebben. Het onderzoek sloeg een flinke gat in het restant van mijn eigen bijdrage voor 

de ziektekosten. Zelfs bij onthoudtestjes waarvan ik zelf dacht dat ik dus echt wel bij het antieke 

legioen der geheelvergeters ging horen werd me verzekerd dat het resultaat erg meeviel. Ik mag dan 

geen olifantengeheugen hebben, maar het kan er voor mijn leeftijd nog heel goed mee door.  

Leeftijdgenoten verzekeren mij geruststellend dat zij ook zeer regelmatig seniorenmomentjes 

kennen en af en toe ontlok ik bij hen de verbaasde kreet: dat je dat nog allemaal weet! Dat laatste 

gebeurt niet erg vaak, maar wanneer anderen over gebeurtenissen verhalen waar ik zelf ook bij 

geweest ben dan krijg ik toch meestal het gevoel dat het toch een andere gebeurtenis is geweest. Ik 
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zou er aan gewend moeten zijn. Ik herinner mij dat mijn collega’s in de zeventiger jaren in een lied 

mijn vergeetachtigheid bezongen.  

De tweeling Jacques en Fred mankeren ook nog niks in de bovenkamers, maar bij de laatste 

ontmoeting vorig jaar hebben we niet veel oude herinneringen opgehaald. Maar ach, zij zijn ook al 

enige tijd senioren. Goed dat ze meedoen aan het onderzoek. 
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29 juli 2020 

Leerzaam 
 

 

We zitten in een leerzame tijd. Normaal gesproken zou dit een periode zijn waarin het journaille en 

de columnisten, wanneer ze nog in functie worden gehouden, zich hopeloos afvragen waarover ze 

het nu eens zullen hebben. Komkommertijd. De politiek rust even uit, de ideologische en 

maatschappelijke betrokkenheid staan even in de ruststand. Landelijke politici die er voor een paar 

dagen tussenuit zijn worden dit jaar ineens gemist. Mark Rutte moet zich nu weer laten horen. Niks 

geen rustig momentje voor de M.P.! We hebben hem hard nodig om de situatie te duiden. Kijk of 

Irma er nog is en als de wiedeweerga achter het katheder. Mark moet duidelijkheid verschaffen over 

wat nu precies wel en niet mag. 

Na een half jaar mondiaal omgaan met het covid-19 virus weten wij dat zelf nog steeds niet. Met wij 

bedoel ik de gelukkig nog grootste groep brave burgers die de gevaren van het virus niet 

onderschatten. Niet de virusontkenningswaanzinnigen en een angstig groot deel van de jongeren. De 

berichtgeving over de juiste aanpak is niet eenduidig. Zelfs serieus deskundig geachte hotemetoten 

spreken elkaar tegen. We kijken en luisteren daarom met grote argwaan wat uit de diverse hoeken 

aan raadgevingen of geruststellingen op ons af komt. 

Zijn wij als totale bevolking dan zo hulpeloos en besluiteloos? Ja, als totale bevolking wel helaas. Wie 

zelf nadenkt, één plus één moeiteloos kan optellen, kan met de beschikbare kennis over het virus, 

hoe onvolledig dat ook is, zelf nog steeds bedenken hoe het gevaar van besmet te worden kan 

worden vermeden. Helemaal voorkomen kun je wellicht alleen wanneer je een eigen eilandje bezit 

op meer dan anderhalve meter van de kust en daar volledig zelfvoorzienend kan verblijven zonder 

dat anderen dat eilandje ook komen bezoeken. In Noord-Korea zijn ze er volgens wel ingelichte 

regeringskringen in geslaagd corona buiten de deur te houden. De enige die wel besmet is, komt net 

besmet uit Zuid-Korea gevlucht.  

Het is te zot, dat de burgemeesters nu zelf mogen beslissen welke beschermingsmaatregelen in hun 

gemeente worden genomen. In Westfriesland hebben we zeven burgemeesters die elke morgen 

zodra zij hun gemeentehuis betreden gevraagd wordt of de mondkapjes nog doorgaan of niet. Ze 

helpen niet, weten hier en daar gemeentesecretarissen en elders wordt heftig gesuggereerd dat 

strakkere maatregelen nu meteen genomen dienen te worden om niet het volgende Hillegom te zijn.  

‘Hoe houden de jongeren het, mensen?’ hoort tot de vaste vragen van elke burgervader. ‘Zijn we het 

eens over de aanpak rond de kermis?’ ‘Wat is de toestand nu in onze winkelstraten?’ ‘Is er al iemand 

langs de terrassen gefietst?’  

Kan de burgemeester van Drechterland al mondkapjes op straat verplichten, terwijl die van Opmeer 

glimlachend rondbelt, dat in hun dorpskernen zich alleen mensen laten zien met 

verantwoordelijkheidsbewustzijn? Hebben de heren lokale magistraten elke dag een belronde met 

elkaar? Wachten ze tot het opperhoofd van het veiligheidsdistrict roept om een koppen-bij-

elkaarmoment?  

De burger die geen zin heeft in beperkende maatregelen zal altijd argumenten hanteren die afgeleid 

zijn van het vergelijken met andere gemeenten. Wat daar niet hoeft kunnen ze hier niet afdwingen. 
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Hoeveel gewicht heeft een burgervaderlijk verzoek om vooral de basisregels te blijven eerbiedigen? 

Wat niet landelijk wordt afgedwongen zal lokaal moeilijk te handhaven blijken. Lekker voor de 

burgemeesters dat ze zelf even mogen experimenteren. Is het nu echt zo dat wanneer de landelijke 

overheid het wat ingewikkeld vindt worden dat men dat op lokaal niveau mag oplossen? Corona is 

geen jeugdzorg!  

Wat we nu vooral leren is dat je het zelf even mag uitzoeken of en hoe je je eigen virusbeveiliging 

regelt. Goed opletten dus, bij de les blijven, alleen zo leer je deze tijd te overleven. 
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6 augustus 2020 

Virusstraf 
 

 

Bloedheet gaat het worden. Een temperatuur waar, zoals ik sterk vermoed, bacteriën heerlijk gedijen 

en zich zonder enige schaamte in het openbaar vermenigvuldigen. Virussen doen dat anders. 

Bacteriën zijn levende wezentjes van één cel groot en virussen zijn dat niet. Een virus is dood 

materiaal. Een stukje gen met wat eiwit eromheen. Maar dat gen heeft wel een nare eigenschap: het 

reproduceert zichzelf, zodra het in een eicel inbreekt. De temperatuur waarin het lekker gedijt maakt 

minder uit, maar eenmaal in een levend organisme is het dik tevreden met de lichaamstemperatuur. 

Bij warm weer wil je naar buiten. Zoek de zon op, dat is zo fijn. Je hebt zonneschijn nodig voor je 

gezondheid. Je hoeft niet te overdrijven en voor mensen die een straatje of terras aanleggen: let op 

je onderrug! Daar kwam ik zelf onlangs achter. De moderne broeken hebben de neiging een 

stratenmakersdecolleté te tonen en de zonnestralen zal het een worst zijn waar ze hun UV-gedeelte 

naar toe sturen. Ik heb nooit het besef gehad, dat je, wanneer je je geheel aankleedt met broek en 

shirt, de onderrug dient in te smeren met zonnebrandcrème. Nu wel. Maar dit terzijde.  

Een virus kan het niets schelen of het warm weer is of niet. Het kan het ook niets schelen of het een 

vruchtbaar plekje zal bereiken of niet. Een virus is net zo willoos als een zandkorrel en ik weet uit 

ervaring dat een zandkorrel ook best op een boterham kan terechtkomen. Niet wanneer ik thuis aan 

de eettafel er zelf voor zorgdraag wat er allemaal op komt voordat de tanden erin gezet worden. Een 

boterham aan het strand of in een zon beschenen duinpannetje kan wel zand bestoven raken. Zo heb 

ik ooit mijn eerste begrip van wat knarsetanden is verkregen.  

Misschien vind je het doodnormaal dat ik niet op dat moment luidkeels protesterend voor het recht 

opkom dat ik geen zandkorrels op de boterham krijg, maar ook zelf mag uitmaken waar ik mijn 

boterham opeet. Wie in de duinen een boterham voor een ander klaarmaakt, moet weten dat de 

kans groter is dat de mee-eter gaat knarsetanden. Deze wetenschap heb ik opgedaan ver voor mijn 

tiende verjaardag en is mij tot nu toe goed bijgebleven.  

Een virus is in een stil duinpannetje minder gauw aan te treffen dan zandkorrels. Virussen horen bij 

levende organismen. Hoe meer er daarvan rondstappen, des te meer virussen je daar zult aantreffen. 

Virussen hebben geen eigen wil, de diersoort waar wij ons toe rekenen wel. En die wil af en toe of 

juist heel vaak met veel soortgenoten op een kluitje zitten. Dat is iets genetisch. En wanneer dat 

gevaar oplevert voor zichzelf en ieder ander met wie je achtereenvolgens een kluitje wil vormen, dan 

wordt dat gevaar ontkend of gewoon niet onderkend. 

Stel dat een rechter iemand na het plegen van een zware misdaad veroordeelt tot het bijwonen van 

virusontkenningsfeestjes, Kalverstraatverblijf van enkele uren en het verblijven in een doorsnee 

bejaardenhuis, allemaal zonder mondkapje, dan zal de hel losbreken. We zijn toch een beschaafd 
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land, waar lijfstraffen, martelen en doodstraf uitgebannen zijn? En die verontwaardiging zou terecht 

zijn. 

Nou vraag ik me af waarom al die figuren die deze fictieve straf vrijwillig ondergaan en zelf opzoeken, 

dat doen. Zijn het masochisten of vinden ze zelf dat ze zwaar gestraft moeten worden? Ik vrees dat 

ze daar zelf geen echt antwoord op hebben. 
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26 augustus 2020 

Verbazing 
 

 

Ik denk dat het unieke van de dierensoort mens is dat je je steeds weer kunt verbazen. Menselijk 

gedrag is, anders dan bij andere diersoorten, beïnvloedbaar door eigen denken. En daarbij denk ik 

ook aan: gevoelgestuurd denken. Gediplomeerde psychologen zullen bij deze term wellicht de 

wenkbrauwen fronzen en me graag willen voorzien van allerlei psychologenjargon. Wat ik wil zeggen 

is dat er door mensen soms (naar mijn gevoel heel vaak!) dingen worden gedaan of juist nagelaten 

die, wanneer cabaretiers daar melding van maken, zalen met aandachtig en helaas herkennend 

publiek dubbel zullen laten liggen. En dan hoeft de komiek daar niet eens rare stemmetjes bij te 

gebruiken. 

Deze week in de krant een verslagje van mensen die terugkomen uit Spanje, waar de Nederlandse 

overheid beangstigd een oranje gekeurde waarschuwing voor af gaf aan reizigers. De terugkerende 

reizigers kregen de mogelijkheid zich te laten testen op corona op Schiphol. Daar werd door een 

pakweg twintig procent gebruik van gemaakt. Aan terugkeerders uit dat coronagebied werd door 

een ijverige journalist wat vragen gesteld. 

Mensen, volgens officiële richtlijnen volwassen mensen, wilden zich niet laten testen. Ze waren 

verontwaardigd over de aanpak van het virusgevaar in Nederland. In Spanje werd dat tenminste 

serieus aangepakt. Testen op het vliegveld voordat je überhaupt mocht instappen, 

mondkapjesverplichting enzovoort en allemaal verplicht en moet je hier zien: bijna niets van dit alles. 

Niets moest. Of ze in quarantaine gingen zoals dat werd aangeraden? Nee!  

Ik wist niet of wat ik las naar waarheid was opgetekend. Ik ga er maar van uit dat dit wel het geval 

was. Dit is Nederland en fakenieuws is nog geen staatsafgedwongen werkelijkheid. Wat ook duidelijk 

lijkt te worden is dat de Nederlandse aanpak, namelijk een beroep doen op het gezonde verstand en 

het verantwoordelijkheidsgevoel bij een aantal mensen niet aanslaat. Dat is vreemd en ook 

verklaarbaar. De enige verklaring die ik kan geven is dat lang niet alle 18-plussers ook echt volwassen 

is geworden.  

Ik heb in het onderwijs gewerkt en bemerkt dat wanneer je naast het afspreken van grenzen geen 

grenswachter wilt zijn, kinderen dus over de grens gaan en na een paar keer succesvol overschrijden 

ervan moeilijk meer terug te roepen zijn. De Nederlandse overheid heeft zichtbaar moeite met het 

afkondigen en het handhaven van rabiate gedragsregels. De reeds opgelegde strafmaatregelen 

zouden zelfs via de o zo nog steeds heerlijk onafhankelijke rechtbank teniet gemaakt kunnen 

worden. Nou, wanneer niemand me kan dwingen om iets te doen waar ik geen zin in heb, dan doe ik 

het ook niet, lijkt hiermee een onvermijdelijk gedragsmogelijkheid te worden.  

Puberaal gedrag dus. Deze coronatijd maakt duidelijk dat veel mensen zijn blijven hangen in 

pubergedrag. Nu spinnen populistische partijen daar goed garen bij en dat kan allemaal in 

democratisch Nederland. Nee, ik zeg hierbij niet dat de democratie ziek is. Democratie is gestoeld op 

de steun van een weldenkende bevolking. Een volwassen bevolking met besef van wat nodig is voor 

individu en samenleving. Misschien dat je wanneer je geestelijk zover bent gegroeid je met goed 

recht volwassen genoemd mag worden.  
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Jammer misschien dat je dat moeilijk kunt testen, zeker wanneer zo’n test op vrijwillige basis kan 

worden gedaan. Van de andere kant is het af en toe heerlijk wanneer je niet altijd volwassen hoeft te 

zijn. Wie weet hebben die puberale 18-plussers op andere momenten wel hele mooie blijken van 

volwassenheid getoond. Misschien moet ik het er helemaal nooit meer hebben. Ik verbaas me 

gewoon in stilte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


