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VOORWOORD 

 
 
Beste lezers, 
 
Wie’s Westfries? Dat is de hamvraag boven dit jaaroverzicht.  
Op deze vraag zal je verschillende antwoorden krijgen in onze mooie regio, met naast rasechte 
Westfriezen ook veel ‘import’. Je kan ook vragen: ‘Wat is een Westfries?’ Voelen we ons eerder 
verbonden met onze woonplaats of zijn we ‘gewoon’ Westfriezen?  
In deze bundel columns van Peter Ursem komt het wel en wee van onze regio uitgebreid aan bod, en 
dan met name de lokale politiek. Speels, soms prikkelend of ironisch, vaak met een knipoog, en altijd 
actueel.  
Het is zeker de moeite waard om deze columns nog eens door te nemen, want samen geven ze een 
mooi tijdsbeeld van Westfriesland in het afgelopen jaar. Van verkiezingen tot landbouwverkeer, van 
flexwoningen tot de kermis, van vluchtelingen tot nieuwe colleges, regenboogzebrapaden, 
herenboeren, corona, brandweer, omgekeerde vlaggen, de verhouding tussen stad en ommeland; 
het komt allemaal voorbij.  
De regio overziend concludeert Peter Ursem: ‘Ik fiets eens wat vaker door Westfriesland en laat me 
charmeren. Westfriesland heeft veel te bieden. Ik word gewoon een Westfries!’ Dat lijkt me een 
prachtig voornemen. Net als het lezen van deze columns. Veel leesplezier! 
 
Hartelijke groet, 
Michiel Pijl 
burgemeester Drechterland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 september 2021 

Herenboeren 
 

 

Wanneer je in de krant de term herenboer leest, dan is (in ieder geval bij mij) de eerste gedachte aan 

kapitaalkrachtige boeren met een flink stuk land en een hoop boerenknechten om al het werk te 

laten doen. Wikipedia praatte me weer helemaal bij. Herenboeren of ook wel scholteboeren 

genoemd hoeven zelf niet meer te werken. Dat was het geval in een aantal agrarische districten in 

Nederland en met name in Groningen.  

De herenboeren die nu een krantenartikel vullen zijn een ander slag boeren. Het betreft hier een 

burgerbeweging met het oogmerk duurzaam te boeren. GroenLinks agrarisch bezig zijn, denk ik dan 

meteen en Partij van de Dieren zou ook gevoelig kunnen zijn voor dit concept. Op de website van 

herenboeren staat beschreven wat de bedoeling is van de tegenwoordige Herenboerenbeweging. Zij 

‘ondersteunt burgers bij de ontwikkeling van natuurgedreven coöperatieve Herenboerderijen.’  

De beweging wil, zoals zij zelf verwoorden, met vakkundige professionele boeren en tuinders aan de 

gang ‘als een groeiend alternatief voor het huidige voedselsysteem.’ In 2018 werden de 

uitgangspunten en het voedselproductiesysteem opgetekend in een schrijven over Farming 

Communities. Het is de bedoeling om overal coöperaties op te zetten en dus ook in Westfriesland.  

Om in Westfriesland hiermee van start te gaan wil men een stuk landbouwgrond van twintig hectare 

aankopen. Er is 1,6 miljoen voor nodig en men zoekt mensen die er aan willen deelnemen en 

obligaties willen aankopen. De obligaties moeten elk jaar anderhalf procent rente opleveren, maar je 

kunt de obligaties niet meer inwisselen. Ik denk dat men dus niet direct zit te wachten op de 

durfinvesteerders en bij de beursberichten zul je waarschijnlijk tevergeefs naar de financieel 

ondersteunde herenboer zoeken. 

Het probleem van de Westfriese herenboeren is dat het in deze regio lastig is een lap grond van 

twintig hectare te vinden is dat ook nog betaalbaar is. Met de uitgifte van duizend obligaties à 1600 

euro zou het wellicht mogelijk zijn om te starten met op een duurzame manier verbouwen van 

groenten en fruit en het houden van varkens, runderen en kippen. In heel Nederland ziet men 

mogelijkheden op een oppervlakte van in het totaal 700.000 hectare voor elke Nederlander 

duurzame agrarische producten te produceren.  

Toen ik deze informatie tot mij nam vroeg ik me af of de agrariërs die nu al duurzame land- en 

tuinbouwproducten leveren ook allemaal in dat plan ingepast worden of dat er een aparte 

organisatie is opgezet om bevlogen duurzaamheidsnastrevers naast de al bestaande duurzame 

agrariërs actief te laten zijn. Volgens de website is het vooral een beweging waarin burgers 

betrokken worden om duurzame agrarische activiteiten te plegen.  

Wanneer dat in Westfriesland en zelfs in een cirkel, nou ja, een halve cirkel rond Hoorn dan gaat 

plaatsvinden met, laten we hopen een flinke hoeveelheid Hoornse burgers die iets in het plan zien als 

geldschieters, dan heb je meteen ook een klantenkring, want de geldschieter ziet graag dat het 

geproduceerde verantwoorde voedsel ook verkocht wordt. Zo sla je twee vliegen in één klap, in de 

hoop dat ik niet de misvatting heb dat vliegen voor een duurzame land- en tuinbouw van geen 

betekenis zijn. Ik las dat naast de eenmalige inleg wekelijks zevenenhalf tot tien euro als contributie 



 

 

wordt betaald, maar ook dat daarvoor elke week een flinke tas met eindproducten klaar staat voor 

de deelnemers. Met de contributie wordt het bedrijf in stand gehouden. 

Alles bij elkaar een interessant project, waardoor de afstand tussen burgers en (de eigen) boeren 

klein blijft en je meer betrokken bent bij wat je allemaal aan voedsel tot je neemt. Misschien niet zo 

geschikt voor hen die gewend zijn geraakt aan etenswaren die horen bij de culturen en landen die je 

ooit bezocht of nog wilt bezoeken. In de winkels ontdek ik regelmatig groente of fruit waar ik nooit 

eerder van hoorde of waarvan ik de smaak nog helemaal niet ken. Zal ik dat als een gemis blijven 

ervaren wanneer ik me voor de dagelijkse hap bijna volledig overgeef aan wat er in mijn 

herenboerderij wordt voortgebracht?      

Misschien wordt dit in de toekomst een heel vertrouwd concept, ook in Westfriesland. En wellicht 

doet het begrip herenboer over enige tijd eerder denken aan de burgerdeeleigenaar van een 

boerenbedrijf dan aan de poenige solo-eigenaar van een groot Gronings boerenbedrijf.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 september 2021 

De bal is rond 
 

 

Hoe krijg je als gemeentebestuur weer zeggenschap over voetbalvelden? Dat is een lastig te 

beantwoorden vraag, zowel in Hoorn als in Opmeer. In Hoorn mag een wethouder proberen van 

twee clubs één te maken, zodat er een sportcomplex vrij komt voor mooie plannen. In Opmeer ligt 

midden in het dorp een voetbalveld. De voetbalclub HOSV heeft aangegeven het B-veld niet meer 

nodig te hebben. Op zo’n stuk vrijgekomen grond kan ook deze gemeente mooie toekomstplannen 

verwezenlijken. Een ‘Knarrenhof’ of een gezondheidscentrum of, omdat er toch een sportief 

verleden plakt aan de hoeveelheid vierkante meters, een openbaar beweegpark.  

De gemeente loerde al eerder op de lap grond, maar de voetbalvereniging was niet te vermurwen 

om het hele sportterrein te verruilen voor iets wat verderop in de gemeente gelegen minder 

inkomsten zou generen omdat dan ook de nieuw te bouwen kantine minder door andere clubs zou 

worden gebruikt. Zij zijn gekke Gerritje niet en dat mag het gemeentebestuur best weten. 

Nu is de lap grond niet van de voetbalmensen, maar ook niet van de gemeente. Het behoort aan de 

Diaconie van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland. Die doet er ook niet veel meer mee 

dan in erfpacht te geven aan de gemeente, maar wanneer er wat anders van wordt gemaakt dan een 

voetbalveld, willen ze wel de vinger in de pap houden. Ze hebben de wens dat er ‘een 

ontwikkelingsvisie komt voor het hele gebied’.  

Het lijkt erop dat eerder genoemde invulideeën de zegen kunnen hebben van de diaconie. Maar in 

hoeverre valt er bij de voetballers te scoren? Een eerder idee, om daar een Integraal KindCentrum te 

vestigen kwam nauwelijks verder dan de middenstip. De gemeentepolitiek gaat het echter hebben 

over ideeën betreffende het hele terrein, inclusief het A-veld en hoogstwaarschijnlijk de kantine.  

Daarover lijkt een misverstand te zijn tussen de 

politiek en de voetballers. Gaan de mooie plannen 

alleen uitgevoerd worden op het veld dat toch niet 

gebruikt wordt door de voetballers of betreffen ze 

het hele terrein? Apart dat de wethouder en de 

voetbalvoorzitter daar een geheel verschillend idee 

over hebben. Denken de mannenbroeders van de 

Diaconie van de Protestantse gemeente Midden 

Westfriesland daar ook zo over? 

Ik probeer te begrijpen dat de Diaconie van de 

Protestantse gemeente Westfriesland ook nog 

steeds wil meebeslissen over wat er met hun grond 

gebeurt. De gemeente Opmeer betaalt al jaren de erfpacht over het stuk land en wanneer er een 

minder profane invulling dan voetbal wordt voorgesteld, dan zal zelfs daar een goed gesprek over 

moeten volgen. Zou de Diaconie het bedrag van erfrecht verhogen, wanneer gaat blijken dat het 

nieuwe gebruik profijtelijker is voor de gemeente Opmeer? Wie heeft de meeste rechten op 

meeprofiteren van opbrengsten van het veld, de gemeente Opmeer of de Prostestantse gemeente? 

En, hoe hard kunnen de politici van Opmeer het spel spelen over het gebruik van het complete veld?  



 

 

Dit spel wordt gespeeld door partijen die alle de beste bedoelingen hebben voor de eigen 

goegemeente. De voetbalclub, die door ruimte te bieden aan andere clubs het eigen spel en spul 

beter optimaal kunnen houden; de gemeente Opmeer door noodzakelijke woonruimte te scheppen 

voor een deel van de bevolking of iets te creëren waarin in principe alle burgers hun voordeel mee 

kunnen doen of de Protestantse gemeente die er een noodzakelijke inkomstenbron aan wil houden 

zonder dat er al te commerciële doelen mee worden beoogd. 

Ook in Hoorn is het mogelijk, dat een voetbalvereniging de besluitvorming kan gijzelen. Wanneer ik 

clubbaas zou zijn, zou ik ook het onderste uit de kan willen halen. De leden zouden niet minder eisen. 

Doch de gemeentekas op peil houden is een van de grootste wensen van alle politieke fracties. Zou 

een diaconie ook een dergelijke instelling hebben? Zouden de protestantse diakens ooit het stuk 

grond volledig in eigen beheer willen terug hebben om er weer heel eigen dingen op te doen? Dingen 

die dan geheel passen binnen het protestantse gedachtegoed? Zou die invulling dan dichter staan bij 

de wensen van de gemeente of van de voetballers? Ik ben toch benieuwd geworden hoe dat balletje 

zal rollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 september 2021 

Hopelijk de laatste keer  
 

 

Er moet mij iets van het hart. Ik heb het er hier al wat vaker over gehad, maar het zat en zit me hoog. 

We hebben het er in alle media en buiten op straat uitgebreid over en dan blijken meningen vaak 

onverenigbaar te zijn. Kreten over tweedeling in de samenleving en discriminatie zijn dan niet van de 

lucht. In de columns die op deze plek verschenen oogste ik heel wat schampere opmerkingen. Ik wil 

het er in het komende columnjaar niet steeds weer over hebben. Dit keer is misschien de laatste keer 

dat ik iets zeg over de coronacrisis. 

Het woordje crisis is volledig op zijn plaats en voor mij speelde de afgelopen anderhalf jaar ook een 

persoonlijke crisis mee. Daardoor worden mijn opvattingen gekleurd en psychologisch en gewoon 

logisch is dat verklaarbaar. Ik heb problemen met mijn prostaat. Anderhalf jaar geleden in maart zou 

daar een kleine operatie aan gepleegd worden. Door de corona-uitbraak is die operatie een half jaar 

uitgesteld geraakt. Ik was één van die mensen voor wie op dat moment nog geen reguliere 

behandeling in het ziekenhuis mogelijk was. Toen in september vorig jaar door het ziekenhuis 

contact werd opgenomen en een operatiedatum werd vastgelegd was dat een moment van grote 

vreugde. Hoi! ik wordt geopereerd! Tegelijk kwamen in de dagen daaraan voorafgaand berichten 

over steeds meer oplopende cijfers over coronabesmettingen doordat er tijdens de vakanties 

uitgebreid en zorgeloos gedaan werd of het virus niet bestond.  

De operatie ging gelukkig door en na de operatie, die overigens goed geslaagd bleek, werd 

prostaatkanker geconstateerd. Doorgaans schrik je van zo’n mededeling, maar de uroloog kon me 

geruststellen dat de tumor nog niet echt actief was. Je kon er wel honderd jaar oud mee worden en 

ik grapte dat ik daar heel blij mee was, omdat ik meende niet ouder te worden dan negentig. Elke 

drie maanden zou de PSA-waarde worden gemeten en zolang die lager zouden worden hoefde ik me 

niet ongerust te maken. Begin dit jaar bleek dat die waarden niet omlaag, maar juist omhoog gingen 

en ondanks de nieuwe opnamepieken van coronabesmette mensen bleek tot mijn enorme 

opluchting het nader onderzoeken van wat er aan de hand was met mijn prostaat mogelijk. 

Het afwachten of de reguliere opvang in ziekenhuizen voor mij persoonlijk op peil kon blijven was 

zenuwslopend. Ik schreef eerder over een noodzakelijke heupoperatie van mijn zwager, die na lange 

tijd wachten eindelijk kon worden uitgevoerd. Wij waren bij lange na niet de enigen die bijna 

wanhopig wachtten op de start van de behandeling. Ik voelde me een bofkont, dat voor mij verdere 

onderzoeken vanaf dat moment mogelijk bleven. Naast tumor bij mijn prostaat werd een uitzaaiing 

geconstateerd. Gelukkig kon op redelijk korte termijn een behandeling worden gestart met 

bestralingen en een hormoonkuur. Ik maak me over het resultaat ervan nu niet meer zo druk. 

Wat mij in de afgelopen periode erg dwars zat, was het verbeten verzet van een flinke groep mensen 

tegen de maatregelen die het uit de hand laten lopen van de pandemie in Nederland moesten 

voorkomen. Wie geloof hecht aan berichtgeving in de meeste normale media kan vernemen hoe 

deskundiger mensen het hoe en waarom rond dit virus verklaren en daarmee de noodzaak van de 

beschermende maatregelen rechtvaardigen. Wie het afgelopen anderhalf jaar de mortale gevolgen 

van de houding van Trump en Bolsonaro heeft gezien en dan nog steeds wil volharden in het 

ontkennen van de ernst van het virus in zijn steeds nieuwere en bedreigender varianten, is niet meer 

als normale gesprekspartner te beschouwen.  



 

 

De regering zorgt voor een tweedeling, doet aan vaccinatiedrang, zet persoonlijke vrijheden op de 

tocht zijn kreten die passen in een land met dictatuur. Nederland is geen dictatuur! Hier heb je het 

recht om je niet te laten vaccineren, maar waarom zou je het recht hebben om mijn gezondheid en 

die van de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking blijvend in de gevarenzone te 

houden? Het ontkennen dat je dat doet wil nog niet zeggen dat je gelijk hebt. Wanneer je tekeer 

trekt tegen ieder die wappiegedrag niet op prijs stelt of in de eigen leefsfeer wil dulden maak je jezelf 

nog belachelijker. Iedereen die het hier niet mee eens is, mag mij gerust een kankerlijder noemen. 

Dat voelt voor mij als een erkenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 september 2021 

Hendrik Stoker 
 

Ineens zag ik de foto in de krant 

staan van iemand die ik ooit 

mocht ontmoeten en waarmee ik 

een goed gesprek heb gevoerd. 

De foto en een artikel erbij om 

bekend te maken dat hij is 

overleden betrof Hendrik Stoker, 

een politicus met wie ik in 2016 

afsprak om een televisie-

aflevering over zijn werk als 

wethouder te maken. Hendrik 

paste toen in de serie Westfriese 

kopstukken die ik voor Weeff 

mocht maken.  

We spraken af op een plek in 

Opmeer die hij ons graag liet zien 

en later in het gesprek gingen we 

naar nog een andere plek in deze 

gemeente. Ik vroeg Hendrik naar zaken waar hij als wethouder aan had meegewerkt en waar hij trots 

op was. We spraken over de nieuwbouwlocatie Heerenweide, een bestemmingsplan in landelijk 

gebied. En er waren nog meer projecten, waar hij trots op was er aan bijgedragen te hebben. 

Centrumplannen voor Hoogwoud en voor Opmeer. We liepen met alle opnameapparatuur verder 

door Opmeer naar de seniorenwoningen, waarvan hij bijzonder blij was dat ze konden worden 

gerealiseerd. Geheel volgens de wensen om ze zo klimaatvriendelijk mogelijk te krijgen. De 

gemeente heeft er een prijs mee gewonnen, liet hij weten. 

Dat Hendrik Stoker geen wethouder was die zich uitsluitend op zijn kantoor schuil hield bleek 

duidelijk toen hij hartelijk werd begroet, door bewoners van de panden waarover hij ons vertelde. 

Hendrik was op dat moment 71 jaar. Met pensioen wat zijn vorige werk betrof, maar keihard aan het 

werk in zijn politieke baan. Niet een baan die hij voorafgaand aan zijn aanstelling enorm heeft 

geambieerd. Het was natuurlijk werk, maar Hendrik zag het voornamelijk als een hobby. Vanuit zijn 

activiteiten voor de VVD in de gemeente vanaf 1990, toen hij er kwam wonen, is deze opdracht bij 

hem gekomen en hij nam de opdracht aan. 

Tussen de opnames door kreeg ik te horen dat hij behandeld werd voor kanker. Omdat ik uit ervaring 

wist dat dit een behoorlijke wissel kon trekken op je dagelijkse gang van zaken, sprak ik mijn 

bewondering uit voor het feit dat hij desondanks doorging met zijn taken. Midden in de maatschappij 

staande en daarnaast ook familieman maakte hij me duidelijk dat hij zijn wethouderschap zag ‘als 

een toetje van ’t leven.’ Met die woorden sloten wij de aflevering over Hendrik af.  

Hendrik Stoker kwam niet erg lang daarna in het regionale nieuws, vanwege gedoe rond het project 

Heerenweide en hij verliet op niet al te prettige manier de politieke arena. Ik moet bekennen dat ik 

sinds die tijd niets meer van of over hem hoorde. Ik ging ook andere dingen doen. Maar na het lezen 

van het bericht over zijn overlijden zocht ik de uitzending van Westfriese kopstukken over Hendrik 



 

 

Stoker weer op en alle herinneringen aan de prettige gesprekken tijdens en tussen de 

opnamemomenten keerden terug. De kanker is hem uiteindelijk toch de baas geworden, moest ik 

lezen. 

Ik wens zijn familie en allen die hem in en buiten zijn politieke leven beter hebben leren kennen dan 

ik veel sterkte toe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 september 2021 

Westfriesland boven! 
 

 

Hoe is het om in de regio Westfriesland te wonen? Laat ik in het kort vertellen wat ik met 

Westfriesland heb. Ik ben een kaaskop - geboren in Almaar dus – en mijn genetische wortels reiken 

tot diep in de Westfriese geschiedenis. De oudst herleidbare Ursem stamt uit Obdam in de 18e eeuw. 

Alle Ursemmen in de hele wereld stammen van hem af. De afstammingsreeks van mijn moeder is ook 

in Westfriesland terug te vinden. De verste Groothuizen woonde aan de Kathoek in Grosthuizen. Ik 

voel me lichtelijk verwant met dorpen als Obdam, Ursem, Grosthuizen, Spierdijk en eigenlijk met het 

hele gebied waar mij voorouders van beide kanten hun voetstappen hebben nagelaten.  

Het is om nog andere redenen dat Westfriesland voor mij aanvoelt als thuisregio. In mijn 

werkzaamheden als leraar op een basisschool in Hoorn zaten activiteiten die regionaal gericht waren. 

Er was ooit een overlegorgaan voor de openbare lagere scholen waarvan ik in het agendagroepje zat, 

evenals bij een gezamenlijke lagere scholenberaad voor alle zuilen. Toen de 

Onderwijsbegeleidingsdienst in de regio functioneerde maakte ik een tijdje deel uit van de 

adviesraad en later van het algemeen bestuur, beide als vertegenwoordiger van Westfriesland. Ik 

was de laatste voorzitter van Stichting Contactcentrum Openbaar Onderwijs Westfriesland-

Waterland.  

In de vrijetijdssfeer raakte ik betrokken bij de bouw van een bronstijdboerderij, om te beginnen in 

het Streekbos en na het afbranden van de boerderij in het Buitenmuseum van het 

Zuiderzeemuseum. Voor de stichting die achter de bouwactiviteiten stak verzorgde ik een 

tijdschriftje en in die hoedanigheid mocht ik samenwerken met Klaas Koeman uit Enkhuizen. In de 

beginfase van het tot stand komen van een Westfriese omroep voor radio en televisie, later 

opgegaan in Weeff, heb ik meegewerkt bij het maken van radio- en tv-programma’s voor de hele 

regio.  

In alle activiteiten die Westfriesland betreffen ontmoette ik mensen uit vele hoeken van de regio. 

Mensen die niet slechts voor de eigen gemeente opkwamen, maar iets tot stand wilden brengen 

voor heel Westfriesland. Ik denk dat ik in die activiteiten wat meer Westfries ben geworden. Hoewel 

ik geen enkele aanvechting heb om uit Hoorn te vertrekken naar een andere plek in de regio, heb ik 

voor Westfriesland een even grote plek in mijn hart als voor de stad Hoorn.  

Het voorgaande is eigenlijk naar boven komen borrelen door het bericht dat ik las over de VVD-

fractie in Stede Broec die voorstelt om drie oude zwembaden in Stede Broec en Drechterland te 

vervangen voor één nieuw zwembad voor beide gemeenten. De Kloet in Grootebroek, Het Streekbad 

in Hoogkarspel en ’t Hemmerven in Hem zijn aan vervanging of renovatie toe. Bovengemeentelijk 

denken krijgt zo een sterke nieuwe impuls, want het betreft een zeer nuttig en zinvol project. 

Gelukkig vindt dit af en toe plaats. Ik denk in dit verband aan de schaatsbaan in Hoorn, die volkomen 

terecht de naam De Westfries draagt. De schouwburg in Hoorn wordt ook altijd ook bevolkt door 

publiek uit de hele regio en ik ben ook af en toe aan te treffen in theatertjes buiten Hoorn. En 

daarnaast zijn er nog meer Westfriese projecten te noemen.  

Dit is regionaal denken waar de hele regio iets aan heeft. Met denken aan oplossingen samen met de 

regio wordt je vanzelf een echte regio en worden idealen zoals beschreven in Het Pact van 

Westfriesland bereikbaar. We stevenen af op verkiezingen voor de gemeenteraden. Nu is de tijd dat 



 

 

je van alle partijtjes in alle gemeenten van Westfriesland mooie plannen te horen krijgt die men 

graag wil waarmaken wanneer zij hun zin kunnen doordrijven in coalitiegesprekken. Nu ben ik 

benieuwd hoeveel Westfriesland er in alle partijprogramma’s zit. Jij ook? Vraag er gerust naar. En 

doe dat bij elke partij die contact met je zoekt. Geef maar gewoon aan dat je het wel erg weinig vindt 

wat ze hebben opgenomen. Dan durven de politici misschien ook iets dapperder te roepen dat de 

regio belangrijk is voor elke bewoner van elke Westfriese gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 oktober 2021 

Word Westfries 
 

 

Westfriesland is een regio, groter dan de zeven gemeenten die zich hebben verbonden aan Het Pact 
van Westfriesland. Ik ben zeker niet de enige nazaat van enkele eeuwen voorouders die hier 
ploeterden om het hoofd en die van hun gezinnen boven water te houden. Toch vraag ik me af en 
toe af of Westfriesland mij in de genen zit of simpel elke dag in het hart of hoofd. Ik denk dat er wel 
degelijk banden zijn die me aan dit stukje Nederland binden. Misschien slechts banden die ik zelf 
bedenk vanuit een ondefinieerbare behoefte om mij ergens thuis te weten.  

De regio Westfriesland bestaat al heel lang. Doordat het water tussen Westfriesland en Friesland 
steeds meer verbreedde was van het uitoefenen van Friese bestuursbesluiten in Westfriesland geen 
sprake meer. Ook de Hollanders, misschien moet je zeggen de Kennemers, hadden bestuurlijk gezien 
niets te meer zoeken in Westfriesland. De Westfriezen, zo is mij ooit toevertrouwd, aarzelden niet 
om in tijden dat het slecht ging het eigen landschap met z’n vele moerassen even te verlaten om te 
buurten bij de Kennemers, waar ze hun eigen voorraden aanvulden, zonder dat de Kennemers daar 
enige toestemming voor gaven. De Westfriezen waren toen alleen in de ogen van hun tegenstanders 
één volk. Er bestonden dorpen en er waren ongetwijfeld bestuursstructuren. Ik weet daar nu te 
weinig van. Wel hebben zij zich als één volk moeten teweer stellen stegen het leger van Willem II, de 
edelman die het tot Roomskoning schopte en vlak voordat hij door de paus tot keizer van het Heilige 
Roomse Rijk zou worden gekroond nog even orde op zaken wilde stellen bij de Westfriezen. 

Westfriesland kende toen niet het keurig aangeharkte landschap dat het nu is. Er waren bossen en 
zompige stukken land met overal en nergens stukjes grond waarop de Westfriezen hun etenswaren 
verbouwden. Eerdere tochten naar dit gebied liepen vast en steeds moesten de Hollanders, laten we 
dat volk onder leiding van die Willem zo maar noemen, zich terugtrekken naar Alkmaar. Tot de 
winter van 1256. Die was streng geweest en overal lag op de waterige plekken ijs. Zo zou een leger 
zich beter kunnen verplaatsen. Willem was echter iets te laat, want de dooi was ingezet. Hij zakte 
met zijn paard en zijn zware strijduitrusting door het ijs. Die uitrusting zat hem toen meer in de weg, 
dan dat het hem hielp. De boeren die met hun primitievere wapens toeschoten, hebben hem 
misschien minder vakkundig, maar heel effectief om het leven gebracht en toen ze tot hun ontzetting 
ontdekten dat het de koning zelf was, hebben ze zijn lijk begraven onder de haardplaats in een 
boerderij bij Hoogwoud.  

Ik weet niet of de Westfriezen toen collectief een bevrijdingsfeestje hebben gevierd. Floris V heeft 
toen hij oud genoeg was om de dood van zijn vader te wreken een overstroming gebruikt om met 
bootjes de diverse woonplekken langs te gaan om duidelijk te maken dat tegenstand niet slim zou 
zijn. Voelden de Westfriezen indertijd een gezamenlijk verlies of had elk dorpje eigen verdriet? Wel 
weet ik dat, toen duidelijk werd dat Floris, die toch heeft laten zien het beste te willen voor de regio 
als ‘der keerlen god’ en heeft aangestuurd op een beter tegen het water beschermd gebied te 
maken, slachtoffer was van een laffe moordaanslag, de Westfriezen de dwangburchten hebben 
belegerd en platgegooid. Op die van Medemblik na dan.  

In de opgeschreven verhalen wordt gemeld dat de Westfriezen als leger optrokken. Misschien mogen 
we dan toch aannemen dat de bevolking van deze regio zich zagen als een eenheid. Zo trokken ze als 
Westfries leger op tegen de opvolger van Floris V en werden in 1297 bij Vronen verslagen met heel 
grote verliezen. 

Hebben we een gezamenlijke vijand nodig om de mensen die in de regio wonen te binden? Een 
natuurramp soms? Of zou het kunnen gebeuren dat de bewoners van Westfriesland hun gekozen 
bestuurders toestaan als één regio mooiere zaken voor elkaar te krijgen dan elke gemeente apart 



 

 

ooit voor elkaar zou kunnen krijgen? We leven in een tijdperk van individualisme. Zelfs in het 
politieke landschap zie je dat terug. Er zijn gemeenteraden met meer dan tien verschillende fracties 
en ook binnen die fracties is het hier en daar moeilijk de focus op wat gedaan moet worden gelijk te 
houden.  

Ik fiets eens wat vaker door Westfriesland en laat me charmeren door alles wat ik daar tegen kom. 
Westfriesland heeft veel bieden. Ik word gewoon een Westfries. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 oktober 2021 

Expathotel 
 

 

Er komt een expathotel in Spanbroek. Goed nieuws natuurlijk, want al die 
arbeiders die tijdelijk hun eigen huis en haard verlaten om hier te komen 
werken moet je netjes ergens onderbrengen. Dat daarvoor een pand 
wordt gebruikt dat bij doorverkopen binnen redelijk korte tijd het 
dubbele opbracht heeft een eigenaar uiteraard erg tevreden gesteld. 
Het was een projectontwikkelaar die geen bezwaar had tegen de 
transactie, want hoogst waarschijnlijk ziet die er ook brood in. Een 
hotelidee met een flink aantal kamertjes die allemaal apart 
huuropbrengst genereren mag natuurlijk best. En je doet er een 
aantal expats ook een groot plezier mee. 

Er zijn partijen gemoeid die in dit verband liever niet genoemd willen 
worden, maar die zien graag dat hun ‘hoog gekwalificeerd personeel’ 
niet de zorg hebben over waar zij hun spullen kwijt kunnen en 
kunnen overnachten gedurende de tijd dat zij hoog gekwalificeerd 
werk verrichten. Dat werk heeft, naar we mogen begrijpen, te maken 
met de bouw van de datacenters op Agriport. Ik ben  natuurlijk ook blij dat hoog gekwalificeerde 
arbeiders de datacenters neerzetten, want er bestaat tegenwoordig bijna geen groter ergernis dan 
internetverkeer dat ineens kuren vertoont. 

Nu hebben bewoners die in de buurt wonen van het in te richten expathotel enige onrustgevoelens. 
Buitenlandse arbeiders die voor beperkte tijd in je buurt komen wonen schijnen geen pretje te zijn. 
Parkeeroverlast, overbodig lawaai en nog veel meer ongemakken, waar men in sommige Hoornse 
buurten ook over mee kan praten, zijn zaken waarmee je niet wil worden geconfronteerd. Dus toog 
men naar het gemeentehuis van Opmeer, waar de hotelplannen uit de doeken gedaan werden.  

Het wordt geen Polenhotel kon men horen. S&A Real Estate, die het hotel gaat bouwen noemde de 
noodzaak te bouwen voor de buitenlandse werknemers – en nu citeer ik gewoon even de krant -  
‘Die kun je niet als wilde beesten gaan huisvesten. Daar heb je goed onderdak voor nodig en daarin 
voorziet het expathotel. Dit is echt een mooie aanwinst voor Spanbroek .’ 

Andere bezwaarmakers maakten duidelijk dat men eerder aan deugdelijke jongerenhuisvesting zou 
kunnen denken. De toegestroomde bewoners mochten ook vernemen dat de gemeente inmiddels 
allerlei vergunningen had verstrekt, zodat er binnen afzienbare tijd in Spanbroek een heus expathotel 
zal staan, waar de expats niet de vrees hoeven te hebben dat ze zijn ondergebracht in een 
Polenhotel. 

Dat is de gedachte die bij mij opkwam. Een expathotel is niet erg, maar een Polenhotel wel. Kennelijk 
worden daar wel mensen als beesten ondergebracht. Zij verrichten geen hoog gekwalificeerd werk, 
dus dan kan dat natuurlijk wel en waarschijnlijk helemaal binnen de regels die we voor huisvesting 
van minder hoog gekwalificeerd werk verrichtend volk hebben opgesteld. Uitzendbureaus die 
mensen ronselen uit de EU-landen in het oosten en ze meteen in eigen ‘hotels’ en onderkomens 
opstapelen, hebben denk ik niet zozeer de beschikking over panden die de titel expathotel waardig 
zijn.  



 

 

Hier en daar wordt in de regio Westfriesland gezorgd voor keurige opvang van de agrarische en 
industriële expats uit de oostelijke EU-landen. Laten we hopen dat makelaars en 
projectontwikkelaars ook eens denken aan fatsoenlijke onderkomens voor elk van hen. Dan zouden 
gemeentehuizen ook niet bestormd worden door omwonenden die zich terecht zorgen maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 oktober 2021 

What’s in a name? 
 

 

We bezochten vandaag enigszins vluchtig Traben-Trarbach aan de Mosel in de Duitse deelstaat 

Rheinland-Pfalz. Twee stukjes stad aan weerzijden van de rivier en verbonden met een brug. Je hebt 

het stadsdeel Traben en het stadsdeel Trarbach. Zowel de deelstaat als het stadje bestaat uit twee 

namen. En meestal sta ik er niet bij stil dat de namencombinatie van gemeenten en provincies ooit 

ontstaan zijn vanuit een noodzaak of wens. Wanneer de namen lang geleden ontstaan zijn zou het 

best wel eens te maken gehad hebben met het feit dat één persoon de baas ging spelen over beide 

stukjes plaats. 

Dit keer gingen mijn gedachten naar ons eigen Westfriesland. Doordat ik de gedachte onderschrijf 

dat we niet het westelijke deel van Friesland zijn laat ik het verbindingsstreepje consequent weg, 

terwijl ik tegelijk gemakshalve een beetje vergeet dat er nog meer gemeenten zijn die deel uitmaken 

van de regio Westfriesland. Misschien kun je zeggen dat de zeven gemeenten die regelmatig 

afspreken zaken samen te regelen zich een beetje hebben afgezonderd van de rest van 

Westfriesland. Ik woon dus is Oost-Westfriesland. 

Het samenvoegen van twee plaatsnamen tot één is in Nederland ook hier en daar gebeurd en ik ben 

absoluut niet op de hoogte van de gesprekken die daaraan zijn voorafgegaan. Tegenwoordig worden 

nieuwe gemeentenamen bedacht bij samenvoegingen. Traben-Trarbach heet niet Trarbach-Traben. 

Waarom niet? Omdat het beter bekt wanneer je begint met Traben? Dat speelt ook met bedrijven en 

mensen die als duo verder gaan. Peek & Cloppenburg, Appel & Adolf, Nick en Simon, Saskia en Serge, 

maar Gert en Hermien, Simon & Garfunkel, , Van Kooten en De Bie. Deze twee laatsten hebben daar 

ooit een stukje over bedacht. Wie komt voorop te staan? De persoon of het bedrijf met de meeste 

centen, macht, kapsones?  

Mijn gedachten gingen door naar de drie Westfriese gemeenten die al een administratieve 

samenwerking (niet helemaal letterlijk te nemen) hebben. Er is in alle drie gemeenten al door 

enkelingen aangegeven dat de gemeenten het best helemaal samen kunnen smelten. Zou er dan een 

nieuwe naam komen die een samenstelling is? Welkom in de gemeente Stede Broec-Enkhuizen-

Drechterland of beginnend met Enkhuizen of juist Drechterland? Drechterland en Stede Broec zijn al 

nieuwe namen van samenvoegingen. Enkhuizen heet nog steeds Enkhuizen. Zullen de mensen daar 

denken aan de gemeente Medemblik waarin alle andere samen geveegde gemeenten zijn 

ondergebracht?  

Onwillekeurig gingen mijn gedachten naar een andere redelijk logische samenvoeging van 

gemeenten in Westfriesland, namelijk alle zeven gemeenten onder één gemeentebestuur. Het gaat 

natuurlijk onvermijdelijk eens gebeuren, maar de vraag is dan ook: hoe gaat die grote gemeente 

heten? Gewoon Hoorn, omdat dat de grootste stad is? Daar krijg je de rest van de Westfriezen nooit 

warm voor en dat is ook logisch. Je moet de gedachte loslaten dat zes gemeenten opgaan in een 

andere. Wie weet heet die nieuwe gemeente gewoon Westfriesland, maar dat lijkt me naar West-

Westfriesland niet zo netjes. Zelfs bij Oostwestfriesland denk je onwillekeurig aan een belendend 

gebied. 

Er zal een nieuwe pakkende naam worden bedacht, vermoed ik. Misschien na een 

naambedenkwedstrijd. Als er dan maar niet een poehanaam als Hollands Kroon uitrolt. Gewoon een 



 

 

naam uit één woord met hooguit drie lettergrepen. Eigenlijk kan ik het niet afwachten. Laten we 

stellen dat Oost-Westfriesland binnen twee decennia één gemeente zal zijn. Dan kunnen we nu al 

denken aan mogelijke namen. Heb jij al een idee? Dien hem alvast in. Ik ben echt niet de enige 

Westfries die daar nu al benieuwd naar is. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 oktober 2021 

Bomen over bomen 
 

 

Bomen zijn belangrijk. In de geschiedenis was het besef van het belang van bomen nog nauwelijks 

anders dan van de commerciële waarden die ze vertegenwoordigden. Hout was het meest gebruikte 

bouwmateriaal. Denk maar aan de vele schepen en huizen die voor het overgrote merendeel uit hout 

bestonden. Dat er ook een gezond luchtje aan bomen zat, was wellicht alleen aan enkele zonderlinge 

figuren bekend die zich een beetje aan de randen van de weldenkende samenleving bevonden. 

Zuurstof, dat is een van de belangrijkste producten waar de boom voor gewaardeerd zou moeten 

worden. Het opvangen van bijvoorbeeld kooldioxide bijvoorbeeld versterkt dat belang. Bomen 

kunnen bodemerosie voorkomen. Nu is gevaar van landverschuivingen vanaf flinke hellingen voor 

Westfriesland te verwaarlozen, maar wanneer we gaan kijken naar de mogelijkheden voor 

biodiversiteit in de natuur, dan speelt de boom een niet onbelangrijke rol. Natuurlijk zullen er 

mensen verwijtend naar eiken kijken, vanwege de voorkeur van een vervelende rupssoort voor juist 

deze bomen. 

Ten tijde van de scheepsbouw waren deze nuttige functies van bomen niet algemeen bekend. 

Overigens werd het benodigde hout vooral uit gebieden rond de Oostzee weggehaald, maar dat was 

nadat in onze gebieden het geschikte hout grotendeels was weggehaald. Noord-Scharwoude, Zuid 

Scharwoude, Hoogwoud, Aartswoud, Westwoud, Oostwoud, Midwoud, Nibbixwoud, Schellinkhout 

en Berkhout zijn de plaatsnamen die de aanwezigheid van grotere groepen bomen laten vermoeden 

dan we nu kunnen waarnemen. Hout was er om op te maken en anders haalde je dat gewoon van 

ver weg. Misschien kun je dat achteraf de Bolsonarobenadering noemen. 

Tegenwoordig kun je bijna geen boom meer weghalen zonder kapvergunning. In sommige 

gemeenten wordt niet moeilijk gedaan over kleinere boompjes als coniferen wanneer die in de eigen 

tuin staan. Bomen die in je straat duidelijk gigantisch in de weg staan zijn nog niet binnen de kortste 

keren weg. Toch worden af en toe rigoureus bomen gekapt met toestemming of zelfs naar wens van 

betreffende gemeente. In Enkhuizen werden in noodtempo grote abelen gekapt, omdat de wortels 

ervan het zoeken en repareren van een gaslek bemoeilijkten. Gezeur van bewoners die al jaren 

overlast hadden van de bijna treiterende bomen, die met hun wortels onder het huis door het 

tegelplaatsje kwamen verruïneren, had geen enkel effect gehad.  

Langs de A.C. de Graafweg moesten de lommerrijke zijbermen ook boomvrij gemaakt worden. En 

langs de nog nieuwe N307 willen diverse politieke partijen in Drechterland waar het maar mogelijk is 

bomen neerzetten. Zelfs een compleet bos ergens in de grootste Westfriese gemeente is een optie. 

Het zijn de partijen CDA, PDL, GBD en SPD die dit willen. Alleen de VVD is tegen en waarom verbaast 

me dat niet? Wellicht ligt het wereldbeeld van deze partij iets dichter bij dat van Bolsonaro. Bomen 

aanplanten kost geld. Geld dat de gemeente zelf niet in voldoende mate in de geldkist heeft liggen en 

daarom bij de provincie moet worden afgetroggeld. De fracties die dat aan te vragen geld goed 

besteed vinden zijn waarschijnlijk bewust gemaakt van het belang van bomen en los van het feit dat 

bossen prettige wandel- en andere ontspanningsgelegenheid bieden zou het compensatie kunnen 

betekenen voor allerlei bouwwerkzaamheden die men ook voor ogen heeft. Mooi, prettig en nuttig 

en misschien een tegemoetkoming aan het historische besef dat daar waar nu windmolens 



 

 

blikvangers zijn vroeger bomen stonden die menige woning hebben helpen verstevigen en te 

verwarmen.  

Drechterland heeft minder bomen dan Enkhuizen of Stede Broec. Wethouder Jeroen Broeders zou 

daar de particuliere bomen bij op willen tellen. Hij waarschuwt voor de plekken waar allerlei kabels 

en leiding liggen of komen te liggen. Die zorgen er eerder voor dat bomen worden gekapt, dan dat de 

Drechterlanders zelf voor elkaar kunnen krijgen natuurlijk.  

Ik hoop dat het in Drechterland niet blijft bij bomen over bomen. Bomen? Laat maar komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 november 2021 

Verkieskauwen 1 
 

 

We naderen een verkiezingsdatum. Er gaan nog wel een paar maanden voorbij eer het zover is, maar 

er wordt nu al enige tijd naar toe gewerkt. Het zijn de gemeenteraadsverkiezingen en het gaat dus 

om democratie in de achtertuin. Wie niet echt geïnteresseerd is in politiek zal het voorlopig worst 

zijn of er vegetariërs of vleesverslinders in de raad moeten komen, wereldredders of 

wereldverpesters, klimaatgekken of klimaatwappies, coronavaxinisten of naaldvrezers. 

In Koggenland worden pogingen gedaan om de keuze te bemoeilijken, doordat alle fracties op één 

gebied precies hetzelfde beweren: er komt dankzij hun inspanningen een sluitende begroting! De ozb 

zal niet worden verhoogd, dus dan weet je wel bij welke partij je in maart het vakje rood moet 

kleuren. Zowel oppositie- als coalitiepartijen willen te pronk lopen met deze fraaie veer. Ziet: wij 

hebben u veel leed bespaard! 

Ik las dit in de regionale krant en zag ook iets verderop in het stukje de zin die uitgesproken was door 

GBK-fractievoorzitter René Klok: ‘Er is goed werk verricht, mede dankzij eerdere ombuigingen uit het 

verleden.’ Ombuigingen zijn bijna altijd bezuinigingen, heb ik begrepen. Van Dale geeft ook een 

dergelijke betekenis mee met tussen haakjes (politiek; eufemisme). Een bezuiniging zou natuurlijk 

kunnen zijn gedaan op iets waarvan men zich al jaren afvroeg waarom het nodig was daar nog geld 

aan uit te geven. In theorie is dat natuurlijk mogelijk, maar waar de meeste, zo niet alle Nederlandse 

gemeenten onder hebben gezucht is het schrale budget, waarvan noodzakelijke zaken in een 

gemeente moeten worden bekostigd.  

Neem van mij aan dat in diverse raadsperiodes die aan deze zijn vooraf gegaan, rigoureus of 

kaasschaafgewijs subsidies aan Jan en alleman zijn bekort of afgeschaft. In nagenoeg alle gevallen in 

deze raadsperiode hebben ombuigingen pijn gedaan. Pijn die gevoeld werd door burgers in de 

gemeente die moesten ontdekken dat voor hen waardevolle zaken niet meer mogelijk waren.  Dat 

een oppositiepartij als GBK daar prat op wil gaan kan slechts door psychologen met politieke 

afstudeerrichting worden verklaard. Van mensen die zaken zijn afgepakt verwachten dat ze zich 

verheugen op een sluitende gemeentebegroting is iets wat in verkiezingstijd kennelijk normaal wordt 

gevonden. 

We gaan een interessante tijd tegemoet. De kiezersgunst moet worden binnen geharkt. En natuurlijk 

zal het te koop lopen met positieve zaken die zijn bereikt iets wervender werken dan cynische 

zuurpruimopmerkingen over alles wat de andere partijen hebben bedorven. Je afzetten tegen 

tegenstanders of mensen die iets anders denken dan jij denkt dat de kiezers denken levert alleen bij 

verstokte reaguurders sympathie. 

Iets dergelijks zie je nu ook bij de Haagse partijen. Terwijl dagelijks wordt aangetoond dat allerlei  

onsympathieke en vrijheidsbeperkende maatregelen worden verordonneerd om de ziekenhuizen 

minder snel vol te laten stromen met coronaslachtoffers  zijn politici zeer voorzichtig met zich lovend 

en enthousiast uit te spreken over een coronabewijs en plekken waar die absoluut zeker moet 

worden getoond. Politieke woordvoerders spreken vaak met meel in de mond over de idioten die om 

vage redenen weigeren zich te houden aan maatregelen om gezondheidsgevaar voor zichzelf en 

anderen te beperken. Let wel: ik bedoel niet de werkelijke slachtoffers van deze situatie: diegenen 

die zich om dringender medische redenen niet moeten laten vaccineren. 



 

 

Zou het veel stemmers kosten wanneer politieke partijen zich duidelijker uitspreken tegen de 

viruswappies? Of bestaat er een soort wappievrees voor de personen met prikvrees of 

hersenverweking? Ik zou zo graag een politicus horen zeggen dat hij/zij niet bang is viruswappies af 

te stoten, omdat stemmers op zijn/haar partij allemaal weldenkende mensen zijn. 

In Koggenland zal deze vraag niet zozeer spelen. Daar speelt eerder de vraag: als we een sluitende 

begroting hebben, waarom dan praten over het laten betalen van toeristenbelasting door 

arbeidsmigranten? Wil je hen laten betalen om eerdere ombuigingen weer recht te krijgen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 november 2021 

Sint Maarten 
 

 

Sintere, sintere Maarten,  

turf in de lurf in de maneschijn.  

Hoog op de klompen, laag op de 

muilen. 

Sinte Margriet, ken je me niet?  

Wie heeft buurman dronken 

gemaakt? 

De klepels van de klokken.   

De meisjes dragen rokken; 

de jongens dragen broeken,  

ouwe wijven schutteldoeken. 

Brand in mijn lantaren; 

de vonken vliegen eruit.  

De meisjes lopen met garen,  

de jongens met beschuit.  

Nu is mijn liedje uit.  

Met dit liedje schuimde ik met mijn broer Ton en mijn zussen de Alkmaarse deuren langs in de hoop 

een enorme berg snoep te vergaren in de door mijn moeder genaaide ruime tassen. Mijn broer was 

overigens sneller dan ik, want hij zong of dit lied niet helemaal uit of gebruikte bij voorkeur de veel 

kortere liedjes. Omdat we toen nog behoorlijk op elkaar leken, kreeg ik wel eens te horen: ‘Jij krijgt 

niks meer, je bent daarnet al geweest.’ 

Ik heb toen verzuimd mijn aandeel in de veel grotere hoeveelheid lekkers van mijn broer te claimen. 

Ik haalde bovendien veel meer op dan mijn jongere zusjes die nog veel meer tijd nodig hadden om 

alle gulle adressen langs te gaan. Het liedje uit Alkmaar namen we mee toen we naar Den Helder 

verhuisden. Daar heb ik heel snel afgeleerd om het te zingen, want het was daar totaal onbekend en 

men wilde veel te graag het hele lied horen voordat de snoeptrommel openging. Ik denk dat ik het 

lied voor de laatste keer heb gezongen nadat een vriendelijke mevrouw me verrukt vroeg het lied 

nogmaals ten gehore te brengen. 

 In Westfriesland is 11 november de dag van Sint Maarten. Keuveltjes-eivend, heb ik ontdekt. Een 

keuveltje is de Westfriese naam voor de lampion. In mijn zondagse radioprogramma bij Hoorn Radio 

liet ik voor het vaste Westfriese moment het lied over keuveltjes-eivend horen. Het is een tekst van 

Nico Splinter en werd gezongen door Jan en Greet Krul.  

Ik ontdekte dat in Hoorn het Sint Maartenfeest vroeger op een totaal andere manier werd gevierd. 

Tot 1967 was het gewoon om na de kermisweek de deuren langs te gaan in de geest van deze heilige. 

Met een versierd tafeltje en er kwam ook iets bij met het verzamelen van zegeltjes voor de mooist 

versierde tafeltjes. Na 1967 sloot men in Hoorn aan bij de traditie van 11 november en de tafeltjes 

bleven onversierd thuis staan. Nu is de traditie in de vorm zoals wij die nu kennen ook niet altijd zo 

geweest. Vroeger, heel vroeger was het eigenlijk het feest waarmee werd gevierd dat men met het 

inmaken van fruit en groenten klaar was voor de winter. Men liet elkaar proeven van wat er was 



 

 

klaargemaakt en arme lieden liepen dan de huizen langs om te mogen profiteren van alle lekkers 

waar zij niets van bezaten. 

De datum van 11 november is in het zuiden des lands van geheel andere betekenis. Het is de dag die 

in het teken staat van de voorbereidingen op het carnavalsfeest. Er wordt dan op een andere manier 

gesmuld van zaken waarnaar men bij feestgevoel graag naar reikt. Deze gewoonte zal waarschijnlijk 

niet echt een Westfries volksfeest gaan worden en dat is niet erg. We zullen vast ook niet binnenkort 

het vrijgezellencadeutjesfeest Happy Singlesday - afkomstig uit China - de plaats van keuveltjes-

eivend laten innemen en al helemaal niet Halloween, het gewenningsfeestje aan alle horror dat ons 

nog te wachten staat. 

Ik vraag me slechts één ding nog af. Hoeveel met de kinderen meelopende ouders zullen verschrikt 

hun kinderen schielijk terugtrekken wanneer een persoon zonder mondkapje voor de deur opent? 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 november 2021 

GAL 
 

 
NIMBY is de afkorting van Not In My Back Yard en er is zoveel dat mensen internationaal niet in de 

achtertuin willen hebben dat deze afkorting is ontstaan. In Vlaanderen en wellicht ook hier en daar in 

Nederland bestaat de afkorting NIVEA (Niet In Voor- En Achtertuin). Deze afkortingen staan over het 

algemeen voor weerstand tegen het aanleggen of vestigen van het een en ander voor het algemeen 

nut op een plek dicht bij huis. Er is veel dat niet in de achtertuin gewenst is. Vroeger hadden we de 

kernkoppen en kerncentrales, waartegen flinke demonstraties konden worden georganiseerd, ook 

voor hen van wie de achtertuin een geriefelijk aantal kilometers verder lag. 

Nu zijn er nog steeds veel zaken van algemeen nut, waartegen protest wordt aangetekend of actie 

gevoerd. Windmolens, weiden met zonnepanelen, asielcentra, verblijfplaatsen voor 

arbeidsmigranten, flexwoningen, tiny houses (ook!), snelwegen of nieuwe woonwijken met of zonder 

hoogbouw. Elke gemeente worstelt met tegenstanders van nuttige-zaken-neerzetbeleid. En dat 

terwijl het realiseren van allerlei zaken hard nodig is.  

Er zijn gevallen dat zelfs ik vind dat het best anders kan, maar even goed vind ik dat er een 

onvermijdelijkheid kan liggen in het neerzetten van dit of dat. Deze week kwam in de krant een 

bericht over een actiegroep van bewoners in De Goorn. Daar zal in de komende jaren een nieuw 

woonwijkje verrijzen. Precies op de plek waar men nu nog vrij uit kan kijken over schier oneindige 

vlakten. Dat betekent inderdaad dat een stukje voor de huidige bewoners daar geldend woongenot 

zal veranderen of verdwijnen.  

Ik denk nu even aan een vergelijkbare situatie bij vrienden van ons in Venzelderheide. Voorheen kon 

men daar vanaf de achtertuin een flink stuk landbouwgrond overzien met aan de einder een 

bosrand, waarachter de grens met Duitsland. Mooi ruim vrij uitzicht. Nu staan daar een paar straten 

woningen tussenin. Ik heb onze vrienden niet in verontruste toestand of uiterst verontwaardigd 

daarover gezien.  

Je kijkt ook anders aan tegen de bouw van nieuwe woningen wanneer jouw dierbaren op zoek zijn 

naar woningen en zeker in een tijd van woningschaarste, hoewel er ook mensen zullen zijn die zelfs 

die nieuwe woonruimte liever niet in de (ruimte achter) de eigen voor- of achtertuin zien. Men 

woont er al jaren en men is gewend aan de status quo bij de woning en dat zou de waarde van het 

huis ook geweldig hoog houden. Zou het nu al zover zijn dat voor langdurig woningzoekers het worst 

zal zijn of een huis een mooi open landschap heeft? Zou men in elk dorp in gebieden met open 

landschappen mensen hebben die absoluut geen uitbreiding van het dorp velen? De soort bouw kan 

ook NIMBY-reacties oproepen. Dat komt veel voor in kleinstedelijke gemeenten, waar men ook de 

hoogte wil opzoeken om voldoende woningbouw te kunnen realiseren.  

Natuurlijk kunnen er nadelen kleven aan het inrichten van broodnodige zaken in onze leefomgeving. 

Niet alles kan worden neergezet op een aan te leggen onbewoond eiland ver buiten het zicht van 

onze stranden. Wanneer men werkelijk tegen je achterpoortje een windturbine of een flat van tien 

hoog wil neerzetten, zal ik naast je staan om te demonstreren. Ik heb echter ook withete gezichten 

gezien die protesteerden tegen plannen om flexwoningen neer te zetten op een redelijke plek,  

gillend dat ze niet gehoord werden. De oren van ieder die ze daartoe het beste konden spreken 



 

 

tuiten nog na. Gehoord worden betekende voor die actievoerders dat er precies gedaan diende te 

worden wat zij wilden.  

Ik zie wekelijks dat politici worstelen met dergelijke vraagstukken. Welzijn voor de burgers in hun 

gemeente betekent af en toe onvermijdelijke beslissingen nemen. Ik prijs hen die de moed ook 

vinden om dat te doen.  

Bij het zoeken naar nuttige argumenten kwam ik nog een paar interessante afkortingswoorden 

tegen. Die deel ik graag met je.  

LULU: Locally Unwanted Land Use 

NIABY: Not In Anybody’s Back Yard  

NUMBY: Not Under My Back Yard 

BYFYBY: But Yes For Your Back Yard 

BANANA: Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone 

CAVE-MEN: Cityzens Against Virtually Everything 

We zullen allemaal in de komende tijd uitgenodigd worden om aangesproken te kunnen worden op 

een van deze afkortingen. De een kan niet wachten tot het zover is, maar dan heb je er natuurlijk ook 

bij die denken: moet je je daar nou zo druk over maken? GAL! (Get A Life) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 november 2021 

Wegwijs 
 

 

Mijn vrouw en ik nemen af en toe wanneer we naar een andere Westfriese gemeente willen gaan 

een alternatieve route. Soms waren we dat niet van plan, maar volgden we een alternatieve route 

omdat we abuis waren. Dat is zelden erg, wanneer er geen tijdsdruk is. Zelf voel ik enige schaamte 

wanneer ik door een dorp in de buurt van Hoorn rijd en ontdek dat het de allereerste keer is dat ik 

dat dorp aan doe. Ik woon sinds 1973 in Westfriesland (toen voor bijna iedereen gewoon nog West-

Friesland). Weliswaar in Hoorn, maar dat moet toch ook tellen.  

Westfriesland telt veel kilometers weg, 484 km zelfs, en deze week mochten we lezen dat al die 

wegen niet meer eigendom zijn van Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier. Al die wegen 

worden overgedragen naar de gemeenten. Wow! zou je kunnen denken, maar evenzogoed: nee hè? 

Ook het onderhoud is dan voor de gemeenten. Het hoogheemraadschap is dan elk jaar wat minder 

geld kwijt en dat betekent dat de jaarlijkse belasting die de Westfriezen aan het hoogheemraadschap 

betalen ook verminderd wordt. Ik geef toe: ook mijn eerste gedachte was: oh, dan is er eigenlijk niks 

aan de hand. Na mijn eerste gedachte komt bij mij steevast de vraag: oja, is dat zo? Ik vrees dat het 

niet zo gemakkelijk zal liggen. 

Hoorn heeft al toegehapt en zich meester gemaakt van enkele polderwegen binnen de 

gemeentegrens. De andere gemeenten hikken er nog even tegen aan en zullen dat pas doen in 2023. 

Dat besluit dwingt je naar de vraag: waarom dan pas? De Hoornse wethouder Samir Bashara zegt 

monter dat de Westfriese gemeenten nu de volle zeggenschap hebben over de polderwegen en dat 

dit duidelijkheid verschaft. Ik betwijfel dat niet, want ik hoor deze wethouder zelden iets zeggen dat 

nergens op slaat.  

Ik denk dat het aantal kilometers polderweg voor Hoorn een heel stuk minder is dan menig andere 

Westfriese gemeente in het bezit zal krijgen. Lekker veel kilometers kosten ook lekker veel meer 

geld. Moet je dan blij zijn dat je qua grondgebied de grootste gemeente bent? Wordt het zo 

afgesproken dat elke gemeente financieel verantwoordelijk is voor elke kilometer binnen de eigen 

gemeentegrens? Ik zou als gemeentebestuurder dan zo snel mogelijk een aantal wegen definitief 

afsluiten, of anders direct tolpoortjes inrichten.  

Ik heb altijd het volste vertrouwen in het financiële verantwoordelijkheidsgevoel van onze 

bestuurders, maar krijgt elke gemeente het deel van het geld wat het hoogheemraadschap jaarlijks 

aan de wegen daar kwijt was? Het deel van de belasting dat het hoogheemraadschap besteedde aan 

wegenonderhoud moet nu opgebracht worden via de verhoging van de ozb-belastingen van de 

gemeenten. Ik weet dat juist die belastingverhogingen een enorme stennis teweeg brengen.  

Stel dat de zeven Westfriese gemeenten nu besluiten dat elke Westfriese belastingbetaler evenveel 

polderwegenbelasting gaat betalen, ongeacht het aantal te onderhouden kilometers binnen de 

afzonderlijke gemeente. Krijg je dan niet dat Hoornse politici gaan emmeren dat de Hoornse 

inwoners onevenredig meer betalen aan wegen die helemaal niet van Hoorn zijn? We kennen zoiets 

ook al bij onderhoud natuur- en recreatieplekken binnen Westfriesland. Krijgen we argumenten dat 

Hoorn meer betaalt aan schouwburg en ijsbaan dan de andere gemeenten, terwijl er een hoop 

gebruikers zijn vanuit heel Westfriesland?  



 

 

Neem maar aan dat over deze zaken al druk gesproken is. Ik begrijp dan ook goed dat zes gemeenten 

zeggen dat ze pas over twee jaar de eigen polderwegen willen bezitten. Misschien hebben ze bij het 

onderhandelen met Hoorn iets aan het feit dat ik nog meer mensen uit Hoorn ken, die wel eens de 

Westfriese polderwegen langs rijden. Ik hoop alleen niet dat men mij in Hoorn vuil gaat aankijken 

omdat mijn vrouw en ik het zo leuk vinden af en toe nieuwe polderweggetjes buiten Hoorn te 

ontdekken. Misschien is de wegenoverdracht een goede reden te meer om in heel Westfriesland wat 

meer Westfries te denken. Word Westfries wegwijs! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 december 2021 

SED-gekrakeel 
 

 

Enkhuizen ligt dwars, lees ik veel te vaak. Enkhuizen weigert om een 

afgesproken aandeel in de kosten van het SED-apparaat bij te dragen. Daarover 

wordt al een flinke tijd gesteggeld en dan word beweegredenen van de twee 

andere gemeenten in de samenwerking om hun poot stijf te houden en niet in 

te stemmen met een lagere bijdrage van de haringstad.  

Als buitenstaander en weinig geïnformeerde Westfriese inwoner die 

bovendien niet in een van de ruziënde gemeenten woont kan ik moeilijk 

oordelen of alle verwijten, bezwaren, blokkades en veto’s terecht zijn. Ik vrees dat het overgrote 

merendeel van de inwoners van de SED-gemeenten ook niet beschikt over het noodzakelijke 

complete feitenmateriaal om hun eigen gemeentebesturen het grootste gelijk van de wereld te 

geven of juist niet. 

Ik meen in mijn onnozelheid dat het aantal inwoners misschien bepalend zou 

kunnen zijn. De gemeente met de meeste inwoners moet het meest betalen. 

Kennelijk denk ik dan te simpel. De verdeelsleutel, zo las ik, is dat Enkhuizen 

opdraait voor 38 % van de kosten, Stede Broec 32 % en Drechterland 30 %. Daar 

zet ik dan het aantal inwoners per 1 januari 2019 tegenover. Enkhuizen 18.507, 

Stede Broec 21.706 en Drechterland 19.597.  In het totaal zijn er op dat moment 

59.810 inwoners, waarvan Enkhuizen er bijna 31%, Stede Broec ruim 36% en 

Drechterland tegen de 33% binnen de gemeentegrens heeft wonen. Enkhuizen 

heeft hier dan een sterk argument.  

Natuurlijk spelen andere factoren mee. Een groter grondgebied met een flink aantal dorpskernen zou 

best kostenverhogend kunnen werken. Het totale grondgebied van de drie gemeenten bedraagt 

volgens de omschrijving op het internet 213,16 km². Enkhuizen beschikt over 116,2 km² ofwel 54,5%, 

Stede Broec heeft met 16,37 km²  7.6% en Drechterland is de baas over 80,59 km² ofwel 37.8% van 

SED-grond. Dan lijkt het of Enkhuizen als grootste gemeente ook terecht het meeste bijdraagt in de 

gezamenlijke pot, maar bij Enkhuizen is ook de totale territoriale wateren meegerekend. Zonder dat 

liggen de verhoudingen weer heel anders. 

Ik denk dat er heel veel andere factoren bepalend zijn voor wie als meest 

draagkrachtige gemeente aangewezen mag worden. Of dat het zo is, dat de twee 

andere gemeenten het idee hadden dat Enkhuizen heel graag wilde meedoen en als 

je dat dan zo heel erg graag wilt, moet je er ook voor dokken. Ik vrees dat ik nog veel 

meer kan blijven raden. In het gemor komen niet de precieze argumenten naar 

voren, zodat wij op basis van wat de krant nu meldt moeten concluderen dat met 

Enkhuizen geen afspraken te maken zijn, dat ze maar een beetje aanklooien met hun 

gemeentefinanciën en dat men er beter aan doet Enkhuizers maar in hun sop gaar te 

laten koken.  

Het lijkt me sterk dat ik ook maar in de buurt kom van wat er werkelijk aan de hand is. Misschien 

lezen we dat wel eens. Waar drie ruzie maken hebben drie schuld of is dat hier niet van toepassing? 

Ik denk dat de ogen van alle Westfriezen die een beetje beschikken over een wat-zijn-we-samen-

 

 

 



 

 

toch-fijn-Westfriesgevoel gericht zijn op deze drie gemeenten. Wat kunnen we verwachten wanneer 

er ooit geopperd gaat worden dat we met alle Westfriese gemeenten een gezamenlijke administratie 

gaan voeren? Wie weet hoe de hoogste Noord-Hollandse pief zal besluiten. Zou dan alle gekrakeel 

verstommen? Van de Enkhuizers ook? Ben je gek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 december 2021 

Waar huist discriminatie? 
 

 

 

Dit is een tijd waarin je blij mag zijn dat je voor lange tijd onder dak bent. In een eigen huis of een 

huurhuis waar je niet zomaar uit gezet kan worden. Dit is een tijd dat woningen schaars zijn. Dat 

heeft allerlei oorzaken en wanneer je niet al te diep gaat graven, zul je veroorzakers kunnen vinden. 

Het gekke is dat het voornamelijk de woningzoekenden zelf zijn die de schaarste veroorzaken. Ze zijn 

met teveel. Daarnaast zijn er te weinig woningen in de prijscategorie die gewenst is. En dan kunnen 

we ook gaan kijken naar hen die huurwoningen beheren. En die woningverhuurders zullen direct 

naar een andere instantie verwijzen: het Rijk. En ik vrees dat hoe lang je de lijst van 

woningschaarsteveroorzakers ook maakt, je altijd gelijk zult hebben.  

Over sommige veroorzakers zou je kunnen menen dat die als eersten aangepakt dienen te worden. 

De keus wordt af en toe ondersteund door je politieke denkrichting. Neem huisjesmelkers. Deze term 

zul je niet gauw horen wanneer een zekere prins Bernard zijn activiteiten omschrijft. De betekenis die 

we erbij denken is die van: op schandalige wijze hoge huren vragen voor slecht onderhouden 

woonruimten die dat niet waard zijn. Dat is namelijk hier en daar de harde realiteit. Of een 

eengezinswoning wordt opgekocht door een bureau dat ook arbeidsmigranten ronselt en tijdelijk 

een woonruimte verschaft, gezellig met eigen landgenoten. 

We kijken op dit moment regelmatig naar de politiek. Wat doen de dames en heren afgevaardigden 

om ervoor te zorgen dat we allemaal netjes gehuisd kunnen worden? En wat doen ze om er voor te 

zorgen dat de bouw juist wordt vertraagd of dat het aantal huizenzoekers wordt vergroot? Het is 

naast corona een hoofdpijndossier. Die extra belastingmaatregel voor woningcorporaties is ook niet 

zo’n bouwaanmoediging. De corporaties die in het verleden een zootje maakten met de spaarcentjes 

mag je nog steeds nawijzen als de veroorzakers daarvan, maar vergeet ook niet de politieke partijen 

die deze verhuurdersheffing nog altijd in stand willen houden. 

En dan ineens lees je dat er beschuldigend naar politici wordt gewezen op een manier die er zeer 

onterecht uitziet. Een makelaar die zomaar publiceert: ’De gemeente Medemblik houdt niet van 

buitenlanders, dus u kunt hier helaas niet wonen. Er is een anti-migrantenbeleid’. Zo hee! Als dat 

geen stevige beschuldiging is dan weet ik het niet meer. Wanneer een bedrijf, als is het een 

verhuurder van eengezinswoningen aan meerdere arbeidsmigranten tegelijk, zoiets gaat 

rondtoeteren, dan moet je ervan uitgaan dat hij dat niet zomaar zegt. 

Burgemeester Frank Streng van Enkhuizen is het duidelijk niet eens met die uitspraak en doet 
aangifte. De makelaar sputtert nog in de krant: ’Gemeenten discrimineren niet maar voeren selectief 
beleid en verzinnen maatregelen om bewoning en huur moeilijker of onmogelijk te maken. Het 
tekort aan huurwoningen speelt ons land parten. Je zou denken dat het beter is om woningen juist te 
delen en zo het tekort kleiner te maken.’ Daarmee geeft hij zijn ware bedoelingen bloot. De heer 
Dennis Stello, directeur van Match Makelaars, vindt het dus helemaal prima om een aantal 
arbeidsmigranten in een huis te proppen om zo een optimale opbrengst te kunnen genereren.  



 

 

In Hoorn en lang niet alleen daar zijn fracties bezig de gemeente een beleid af te dwingen waardoor 
deze verhuurvorm uitgesloten wordt. Men nam namelijk kennis van een flinke overlast van de 
bewoners in dat soort panden. Wil dat zeggen dat een gemeente die ontvankelijk is voor dergelijke 
problematiek iets tegen arbeidsmigranten heeft? Nee, gemeenten zoals Medemblik, en dat zijn denk 
ik alle gemeenten, willen fatsoenlijke huisvesting van iedereen, dus ook van arbeidsmigranten en ook 
van statushouders. 

En zo komen alle groepen en categorieën met hun roep om nu eens eindelijk ook fatsoenlijk te 
mogen wonen. En zo krijg je ook politieke stromingen die voordeel weten te halen door de 
verschillende groepen tegen elkaar uit te spelen. En ik hoef jullie, beste landgenoten, nauwelijks te 
vertellen welke partijen hier brood in zien. Zoek daar de discriminatie die men wil plegen. Het 
gemeentebestuur van Medemblik gaat vrijuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 december 2021 

Twisk  
 

 

Wonen in een openluchtmuseum, wie wil dat niet? Nou, massa’s mensen willen dat niet. Wonen in 

een stukje dorp dat een hoop aapjeskijkers kan trekken, dat moet je dan niet erg vinden. Zij hebben 

ervoor betaald om naar huisjes en dorpsgezichten te kijken en zich even te wanen in de tijd van 

vroeger. Wonen in een beschermd dorpsgezicht is maar weinig anders, denk ik. Er zijn waarschijnlijk 

veel minder kijkers, die langskomen, tenzij jouw dorp in een Chinees toeristenboekje staat en je dorp 

Giethoorn heet. 

In Westfriesland hebben we plekjes die je kunt bestempelen als dorpsgezicht van toen en zelfs als 

beschermd dorpsgezicht. Daar moet je alleen willen wonen wanneer je ook vindt dat je woont in een 

beschermd dorpsgezicht. In Twisk vind je dat. Een stukje dorp dat er bijna net zo uitziet als decennia 

geleden. Een plekje met tuinpaden van diverse vaders en grootvaders, maar nu bewoond door 

kleinkinderen en mensen die er alles voor over hebben om daar te wonen.  

Waar mensen wonen in deze tijd mag je niet verwachten dat zij op hun klompen de plaatselijke 

bakker, slager, kruidenier of melkboer bezoeken waar zij ongesneden volkoren, draadjesvlees, 

grutten en bonen en een gevuld melkkannetje kunnen verkrijgen. De klederdracht die we kennen van 

de Schager markten zul je daar ook niet meer aantreffen. In moderne kledij rennen zij op sneakers 

met hun mobieltje aan het oor naar hun iets buiten het zicht geparkeerde auto’s om naar het werk te 

gaan. Slechts af en toe hoor je het onversneden Westfriese dialect waarmee men elkaar van de 

laatste roddels op de hoogte houdt.  

Twisk beschikt over een prachtig stukje vroeger. Absoluut ongeschikt om daar met snelle auto’s, 

plofmotoren en stoeten e-bikes door heen te torren. Straatjes zonder asfalt, maar met fris 

geschilderde bruggetjes naar de woonerven. Woningen, boerenplaatsen in beproefde bouwstijlen en 

fraai gelommerd met niet al te jonge bomen. Twisk is het dorpje waar we af en toe doorheen rijden 

wanneer we alle tijd hebben om van Medemblik weer naar Hoorn te geraken. Twisk is een stukje 

museale omgeving buiten een beschermende omheining. Rustig , geduldig en mooi. 

Zo zou het moeten blijven. Laat de rest van Westfriesland meegaan in de vaart der volkeren, laat 

elders appartementengebouwen verrijzen waar woningzoekenden in gebieden met schaarse 

woongrond willen vertoeven. Asfalteer wegen, verbreed toegangswegen en leg parkeerplaatsen aan, 

onder of boven de grond, maar niet in Twisk. Ik woon er niet, maar wanneer door omstandigheden 

een stukje dorpsgezicht met goed onderhouden oorspronkelijke gebouwen en bouwsels nog met 

enige redelijkheid en zonder nauw toegeknepen ogen bekeken kan worden als historisch keurig, dan 

moet je zeker overwegen om dit te bewaren.  

Dat bewaren vergt maatregelen en daar moet een soort actiegroep op dit moment voor strijden. De 

actiegroep Vrienden van Twisk hebben het grootste gelijk aan hun kant. Of je behoudt het 

dorpsgezicht zoals het er ooit uitzag of je laat het verworden tot een stukje nep-originaliteit. Een 

dorpsbeeld waarmee je toeristen onterecht een beeld voor houdt van wat een oer Westfries 

plattelandsdorp was. Twisk is een museale parel en een gemeentebestuur die daar niet van 

overtuigd is, zal verwording tot iets oneigenlijks niet kunnen verhinderen.  



 

 

Het lijkt heel hoopgevend om de Medemblikse wethouder die hier over gaat te horen zeggen dat ze 

trots is op dit dorpsgezicht en dat ze in gesprek wil gaan met de actiegroep en ik hoop van harte dat 

dit niet betekent dat ze met een politiek haalbaar compromis komt aanzetten. Dat doet namelijk 

geen recht aan wat het prachtige stukje Twisk als onmisbaar stukje van ons Westfriesland is. En ik zit 

alleen nog met de vraag, of je Twisk in een Chinese of anderlandse toeristische gids moet zetten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 december 2021 

Toch geen Bill Gatesgat? 
 

 

Wordt Andijk het nieuwe epicentrum van aardschokken in Westfriesland? Zullen wij over enige tijd, 

wanneer we schuddebuikjes uitstrooien over onze boterhammen of de havermout, denken aan 

Andijk? Ik heb het juiste antwoord op die vragen niet. Ik heb wel een vermoeden wat het juiste 

antwoord is, maar ik kan me een beetje voostellen dat deze vragen, een stukje prangender gesteld 

dan de mijne, leven of gaan leven bij mensen die in de buurt van Andijk wonen. Dit zitten echt niet te 

wachten op mijn antwoorden.  

Wat is er aan de hand? Welnu, het waterleidingbedrijf PWN wil overtollig en erg in de weg liggend 

afvalwater van de waterzuiveringsinstallatie wegpompen naar 250 meter diepte. Vijf miljard liter, 

lees ik. Dat is een heleboel afvalwater en wat gebeurt daar op 250 meter diepte, wanneer je al dat 

water daar loost? Is daar genoeg ruimte voor? Gaat de bodem trillen, verschuiven of komt een deel 

van het afvalwater in het grondwater?  

Het zijn niet de technische antwoorden op deze vraag die de verontrusting hebben gewekt bij een 

aantal Andijkers. Hoewel ik mijn wenkbrauwen optrek bij een antwoord dat bodemtrilling te 

verwaarlozen valt. Bij welke trillingen spreken we van verwaarloosbaarheid? Begint niet 

verwaarloosbaar vanaf gevelscheurtjes van een halve meter? Wie zegt ons dat die geruststellende 

berichten gebaseerd zijn op gedegen onderzoek? Ook deze laatste vraag is een belangrijke, want het 

houdt in dat het best wel eens mogelijk kan zijn dat geruststellende berichten slechts de functie 

hebben van gerust te stellen en niks meer.  

Er zijn op dit moment grote groepen burgers die elke berichtgeving vanuit de overheid wantrouwen. 

Wanneer het in hun kraam te pas komt hoor je alleen de berichten die wijzen op de voordelen van 

wat gekozen en aangestelde hotemetoten willen laten horen. Het gemeentebestuur speelt onder 

één hoedje van de bedrijven die slechts uit zijn op gemakkelijk profijt. Nogmaals, het zijn grote 

groepen die hiervan overtuigd zijn en ze komen met soms lastig te weerleggen verhalen uit het 

verleden toen dat ook het geval was.  

Ik vrees dat veel overheidslichamen in een verleden dat niet eens ver achter ons ligt bij gelegenheid 

feiten hebben aangepast aan streven. Nu, in deze tijd dat zelfs de meest belachelijke 

complotverhalen overtuigde gelovers kent, is het moeilijker om voetstoots aan te nemen dat wat 

onze overheid vertelt, de waarheid en niets dan de waarheid is. De geloofwaardigheid van de 

overheid in het algemeen heeft een flinke deuk opgelopen. Ook de verhalen die ontstonden tijdens 

alle formatieperikelen hebben de vanzelfsprekendheid van de complete waarheid bij overheid niet 

versterkt.  

Zijn de vragen van de Andijkers over de geplande grondboringen en wegpompacties door PWN 

terecht? De vragen wel en ik denk dat de uitleg die de uitvoerenden en onafhankelijke instanties 

genoeg waarheid zullen bevatten. Maar het is de manier waarop dat boven tafel komt, waardoor 

wantrouwen het best wordt gevoed. Wanneer je voorzichtig bent met het verstrekken van 

informatie om de mensen niet teveel te verontrusten, ben je tegenwoordig totaal verkeerd bezig. 

Er bestaan ook verhalen over grondboringen in verband met warmtepompen, waar we in de 

komende jaren veelvuldig mee te maken krijgen. Er doen om dit tegen te gaan een aantal verhalen 



 

 

de ronde over alle nadelen die jij je op de hals haalt. De eerste pogingen van fracties in 

gemeenteraden om dit tegen te gaan met argumenten die nergens op slaan zijn al gedaan. Ook bij 

het gat van Andijk zal een aantal spookverhalen worden opgediept. Verhalen die angst moeten 

aanjagen. Verhalen met een aantal technische termen die de geloofbaarheid moeten verhogen.  

Niet alleen de Andijkers zullen zaken willen weten. Bij Andijk wordt niet het eerste gat geboord en 

het zal ook niet het laatste zijn. Des te belangrijker is het om tijdig begrijpelijke uitleg te verstrekken. 

Burgers willen het weten en gelukkig wordt er in de raad om gevraagd.  

Dan toch een tip van mij: wanneer je te horen krijgt dat het eigenlijk een Bill Gatesgat is, waarmee 

rottigheid wordt gepland, dan is dat verhaal onzin. Dan mag je best schuddebuiken van het lachen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 december 2021 

Proost! 
 

 

Ooit hielden we in groep 7 na de kerstvakantie een kringgesprek over de twee weken van de 

vakantie. Eén van de jongens vertelde met glimmende ogen over de viering van oud en nieuw. Hij 

had vuurwerk afgestoken met een hele groep kinderen en hun vaders. Zijn vader had vuurwerk in 

een afvalcontainer gegooid en de boel vloog in brand. Geweldig om te zien en ze hadden dus een 

schitterende oudejaarsnacht! Even erna kwam een klasgenoot van hem aan de beurt voor zijn 

verslag van de vakantie. Ook hij noemde de viering van oud en nieuw, maar die was niet zo heel erg 

gezellig als het had kunnen zijn. Zijn vader was bij de vrijwillige brandweer en moest weg omdat er in 

de wijk een afvalcontainer in de fik stond en zijn vader moest helpen blussen. 

De zoon van de ongeremd jaarwisseling vierende vader was hierdoor nog niet overtuigd van de 

vreemde en wellicht afkeuringswaardige manier van feestvieren. Ik heb de zaak toen niet uitvoerig 

met de kinderen besproken en geanalyseerd om de brandstichtende vader en zijn enthousiaste zoon 

niet in de hoek van verfoeilijke misdadigers te zetten. Ik heb in de afgelopen jaren wel regelmatig, 

soms samen met een daartoe opgetrommelde politieagent, het gebruik van vuurwerk en ander 

gedrag aan de orde gesteld. Ik vrees dat de school niet het enige instituut is om uitwassen te 

voorkomen.  

Vandaag las ik in onze regionale krant het bericht dat de hulpdiensten in het gebied Noord-Holland 

Noord op scherp staan om te kunnen ingrijpen bij misstanden en ongelukken tijdens de jaarwisseling. 

Er zijn meer mensen opgeroepen dan normaal en er staat zelfs een eenheid van de ME te wachten 

op het sein om orde op zaken te stellen. Zij staan voor een uitdaging, zo moet je dat begrijpen. We 

weten dus al vooraf dat de mogelijkheid bestaat dat op een of meerdere plekken in de 

veiligheidsregio op krankzinnige manieren feest zal worden gevierd waarbij ambulance- en 

brandweerpersoneel zullen worden belaagd.  

De uitdaging bestaat ook uit de beslissingen naar welke hotspot te vertrekken om nog te redden wat 

gered kan worden. Zal ieder slachtoffer van de feestelijkheden het feest kunnen overleven? Gaan er 

dit keer ook kostbare en bezienswaardige gebouwen of molens worden verwoest? Zullen er na de 

kerstvakantie tijdens de kringgesprekken ook weer stoere verhalen worden verteld over de rol van 

bekenden van de leerlingen tegenover de hulptroepen? Gaan we over twee dagen een soort 

oorlogsgebied krijgen in onze eigen wijken of dorpen?  

We leven in een krankzinnige wereld op dit moment. Enerzijds zie je hele volksstammen naar 

Antwerpen trekken om daar ook eens de kans te lopen de omikronvariant op te doen en mee terug 

te nemen; maken mensen (voornamelijk pubers en mannen die daar nooit overheen gegroeid zijn) 

zich op om zoveel mogelijk heisa te kunnen schoppen met op slimme sluikse wijze ingeslagen stevig 

vuurwerk; worden niet alleen drank maar ook ander geestvernauwende middelen ingeslagen, terwijl 

anderzijds mensen zich verontschuldigend naar familieleden en vrienden met wie ze ook best graag 

een gezellige jaarwisseling hadden willen vieren klaar maken om in de frontlinies hun reddende werk 

te verrichten.  

Alle idioten (ik zeg geen sorry voor deze typering van de herrieschoppers) zijn bekend bij mensen 

met iets meer herseninhoud in hun omgeving. Sommigen weten nu al wat hun dierbare idioot van 

plan is. Wie weet zijn er amateurpsychologen die vergoelijkend zeggen dat door de lockdown 



 

 

situaties er gewoon behoefte is bij puberale idioten om even de ruimte te krijgen om zich uit te 

leven. Volgens hen is waarschijnlijk de regering zelf schuldig aan het jaarwisselingsgeweld.  

Ik vrees dat mijn hersenen ook niet toereikend zijn om ruimte voor vergoelijkende teksten serieus te 

nemen. Ik ben nog niet zover dat ik grote schotten voor mijn ramen ga timmeren en na het haastig 

consumeren van twee oliebollen en het naar binnen gieten van een glaasje wijn, om toch iets van 

een feestelijke oudejaarsavond te kunnen hebben, vanaf twee uur vóór en minimaal twee uur na de 

klok van twaalf uur in de gang klaar te staan met een aangesloten tuinslang, een blusdeken en twee 

van de overjarige brandblussers uit de auto.  

Ik wens iedereen een heel vrolijke jaarwisseling en laten we hopen dat het nieuwe jaar goede zaken 

zal opleveren voor elk van ons. Proost en houd het leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 januari 2022 

Wijkdemocratie 

 

 

Grootse plannen voor het wijkpark waar wij bijna naast wonen: het Dwaalpark. Er is een plan 

ontwikkeld om het park uit te breiden met een openluchttheater, natuurspeeltuin, fitnessplein, 

bootcamproute en hondenzwemplek. Het is de bedoeling dat mensen van groot tot klein elkaar 

kunnen ontmoeten. Wellicht ook vanuit de gedachte dat het makkelijker communiceren wordt, 

wanneer je tegelijkertijd met anderen daar op bedoelde wijze gebruik van maakt.  

Een paar jaar terug werden gedachten in die richting al ontvouwd tijdens een druk bezochte 

bewonersbijeenkomst, waar ik mijn nieuwsgierigheid ook trachtte te bevredigen. Je kon je stem 

uitbrengen of laten weten aan de plannenmakers voor mooie wijkbloei-ideeën wat je van hun 

initiatieven vond. De Grote Waal is een wijk met een heel diverse bevolking en het was duidelijk dat 

die diversiteit niet werd gezien als een uitdaging, maar als uitnodiging voor iets moois. 

De mooie ideeën waren allemaal ontstaan vanuit de behoefte de wijk tot een fantastische, 

aantrekkelijke en leefbare woonomgeving te maken. Zo is dat ook bij het plan om het Dwaalpark ( zat 

daar oorspronkelijk niet een speelse apostrof tussen D en w?) om te vormen tot een plek waar zoveel 

meer kon gebeuren dan wandelen, tennissen, schommelen en van natuur en rust genieten op een 

bankje, waar je op je dooie gemak het aantal passerende treinen telt. Ik moet zeggen dat ik meteen 

enthousiasme voelde toen ik las dat het plan al heel concrete vormen had.   

‘Grijs kleurt Groen Stadsnatuur’ heet het bedrijf uit Enkhuizen die het winnende ontwerp leverde. De 

uitvoering ervan zal €312.000,- kosten. En dat is dan weer een bedrag waar de Hoornse raad haar 

zegen aan moet verlenen. In de Hoornse raad zitten politici die, naar eigen zeggen, zich hard maken 

voor de belangen en de leefbaarheid van de stad. Natuurlijk zal geen enkele fractie het mooie en 

belang van dit idee ontkennen, maar men zal bezorgd kijken naar het kostenplaatje. Natuurlijk kun je 

als fractie luchtig zeggen: ‘Oh, maar drie ton? Dat kan toch het bezwaar niet zijn? Voor minder dan 

de prijs voor twee openbare toiletten in de binnenstad kun je een heel park opwaarderen.’ Maar er 

zijn ook fracties die bezorgd kijken naar alle kostenvragers die er nu al zijn en dan hooguit zo ver 

willen gaan om het plan uit te stellen totdat duidelijk wordt dat er makkelijk budget over blijft of 

totdat vanuit het Rijk of provincie een zak mooiedoelenduiten wordt verstrekt of dat er een 

compromis voorgesteld wordt waar de helft van het plan wordt geschrapt.   

Tussen droom en daad zouden best raadsleden in de weg kunnen staan en partijkleurgerichte 

bezwaren. Zouden het aantal genoemde kinderen die kunnen profiteren van het theatergebeuren, 

de jongeren die zullen worden betrokken bij de totstandkoming, het gevoel van saamhorigheid dat in 

de wijk zal opbloeien en de vergrote aantrekkelijkheid van een complete stadswijk voldoende 

argumenten kunnen zijn om raadsleden enthousiast te doen instemmen met het voorliggende 

voorstel?  

Nu lopen er gerust wel en ook in de Grote Waal mensen die hun schouders ophalen en denken: voor 

mij hoeft dat allemaal niet. Mijn vader was zo’n iemand en daarom ben ik anders. Ik hoop mee te 

mogen maken dat de Hoornse politicus van dit moment ook zal denken aan zijn of haar positie 

tijdens en na de komende verkiezingen. Het op zeer betaalbare wijze opwaarderen van een stadswijk 



 

 

is vast en zeker een mooi verkiezingsitem en wat zou het leuk zijn dat elke partij dit prominent in de 

serie verkiezingsslogans zal hebben zitten.  

Het mooie aan dit hele plan is toch wel, dat duidelijk is geworden dat, wanneer je aan de wijkse 

goegemeente zelf vraagt waarmee men blij gemaakt kan worden, de wijk zich ook laat horen. 

Wanneer een gemeente een dergelijke reactie van wijkbewoners beloont met de uitvoering ervan, 

zal men ook in de toekomst weer wijkbewoners enthousiast krijgen voor diverse vormen van 

inspraak. Toch een essentieel stukje democratie dat ook buiten verkiezingsgedoe levend gehouden 

kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 januari 2022 

Antiprocedure 

 

 

Zaken die dringend geregeld moeten worden omdat de nood hoog is blijken vaak hopeloos langer te 

wachten op uitvoering dan gewenst is. Soms, of zeg maar gerust vaak, ligt dat aan de bureaucratie 

die we hebben om de zaken echt goed geregeld te krijgen. We willen toch niet dat het een rommeltje 

wordt? Nou dan en wees dus maar blij dat wij hier in dit land uitstekend weten hoe we procedures 

moeten optuigen.  

Voorbeelden? Denk eens aan de start van de boostercampagne. Er werd zo weinig afgeweken van 

een of andere strakke procedure, dat Hoornse huisartsen die bereid waren de ouderen in hun 

praktijken, die moeilijk mobiel te krijgen zijn, pas na veel gedoe zelf mochten vaccineren. Denk aan 

het rechtzetten van bestuurlijke dwalingen bij de toeslagenaffaire. Of denk aan alle procedures die 

doorlopen moeten zijn voordat huizen waarop het land smachtend staat te wachten daadwerkelijk 

gebouwd worden. 

In Westfriesland bestaat ook een grote behoefte aan passende woonruimte. Terwijl de noodzaak om 

te bouwen en daar een tandje bij te zetten heel duidelijk is en zelfs behoort tot vaste uitspraken van 

onze gemeentebestuurders zijn er in het afgelopen jaar 43% minder huizen gecreëerd dan in 2020. 

Bouwers van die woonruimtes willen best aan het werk en zijn vast bereid om het aantal te bouwen 

woningen elk jaar wat op te schroeven, maar ze krijgen daar nog niet de toestemming voor. De 

gemeenten zijn de hanteerders van de procedures die eerst moeten worden doorlopen alvorens 

groen licht te kunnen geven. 

Ik heb vroeger gedacht dat al die grappen over ambtenaren gebaseerd waren op een stuk 

werkelijkheid. Vermakelijk, want je zag het toch gebeuren? In het cabaretgroepje ‘Proberen’ waar ik 

eind zestiger jaren in Den Helder deel van uitmaakte, schreef ik een sketchje over de aanvraag van 

een paspoort. Het heeft ons op diverse plekken enthousiast applaus opgeleverd. Veel later kreeg ik 

te maken met levensechte ambtenaren en ik mocht constateren dat er toch stevig werd door 

gebuffeld in plaats van andere kantoren langs te kuieren met een werkmap in de handen.  

Ik wandel af en toe door de Grote Waal in Hoorn, waar langs de Siriusstraat een aantal 

splinternieuwe flinke wooncomplexen staan. Slechts één gedeelte is al enige tijd bewoond, terwijl 

drie andere units nog helemaal leeg staan en de bouwplek voor een vijfde unit nog altijd een kale 

plek is. De leegstaande units wachten al vanaf het begin van vorig jaar op het gereed maken van de 

warmte en koude opslag.  

In alle Westfriese gemeenten bleef de groei van het aantal nieuwe woningen ver achter bij het jaar 

daarvoor. Men denkt dat het ook komt door bezwaarprocedures. Mensen die tegen andere 

woningen in hun buurt zijn, mensen die tegen woningen voor bepaald soort mensen in hun buurt 

zijn, mensen die tegen hogere woningen in hun buurt zijn en mensen die tegen woningen in hun 

zichtveld zijn. Maar daarnaast, mogen we begrijpen, zijn er de nieuwe afspraken rond 

stikstofhoeveelheden die dankzij woningbouw tijdelijk de grens van het wettelijk toelaatbare 

overschrijden.  

Hoe leg je dat netjes uit aan iedereen die hopeloos staat te wachten op woonruimte of betaalbare 

woonruimte? Moet je dan beginnen uit te leggen dat we gelukkig leven in een geordende 



 

 

samenleving met duidelijk omschreven regels en procedures? Zijn die procedures bedacht om de 

burgers of juist de overheid zelf te vrijwaren voor alle klachten die kunnen ontstaan bij de uitvoering 

van die noodzakelijke activiteiten? Zou het dan niet eens tijd worden om de grappen over 

ambtenaren te veranderen in grappen over door bestuurders en ambtenaren bedachte regeltjes en 

procedures?  

Lopen twee ambtenaren door het stadhuis. Vraagt de een: ‘Weet jij een goede manier om de bouw 

van een wooncomplex te bespoedigen?’ Zegt de ander: ‘Nee, geen flauw idee.’ Zegt de ander: ‘Goed 

zo!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 januari 2022 

De maat 
 

 

Handhaven met menselijke maat. Dat is wat in het afgelopen weekend in alle Westfriese gemeenten 

werd gehanteerd door het bevoegd gezag bij tijdelijke demonstratieopeningen van 

horecagelegenheden. Mijn eerste gevoel bij het lezen van deze mededeling was: goed zo en 

natuurlijk mag dat ook wel eens. Het is voor een heel groot deel terecht dat men zich afvraagt 

waarom horeca, musea en theaters gesloten moesten blijven.  

Natuurlijk is het gevaar van felle besmettingsuitbraken groot op alle plekken waar mensen elkaar erg 

dichtbij ontmoeten. Ik zie in supermarkten zo duidelijk het verschil tussen mensen die zich bijna 

angstvallig aan de anderhalve meter willen houden en hen die soms met het mondkapje onder de 

neus schouder aan schouder komen staan om iets uit hetzelfde koelvak te pakken. Het is moeilijk uit 

te leggen waarom de ene situatie grotere risico’s oplevert dan de andere. Zeker wanneer je zelf ziet 

dat het oplopen van besmetting op de ene plaats serieuzer en consequenter wordt voorkomen dan 

elders waar men in redelijke vrijheid naar toe mag. 

Ik gebruikte daarnet het woordje vrijheid en dat had ik me voorafgaand aan het schrijven van dit 

stukje verboden. Het woord vrijheid is de afgelopen twee jaar zo vaak misbruikt dat het dankzij die 

devaluatie een nietszeggend woord is geworden en uit de mond van veel tegenwoordige gebruikers 

ervan tenenkrommend werkt. Ik denk dan terug aan de verwoede pogingen die eerder in de 

coronatijd werden ondernomen om via horeca of zelfgeorganiseerde feestjes de besmettingscijfers 

omhoog te jagen, terwijl ik ook ervaren heb dat diverse cafés of restaurants die ik bezocht een 

duidelijk en geordende procedure kenden van zitplaatsen kiezen en aangepast terrasgedrag. Het zijn 

overenthousiaste ‘vrijheidszoekers’ geweest die de horeca werkelijk in het verdomhoekje deed 

plaatsen. 

Ik lees: ‘met menselijke maat.’ Misschien is dat de woordkeuze van de journalist, maar het kan ook 

een werkelijk uitgesproken zinstukje geweest zijn van een of misschien wel meer van onze 

burgemeesters. Ik hoop niet dat ik mag begrijpen dat het eigenlijk normaal is bij handhaving niet de 

menselijke maat te hanteren. Onze gemeentebestuurders dienen natuurlijk de regeltjes te volgen om 

uitwassen en willekeur te voorkomen. Bedoeld is te zeggen dat ook de burgemeesters vinden dat de 

sluitingsmaatregelen te veel lijken op onterechte uitsluitingsmaatregelen en dat ze voor eventjes de 

ogen willen toeknijpen, met de hand over het hart strijken en slechts manen er geen zootje van te 

maken, opdat ze niet het gevoel krijgen te toegeeflijk te zijn geweest. Ik hoop dat het hanteren van 

de menselijke maat niet slechts gebruikt gaat worden voor incidentele gelegenheden. 

Ook de stiekeme openlijke toegang tot een paar theaters met een trucje dat voor een gehaaide 

advocaat de mogelijkheid biedt bij een eventuele rechtsgang vrijspraak te claimen. Het kabinet met 

voornamelijk zakenliedenfans is nu afgelost door een nieuw kabinet. En voor velen is het nog 

volstrekt onduidelijk hoeveel fans van culturele activiteiten er nu in het kabinet zitten en is er voor de 

cultuursector nu een minister of staatssecretaris van of voor cultuur? Dat schijnt ook heel veel uit te 

maken.  

De berichtgeving over het verloop van de coronapandemie lijkt steeds optimistischer te worden. 

Sommige grote gebeurtenissen betekenden een omslag in de geschiedschrijving. Misschien dat onze 



 

 

nazaten ooit in de geschiedenisles horen over deze pandemie. En dat er dan in de 

geschiedenisboekjes iets staat geschreven over de veranderingen die daardoor plaats vonden. En dat 

er dan een alinea wordt besteed aan de manier waarop sinds die beruchte coronatijd nadrukkelijker 

sprake was van de menselijke maat, dat een andere betekenis kreeg dan de relatie tussen 

gebruiksmaten menselijke afmetingen bewegingen en handelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 januari 2022 

Nog even 
 

 

Eindelijk lijkt er een eind te gaan komen aan de pandemie. Ik zeg dus niet: eindelijk lijkt er een eind 

te komen aan het coronavirus. Dat virus blijft nog wel even bij ons, evenals het groep- en 

verkoudheidsvirus. Het is straks geen pandemie meer. Het grote gevaar lijkt te wijken. Ik zeg dus niet: 

het gevaar is geweken. 

Een griep- of verkoudheidsvirus waar men behoorlijk luchtig over doet kan toch nog steeds voor een 

aantal mensen dodelijk worden. Jaarlijks overlijden in Nederland naar ik meen ongeveer 300 mensen 

aan influenza. Dat treft voornamelijk ouderen. Wanneer we kijken naar het verkoudheidsvirus RSV, 

dan kun je best schrikken van het effect op jonge kinderen. Vorig jaar belandden zo’n 2000 kinderen 

daarmee in Nederland in het ziekenhuis. Toen onze dochter vorig jaar beviel van een schitterende 

kleinzoon, was de grootste zorg van de trotse ouders dat de kleine besmet zou kunnen raken met dit 

virus, omdat door lockdowns en afstandsafspraken bij veel volwassenen niet al een weerstand 

ertegen was opgebouwd, waardoor het doorgeven ervan door mensen aan jonge kinderen, die nog 

helemaal geen weerstand hebben kunnen opbouwen tegen welk virus dan ook, heel vervelende 

gevolgen kon krijgen. Opa en oma hadden dus liefdevol hun kleinkind om zeep kunnen helpen.  

Jaarlijks sterven er wereldwijd nog steeds veel mensen aan verkoudheid. Bekend is dat sinds 

Columbus de Caribische eilanden en Zuid-Amerika ontdekte en nadien veel Europeanen die daar 

gebieden moesten veroveren voor hun vaderland, onze bacteriën en virussen meebrachten en gul 

verspreidden, deze ziektekiemen dodelijk waren voor de inheemse bevolking. Men maakt 

schattingen van miljoenen mensen die door onze meegenomen verkoudheid, en griep en andere 

door onze vertrouwde ziektekiemen niet overleefden. Het coronavirus van nu kun je dus vergelijken 

met het verkoudheidsvirus van toen.  

Al die ellende lijkt te gaan verdwijnen. Nog even en dan kunnen we zonder grote zorgen een covid-19 

besmetting oplopen. Niks aan de hand! Gewoon even een paar dagen snotteren en alleen even je 

neus snuiten of ophalen voordat je de supermarkt binnen gaat. Over twee jaar hoor je het gekke 

bericht dat er nog steeds een paar mensen in Nederland rondlopen die corona nog niet gehad 

hebben en dat je - sommige mensen overdrijven nu eenmaal graag of willen met maffe 

uitgangspunten opvallen – nog steeds mondkapjesfanaten tegenkomt op drukke plaatsen. Die staan 

met doodsangst in hun ogen mee te hangen in een overvolle tram.  

Hoe zullen we straks aankijken tegen de wappies? Ik bedoel niet die wappies die ongevaccineerd 

doodziek worden van een onschuldige coronavariant, maar diegenen die de dans ontsprongen zijn. 

Moeten we ze gelijk geven? Ze beschouwen als ware helden en gaan we ze achteraf gelijk geven? Ik 

weet nu nog niet of ik alle mafketels in de buurt van mijn bubbel weer zal beschouwen als redelijk 

denkende medeburger, familielid of kennis. Maar zal ik over 27 jaar, wanneer de burgemeester 

langskomt om me te feliciteren met mijn 100ste verjaardag, op zijn vraag wat de meest 

indrukwekkende gebeurtenis uit mijn leven was nog een deel van een seconde denken aan deze 

pandemie?  

Alle herinneringen en beelden uit deze tijd zullen vervagen. Wanneer we weer foto’s zien van 

kerkhoven met onafzienbare rijen grafgaten zullen we ook niet meer weten dat alleen al in de VS 

meer dan 700.000 mensen overleden aan die ziekte, heette die nou corona èn covid nummer zoveel? 



 

 

Nog even volhouden en ik verlang nu al naar de tijd dat hierover alleen nog maar in televisiequizzen 

naar gevraagd wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 februari 2022 

Nog lang en gelukkig 
 

 

We schrijven vandaag een heel bijzondere datum: 02-02-2022. Twintig jaar geleden werd een 

sprookje geschreven met een echte prins die een gewoon meisje van goede komaf huwde en ze 

leefden nog lang en gelukkig. In ieder geval tot deze datum. Een datum die je uitdaagt om verhalen 

te schrijven. Mooie verhalen of verhalen met enige spanning. Een verhaal met een geheim, dat bij 

het uitkomen ervan laat zien dat de wereld totaal veranderd kan zijn.  

In de krant van vandaag las ik een artikel met de prachtige kop: Het geheim van Venhuizen. Eigenlijk 

de titel voor een spannend jongensboek, maar dat is meer een idee van vroeger. Het is niet meer de 

bedoeling om typische jongens- of meisjesboeken te schrijven. Dit om de rolverdeling man-vrouw 

niet nog dieper in te slijten bij de jeugd van nu. Het zou ook een titel kunnen zijn voor een 

detectiveroman over een moordzaak die zich in Venhuizen heeft voorgedaan en die dankzij uiterst 

slim speurwerk, hoewel flink tegengewerkt door een incompetente commissaris, door een politie 

collega wordt opgelost. Appie Baantjer zou de titel natuurlijk veranderen in Moord in Venhuizen. 

De titel is echter Het geheim van Venhuizen. Het zou een roman van mijzelf kunnen zijn in een reeks 

waarin nu als enige mijn boek Het geheim van de schijf staat. Dat verhaal speelt zich echter af in de 

bronstijd in Westfriesland en toevallig of niet, ook op de plek die nu deel uitmaakt van de gemeente 

Drechterland.  

Maar het is een krantenartikel over een politieke zaak die op dit moment speelt in de gemeente 

Drechterland. Politiek kan ook een onderwerp zijn voor intrigerende verhalen. Hier gaat het over 

bouwplannen bij Venhuizen die nog niet overal bekend zijn. Er is al sprake van een aantal 

bouwplannen. Achter het Twijver zullen 200 woningen worden neergezet, maar voor bouwplannen 

op een andere locatie bestaan alleen nog maar voorstellen. Drie stuks voorstellen op drie plekken. 

De plekken zijn bekend, de precieze locaties en de aantallen woningen eveneens. Maar dan ineens is 

er een vierde plan. Een plan dat nog niet bij iedereen bekend is. Alleen bij het college en bij maar één 

politieke partij: de VVD.  

Om er een spannend verhaal van te maken, waarvan de afloop nog niet door een spoiler kan worden 

vrijgegeven, zeggen de VVD-fractieleden dat ze lekker nog niks zeggen. Dat schijnt te mogen. Je mag 

met een plannetje rondlopen en dat plannetje zelfs officieel met collegeleden en misschien nog met 

hogere hotemetoten laten onderzoeken, zonder dat andere fracties er precies weet van hebben. Nu 

is geheimhouding rond bouwplannen altijd verstandig, moeten we begrijpen. Wanneer 

projectontwikkelaars ergens lucht van krijgen, dan zorgen zij er flux voor dat de grootste winst naar 

hen zal vloeien.  

Bij dit grote geheim gaat het ook over grond die nog niet in handen is van de gemeente. Wanneer je 

plompverloren gaat rondbazuinen dat je de grond van boer A gaat kopen omdat je daar een nieuwe 

stadswijk wil neerzetten, dan is die grond meteen een veelvoud waard van wat het nu is. Grond in de 

buurt van dorpen en steden wordt nu ook al opgekocht door projectontwikkelaars die het 

vermoeden hebben of ingefluisterd krijgen dat daar een ideale bouwlocatie van gemaakt kan 

worden.  



 

 

Wij mogen al een vermoeden krijgen van wat er in deze thriller ook kan meespelen: de zakenman die 

de zaak wil opkopen is lid van de VVD of verricht voor die partij zelfs politieke klusjes. Ja, en als 

oprechte partijgenoten van zo’n man ga je zijn zaakjes niet frustreren door overal te verkondigen wat 

voor mooi plannetje er binnen de VVD-gelederen wordt uitgebroed. We naderen de verkiezingen en 

natuurlijk heeft dat er echt helemaal niks mee te maken, maar het siert toch wel dat je als politieke 

stroming geweldige ideetjes kunt ontwikkelen voor de gehele goegemeente.  

Het slot van dit intrigerende verhaal zal binnenkort - en dat zou zomaar vlak na de verkiezingen 

kunnen zijn – bekend gemaakt worden. Mooi verhaal, een mooi omslagje eromheen en nu alvast 

beginnen met de voorinschrijvingen. En de VVD leeft nog lang en gelukkig voort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 februari 2022 

Kies Westfries! 

 

 

We naderen de gemeenteraadsverkiezingen en wat hebben we mooie lijstjes met ideeën om het 

overal in Westfriesland een nog betere plek te maken. Er zijn maar liefst 56 van die lijstjes, want elke 

politieke stroming in elke gemeente van onze regio heeft zo’n lijstje. Wanneer je op zoek gaat naar 

het onderwerp wonen, dan zijn niet alle Westfriese partijtjes daar duidelijk over. 

Er zijn partijen met een binding met de landelijke regeringspartijen. Bij een paar van die partijen zie 

je wanneer je klikt op het hoofdstukje standpunten een overzicht van kreten uit de nationale 

wensenlijst van die partij. Weer andere websites van lokale partijen geven niet of nauwelijks inzicht 

in de standpunten. Gelukkig zijn de meeste partijen actief geweest om voor de eigen gemeente 

passende standpunten te formuleren.  

Ik heb nog niet de tijd genomen om van alle 56 partijen uit te vogelen wat zij precies willen op alle 

mogelijke beleidsterreinen. Ik heb wel even een paar programma’s bekeken op het punt wonen. 

Wonen in Westfriesland is niet overal in Westfriesland hetzelfde. Er zijn verschillen in opvattingen 

over bouwen in landelijke gebieden en steden. Het begrip betaalbare woningen heb ik op diverse 

plekken gezien. Ook in Westfriesland hebben we te maken met grote prijsstijgingen van de huizen. 

Niet alle partijen hebben daar ook passende maatregelen voor opgenomen bij hun standpunten.  

Wie snuffelt bij de standpunten over wonen bij de partijen van Opmeer zal daar bij meerdere 

partijen het opvallende standpunt genoemd zien over bouwen voor eigen volk. In andere gemeenten 

ontdekte ik dat niet zo snel. Het kan natuurlijk desondanks de mening zijn van de politici aldaar, maar 

dat wordt alleen genoemd wanneer men er verder op doorvraagt. Ik denk dat de meeste zaken in al 

die verkiezingsprogramma’s voornamelijk bedoeld zijn voor de eigen inwoners.  

Heel af en toe kun je een opmerking aantreffen over de regio of de gemeenschappelijke regelingen. 

Wellicht kom ik wanneer ik verder ga spitten toch nog hier en daar een opmerking tegen die het 

belang van de regio en de samenwerking met de andere gemeenten noemt. In Enkhuizen ligt dat nu 

nog wat gevoelig en ik denk dat wanneer een van de elf deelnemende partijtjes (hier wel bewust het 

verkleinwoord) uitdraagt dat Enkhuizen van meer betekenis moet worden van de regio we daar na 

de verkiezingen tien fracties in de raad zullen aantreffen. 

In Hoorn is ook uitgebreid gesproken over wonen en vooral de noodzaak om veel woningen te 

bouwen. In Hoorn is er een serieuze discussie ontstaan over de hoogte van de hoogbouw. Wanneer 

die de hoogte van de kerk dreigt te overstijgen dan wordt daar driftig tegen geageerd met 

argumenten die desnoods lichtelijk uit hun verband zijn gerukt. Ik heb het nog niet nageplozen, maar 

ik meen nu met redelijke stelligheid te mogen beweren dat men in Opmeer, Koggenland of 

Drechterland nog niet heeft gehad over de wenselijkheid om een flink hoge woontoren neer te 

zetten in een van de dorpskernen.  

Wat in Hoorn wel werd gesuggereerd is dat wanneer de stad eigenlijk te veel te kampen krijgt met 

ruimte dat er dan wordt gekeken naar bouwmogelijkheden buiten de gemeentegrenzen. Op dit 

moment zal dat waarschijnlijk een niet haalbare kaart blijken te zijn. Toch zal in de komende jaren 

onherroepelijk het moment komen, dat ook in Westfriesland de noodzakelijk te bouwen woningen 

en het voorzien in woonbehoefte niet meer een zaak is van elke afzonderlijke gemeente. Het gaat 



 

 

dan niet om het idee wel of niet te bouwen voor die lui uit Hoorn. Die lui komen overal vandaan, ook 

uit de zeven Westfriese gemeenten zelf. Verreweg de meeste mensen die in deze regio komen 

wonen zoeken een woonplek en het is nauwelijks belangrijk wat de naam is van de stadswijk of 

dorpskern. 

Ik weet niet of ik het zelf nog zal meemaken, maar in een niet al te verre toekomst is Westfriesland 

een regio met burgers die het doodnormaal vinden om op de vraag waar zij wonen (zelfs met enige 

trots!) te antwoorden: ‘In Westfriesland, Wervershoof om precies te zijn.’  

Westfriesland, de regio waar zeven voormalige gemeenten je helpen de juiste woonplek te vinden. 

Nu alleen nog op zoek gaan naar politici die dit ook zien zitten.  Kies Westfries! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

16 februari 2022 

Nachtmerrie 
 

 
Ik weet dat ik niet zomaar over straat kan gaan tegenwoordig. Je kan worden aangehouden door 
leden van Tegenkracht en dat is de reden dat ik voordat ik een hoek van de straat omsla altijd even 
kijk of er geen gele paraplu of geel hesje te zien is. Ze zijn bloedfanatiek op dit moment. Ik houd me 
vast aan de gedachte dat er in onze straat nooit controles zijn geweest. Ik stap snel in de auto en rijd 
naar het winkelcentrum. Aan de achterkant zie ik geen gele kleuren; tot nu is de gele Tegenkracht in 
het winkelcentrum niet toegestaan.  
Routineus gaat het mondkapje over mijn neus. Ik ben nauwelijks een paar tellen binnen of ik word 
aangesproken. De vrouw draagt een geel hesje, een geel petje en de gele strik die laat zien dat je van 
hun gedachtegoed bent en achter haar zie ik nog meer mensen in het geel. Iedereen die binnenkomt 
wordt aangesproken. ‘Mag ik uw coronabewijs zien?’ vraagt de vrouw.  
‘Niet bij me, vergeten mee te nemen,’ zeg ik en ik wil doorlopen. 
‘Neenee meneer, U bent verplicht uw coronabewijs mee te nemen. Daar is duidelijk genoeg over 
gecommuniceerd.’ 
‘Maar ik heb echt al corona gehad,’ probeer ik.  
‘Sorry meneer, maar we moeten gewoon zekerheid hebben. Zonder bewijs dat u corona gehad heeft 
mag u niet de straat op. En doe die stomme mondkap af. Die is niet meer nodig.’ 
Ze wenkt een van de andere geel geheste mannen. ‘Deze meneer heeft geen bewijs bij zich! En ook 
geen gele strik! Vast ook vergeten op te spelden?’ 
‘Zozo meneer,’ zegt de gele man. ‘Vergeten doen we allemaal wel eens, maar in deze tijd moeten we 
gewoon consequent zijn. U heeft uw coronabewijs thuis?’ 
‘Ja,’ probeer ik zo overtuigend genoeg over te komen. 
‘Dan gaan we even naar uw huis om dat te checken. U weet zeker dat ie bij u thuis ligt?’ 
‘Maar ik vorm toch geen enkel gevaar voor jullie?’ probeer ik het over een andere boeg. 
‘Zie je wel, hij is er zo een, die het toch nog probeert,’ roept de vrouw en er komen nog twee gele 
mensen bij staan. Ze staan opzij en achter me, zodat ik geen kant meer uit kan. 
‘We houden je aan!’ gilt de vrouw opgewonden. ‘Zie je wel, ik wist het, zodra ik die gast binnen zag 
komen. Je bent er gloeiend bij!’ 
‘Maar jullie mogen helemaal niks doen binnen het winkelcentrum! Dat zeiden ze gisteren nog op het 
nieuws!’ 
‘Er is maar één zender die zoiets nog durft te beweren. Je zou eens naar de juiste zenders moeten 
luisteren. Vanmorgen is het bij Ongehoord overal in het land bekend gemaakt. Wij mogen nu overal 
komen en geloof mij, binnenkort bij iedereen thuis. Bij iedereen die nog asociaal net doet of de ouwe 
coronaregels nog waarde hebben. Iedereen die nog gelooft dat de ouwe elite het nog voor het 
zeggen heeft. Je persoonsbewijs, meneer. Je bent aangehouden!’ 
Ik kan debatteren wat ik wil, maar tegen deze mensen zou geen enkel vanouds solide argument 
geldigheid hebben.  
‘Jij bent rijp voor het tribunaal!’ gilt de vrouw. 
‘Ik heb niks verkeerd gedaan!’ roep ik. ‘Ik breng verdorie niemand in gevaar!’ 
‘Wacht even,’ zegt de man die kennelijk de leider van de groep was. ‘Jij bedoelt dat je niemand 
corona bezorgd hebt.’ 
‘Precies!’ zeg ik. 
‘Jij hebt trouw alle vaccinaties laten prikken.’(‘Hij heeft zich laten boosteren!’ roept de vrouw 
ertussendoor.) ‘Jij hebt maar wat graag de corona-app op je telefoon gezet. Je hebt ons uitgemaakt 
voor wappies. Jij en al je soortgenoten hebben een groot deel van ons volk opzijgezet. Jij en jouw 
volk hebben ons buiten de deur gehouden. Wij telden niet meer mee. We mochten niks meer. Jij 



 

 

bent net zo goed als al die anderen van jouw soort een vrijheidsberover geweest. Jij vond het goed 
dat het weldenkende deel van ons volk beschuldigd werd van het uitkramen van onzin. Zeg nou zelf, 
heb jij ook maar het geringste gedaan om Willem Engel te steunen in zijn strijd? Heb jij niet zelfs 
goede vrienden en familieleden die anders dachten dan jij  buiten de deur gehouden of ze niet meer 
opgezocht? En met het voorstel voor weer een onnodige vrijheidsberovende lockdown in april was 
meneertje het vast helemaal eens.’ 
‘Hij is een echte antiwappie! Een vaxxer van het zuiverste water!’ gilt de vrouw nog meer buiten 
zichzelf. ‘Hij gelooft nog wat de regering bij elkaar loog en hij leest de krant! We nemen hem mee! Hij 
komt voor het tribunaal! Je mag blij zijn wanneer het tribunaal het laat bij het inspuiten van de 
ergste coronasoort! En dan mag jij hopen op een plekje op de IC, maar die kan je mooi vergeten!’ 
De anderen komen er bij en beginnen aan me te sjorren. ‘Naar het tribunaal!’ lacht de vrouw 
triomfantelijk. ‘We draaien eindelijk de boel eens om!’ 
 
Ik ruk en trek en eindelijk kom ik los. Ik lig hijgend in mijn bed en heb zeker een half uur nodig om 
mijzelf wijs te maken dat dit slechts een nachtmerrie is en dat de werkelijkheid er nooit zo uit zal zien 
in Nederland, maar toch blijf ik het gevoel houden mezelf iets wijs te maken. Zou het veel uitmaken 
wanneer de regering wat minder pas via WOB toegeeft wat er precies gebeurt?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 februari 2022 

Oekraïne 

 

 

Vandaag is het dus definitief raak in Oekraïne. Het Russische leger is op zeer gewelddadige wijze 

bezig een vredesmissie uit te voeren, compleet met beschieten en bombarderen van delen van 

Oekraïne, die nog niet binnen het binnenharkgeweldsretoriek van Poetin uitgebreid werden 

genoemd. 

We volgen het nieuws en we kunnen met weinig verbazing de motivatie aanhoren van de grote baas 

van het nog niet groot genoeg Rusland. Bescherming van het volk in de Donbass en het stoppen van 

genocide zijn belangrijke redenen voor Poetin om maar de volgende stap te zetten. Kulredenen, 

maar ik begrijp nu dat Trump dit allemaal geweldig vindt en waarschijnlijk overweegt om dat over 

een paar jaar ook zo te doen. Hij zal waarschijnlijk het draaiboek makkelijk van Poetin gemaild 

kunnen krijgen. Een paar dagen na de slotceremonie van de Olympische Winterspelen. We gaan zien 

hoever dit kan ontaarden in een bloedige oorlog.  

Op twee politieke partijen in Nederland na stemmen de gekozen Nederlandse politici tegen de 

Russische bevrijdingsbeweging. Forum voor Demagogie heeft, zo las ik vanmorgen, meer sympathie 

voor Rusland. Niet helemaal vreemd, want heeft Baudet ook niet een rol gespeeld tijdens het enige 

referendum dat wij in Nederland hadden om handelsverdragen met Oekraïne te sluiten? Hij heeft 

enorm zijn best gedaan om de vraag van het referendum om te buigen naar een compleet andere 

vraag, vergezeld van een portie bangmakerij.  

Ik heb lang geleden (in 1975) met een internationaal reisgezelschapje een rondreis gemaakt door de 

vroegere Sovjet Unie. We begonnen in het land dat nu Belarus heet en vroeger Wit-Rusland. Ik moet 

bekennen dat ik op het moment de grens over ging ook in de wetenschap verkeerde dat dit gewoon 

een deel van Rusland was. Bij het binnen gaan van de Sovjet Unie kregen we een gids mee, die ons 

de hele reis bleef vergezellen, zolang we binnen de grenzen van de Unie reisden. Op de campings van  

Minsk en Smolensk spraken we met studenten die met ons gezelschap hun Engels of Duits kwamen 

oefenen. Wij probeerden in de gesprekken af en toe aan te sturen op de regering van hun land, maar 

we kregen niet de indruk dat zij stonden te springen om het systeem helemaal om te gooien en in te 

richten naar een democratie op westerse grondslag.  

Na Moskou trokken we richting Zuid-Oost Rusland. Oekraïne, werd er wel bij gezegd, maar voor mijn 

gevoel toen net zo Russisch als Noord-Holland of Friesland Nederlands is. In Kiev langs de Dnjepr 

konden we met de jeugd daar net zo vrolijk uit het westen meegebrachte pakjes kauwgom ruilen 

voor sovjetspeldjes. Op de camping daar in de buurt spraken we met de gewone arbeiders op 

vakantie. Met een Amerikaanse reisgenoot uit het gezelschap heb ik met uiterst gebrekkige kennis 

van elkaar taal en met onervaren gebarentaal leuke momenten doorgebracht, compleet met een 

glaasje niet de duurste wodka, dat niet al te zuinig werd genuttigd. De Amerikaan, waar zij eerst een 

beetje achterdochtig naar keken, mocht gastvrij mee genieten van het gezellige onhandige samen 

delen. Ik deed afstand van mijn laatste meegebrachte sigaren.  

Wat ik toen beleefde was de Unie. Toen was alles nog duidelijk voor ons, redelijke volgers van het 

westerse nieuws over de tegenstander in de Koude Oorlog. Na de val van het communistische regiem 

scheurde het grote rijk uiteen langs de naden die toen al heel sleets waren geworden. Misschien kun 



 

 

je nu zeggen dat de pogingen in de diverse afgescheiden landen om een echte democratie te creëren 

niet overal even goed zijn gelukt. Ook over Oekraïne werd niet lang geleden nog gesproken van een 

land met veel corruptie en nog ver van het stadium dat het land opgenomen kon worden in de 

Europese Unie. Voordat het zover zou kunnen komen eisen de Russen min of mee gedwee achter 

Poetin, het gebied weer op voor het grote rijk waar het land eerst deel van uit maakte. 

Wij staan aan de kantlijn de Oekraïners aan te moedigen en hopen dat het weinige dat wij kunnen 

doen om het tij te keren zowel bij hen als bij ons het gevoel brengen dat we er alles aan gedaan 

hebben om hulp te bieden. Hulp, waarbij de Oekraïners moeten beseffen dat het ons ook pijn doet. 

Misschien blijft de rol van Nederland in dit conflict relatief klein en ik denk dat we moeten hopen dat 

het ook zo blijft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 maart 2022 

Voorbeeldig democratisch 
 

 

Twee artikelen in het dagblad vielen mij deze week speciaal op. Het eerste is een artikel over de 

enorme hoeveelheid wethouders die in de Nederlandse gemeenten de eindstreep niet halen en het 

tweede ging over de grote bereidheid om in Westfriesland Oekraïense vluchtelingen op te vangen.  

Het tweede artikel heeft alles om je gevoel van trots te geven dat je ook Westfries bent. Bij het 

eerste artikel zou ik, wanneer dat onderwerp de Westfriese gemeenten zou betreffen, snel geneigd 

zijn te zeggen dat ik daar absoluut geen schuld aan heb. In het artikel over de opvang van Oekraïense 

vluchtelingen wordt heel hartverwarmend gewag gemaakt van het zoeken naar goede 

opvangplekken en dat dit het beste regionaal geregeld kan worden. Nu hoop ik dat dit niet 

uitgevoerd gaat worden door enkele ambtenaren die daartoe vrijgemaakt dienen te worden van hun 

normale werktaken of dat de raadsleden van de zeven gemeenten dit niet eerst binnen hun gremium 

besproken willen hebben om de hoog noodzakelijke kaders te kunnen formuleren, waarbinnen een 

commissie op korte termijn een uitvoeringspad kan uitstippelen, inclusief de niet weg te denken 

participatietrajecten voor de bewoners in de buurten van de opvangplekken, opdat binnen niet al te 

verre toekomst daadkrachtig deze problematiek kan worden aangepakt. 

De Enkhuizer wethouder Dorus Luycks merkte bovendien op dat het een groep mensen betreft met 

eigen gewoontes en een eigen cultuur, dat tot spanningen kan leiden. Wow, wat een terechte 

opmerking! We zouden door de huidige mediabombardementen bijna vergeten dat niet alleen 

vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea of noem maar een oorlogsgebied een andere godsdienst 

cultuur en gewoontes meenemen. Gelukkig dat hier in Westfriesland een godsdienst leidend is die 

zich nooit laat uitdagen maar eens een oorlog te gaan voeren! 

Maar daar staat natuurlijk tegenover, dat wij hen hier zo mooi kunnen laten ervaren hoe het leven is 

in een echte democratische samenleving. Wanneer zij ooit beslissen weer naar hun eigen vaderland 

terug te keren, nemen zij een mooie herinnering en vruchtbare ideeën mee over hoe het bestuur 

daar ook beter geregeld kan worden. Kijk, dat er af en toe een wethouder sneuvelt, dat hoort bij het 

politieke spel. Zo’n wethouder overleeft dat natuurlijk best een tijdje en voordat het wachtgeld stopt 

is er een grote kans op een nieuwe baan van de persoon.  

We moeten ze nog wel uitleggen dat onze economie sterk is en de financiële mogelijkheden van elke 

gemeente zo groot zijn, dat het vroegtijdig ontbinden van de werkverhouding van vier op elke tien 

wethouders betaalbaar is. Het is een vorm van elkaar slechts symbolisch naar het leven te staan. 

Naar het politieke leven. Wie het een complete raadsperiode heeft uitgehouden zonder te zijn 

weggestuurd is een soort kampioen, iemand die tot veel meer in staat is. Wie in die periode ook het 

minst aantal moties van afkeuring of treurnis heeft gekregen is superman/-woman. 

We laten ze zien dat ook raadsleden gewone mensen zijn bij wie je soms gewone afwijkingen in de 

houding ten opzichte van anderen kunt aantreffen. Grote ego’s, korte lontjes, rancunepolitiek en 

afrekencultuur, niets is raadsleden vreemd. Ze hebben er niet allemaal last van, zal ik er meteen 

maar bij zeggen, want anders zou je nog gaan menen dat je het beste de politieke arena kunt 

betreden, wanneer je behept bent met deze eigenschappen. Je zou dan waarschijnlijk het idee 



 

 

kunnen opvatten dat je het bovenste gedeelte van de namenlijsten op de stembiljetten moet zien als 

mensen die je maar zoveel mogelijk op afstand moet houden.  

Zouden we in de komende raadsperiode figuren tegen kunnen komen die we de liefkozende bijnaam 

Vladimir gaan geven? Zouden we de toegestroomde en netjes opgevangen oorlogsvluchtelingen uit 

Oekraïne kunnen inschakelen om deze personen sneller als zodanig te herkennen? Of zouden wij in 

Westfriesland voor de komende vier jaar uitsluitend of desnoods bijna uitsluitend mensen kiezen die 

daar niet voor zichzelf maar voor ons zitten? Zouden dat voornamelijk niet diegenen zijn die daar al 

decennia actief zijn?  

Gelukkig mogen en kunnen wij helemaal zelf de politici voor de komende vier jaar uitzoeken. 

Niemand verplicht je om alleen hen te kiezen die zichzelf het hardst op de borst slaan. Misschien 

kunnen wij niet alleen voor de vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook uit andere verder weg liggende 

landen laten zien hoe zeer Westfriese democratie de ware democratie kan zijn. Dan heb je ook meer 

capabele kandidaat-wethouders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 maart 2022 

Verkiezingsgok 
 

 

De verkiezingen van nieuwe gemeenteraden is volgende week al. Spannend? Voor een iets te kleine 

groep in onze samenleving wel. Er zijn in de zeven gemeenten van de regio oostelijk Westfriesland 

ruim vijftig verschillende partijen waaruit gekozen kan worden. Gelukkig is het grootst aantal partijen 

per gemeente twaalf, waarvan de meeste bestaan uit hoogstens drie raadsleden. Iets preciezer is het 

aantal Westfriese raadsleden (149) gedeeld door het aantal fracties (56) afgerond 2,66 lid per fractie.  

De problemen die het hardst om aandacht schreeuwen zijn voor alle gemeenten het wonen, de 

jeugdzorg en de duurzaamheidseisen. Om goedbeslagen ten ijs te kunnen komen zal er per raadslid 

vele pagina’s tekst moeten worden doorgeworsteld. Het is mooi meegenomen wanneer een partij 

beschikt over ter zake kundige personen die de fractie kunnen bijpraten en van allerlei 

mogelijkheden de voors en tegens op een rijtje weten te zetten. Hoe kleiner de fractie, des te groter 

de stapel documenten per persoon. 

Ik zal de gelukkigen die zegevieren in de verkiezingen beslist niet benijden. Natuurlijk lopen er hier en 

daar dossiervreters rond met daarnaast een politiek kompas of bril met zelfgekozen kleur, die zowel 

voor als na de verkiezingen weten wat de partij te doen staat voor de komende vier jaar. Ik vrees 

echter dat er ook mensen bij zitten die een aantal malen zullen slikken wanneer ze hun mailbox 

openen en dan manmoedige, of (sorry dames!) vrouwmoedige pogingen doen om zich voor elke 

vergadering door de materie heen gewerkt te hebben en er dan ook nog een passende mening over 

kunnen formuleren. 

In grote fracties zou de werkdruk wellicht iets kleiner kunnen zijn, doordat de dossiers verdeeld 

worden over meerdere hoofden. Er zijn ook partijen die kunnen rekenen op een forse 

fractieondersteuning. Ik meen desondanks dat het functioneren in de raad op de manier die de 

kiezer beloofd is door iets grotere fracties beter gewaarborgd zouden kunnen zijn. Let op de 

voorzichtige indekwerkwoorden in de vorige zin. Menige éénpitter zal willen uitroepen dat hij of zij in 

zijn of haar eentje daartoe ook uitstekend kan volstaan. 

Ik ben altijd wat terughoudender wanneer ik éénpitters stelling hoor nemen. Hoe zijn ze éénpitter 

geworden? Ik heb in Hoorn en ook in andere Westfriese gemeenten helaas te vaak gezien dat het 

mensen zijn, die met kwaaie koppen uit een bestaande fractie zijn gelopen, of opgewonden standjes 

zijn die een groot onrecht in de eigen straat wilden rechtzetten. Querulanten, met wie het niet altijd 

makkelijk samenwerken is. Ja, ik weet het, niet alle éénpitters vallen onder deze beschrijving. 

Wanneer ze zelfstandig een verkiezingsronde overleven, kan het zijn, dat ze van veel mensen in hun 

gemeente het vertrouwen krijgen door te gaan met het mooie werk. 

Is het anderszins zo dat in grote fracties vaak ook de mindere goden uit de plaatselijke partij kunnen 

aanschuiven, omdat er toch genoeg mensen op de lijst moeten staan en niet iedereen in de partij zit 

te wachten op de hondenbaan als raadslid? Ze hebben niet al te grote inbreng in de 

standpuntinname, maar kunnen prima dienen als klapvee. Ik heb dit in de loop der tijd in meerdere 

fracties kunnen waarnemen. Brave lieden, die toch op hun manier een nuttige inbreng hebben in het 

stadsbestuur.  



 

 

Wie nog een keuze moet maken, kan natuurlijk de samenvattingen van de verkiezingsbeloften per 

partij doorlezen, of eens naar een openbaar debat gaan. Je kunt ook een stemwijzer invullen, maar 

zo lang je de zittende en kandidaat raadsleden niet zelf heb zien functioneren, blijft het een gok. 

Misschien kun je dobbelstenen rollen om het lot te laten bepalen. Voor Hoorn, Enkhuizen, Stede 

Broec en Medemblik moet je dan twee dobbelstenen gebruiken. Het is dan een gokspelletje dat altijd 

wat opbrengt en je zou er zomaar vier jaar lang plezier aan kunnen beleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 maart 2022 

Modder 
 

 

Wanneer je deze column leest, heb je waarschijnlijk al je stem uitgebracht op een van de meer dan 

vijftig politieke partijen in Westfriesland. Ik zal je dus nu niet meer kunnen beïnvloeden om de juiste 

keuze te maken, als ik al een mogelijke invloed zou kunnen hebben.  

In de aanloop naar de verkiezingen hebben alle partijen van alles uit de kast gehaald om de kiezer te 

overtuigen dat jouw stem voor hen het allerbeste is voor de gemeenschap. Zij willen immers precies 

datgene voor elkaar krijgen wat jij ook al zo vurig wenst. Daarom is op zo slim mogelijke manier een 

partijprogramma in elkaar geknutseld op basis van wat zij in de afgelopen jaren zelf in de gemeente 

hebben opgepikt. Een gemeenteraadslid vertegenwoordigt de ogen, oren en mond van de burger. 

Ik ga hier geen melige opmerking over maken. Ik weet uit de contacten die ik heb met raadsleden 

van diverse pluimage dat het raadswerk zeer serieus wordt genomen en dat men er zelf heilig van 

overtuigd is de wensen van de achterban zo goed mogelijk te verdedigen en door te drukken. Dat er 

dan ook raadsleden bij zitten die met een schuin oog naar de belangen van de eigen partij blijven 

kijken is niet vreemd. Hoe groter de fractie, hoe groter de invloed. 

De meeste berichten klinken positief, want dat werkt het beste en laat ook zien dat je niet van een of 

andere vaag achterbaks allooi bent. En toch lijkt het er af en toe op dat de tactiek van modder 

gooien, die we kennen van de Amerikaanse verkiezingen niet geheel achterwege blijft. Wanneer je 

het idee hebt dat een wethouder of raadslid of een hele partij de boel belazert, door misleidende 

berichtgeving te verspreiden of doordat er achter de schermen toch andere belangen meespelen, 

dan zoek je toch naar een manier om dat zo netjes mogelijk aan het licht te laten komen.  

Meestal is het aankaarten van belangenverstrengeling door concurrerende partijen in de 

verkiezingstijd een beetje tricky. Je moet wel heel zeker van je zaak zijn dat je het bij het rechte eind 

hebt, want anders zou een beschuldiging zich tegen jezelf kunnen keren. Wie modder gooit, krijgt 

vuile handen. De vraag die je bij berichtgeving over vermeende onrechtmatigheid of 

integriteitskwesties altijd moet stellen is: door wie wordt dat aangekaart en waarom op dat 

moment? Dat geldt zeker voor verkiezingstijden. 

In de krant van deze week komen een paar handelingen of verkeerde berichtgeving aan de orde. Bij 

de gemeente Medemblik wordt uitgezocht in hoeverre de integriteit van VVD-raadslid Tom 

Beerepoot in het geding is. Twee vertegenwoordigers van twee andere partijen in Medemblik wilden 

daar onderzoek naar laten doen. Tom Beuker van Morgen! en Geert Mos van D66 willen klaarheid in 

deze kwestie. Een paar dagen voor de laatste verkiezingsdag komt de kwestie uitgebreid in de 

publiciteit. Verkiezingskinnesinne? Of weet de kiezer nu terecht op tijd dat een stem op Beerepoot 

ook een stem is voor de andere belangen waar dit raadslid een pet van in huis heeft? 

Hoe druk kun je je maken om een foto? Er staat een raadslid op een foto die het college liet maken 

om te benadrukken hoe blij ze zijn dat het Scheringagebouw in Opmeer wordt aangepakt om er 

woningen in te realiseren. De betrokken wethouder - en vooruit, ook de burgemeester – prijken er 

op met de bouwers en daar staat dan ineens iemand bij die niet deel uit maakt van het college, maar 

lijsttrekker is van het CDA. ‘Verd… daar staat Bram Beemster op de foto!’ moeten verschillende 

raadsleden van de concurrentie hebben gedacht of zelfs hardop uitgesproken en misschien zelfs in 



 

 

steviger bewoording dan ik in dit werk waag te bezigen. Bram is echter de ex-wethouder die ook met 

dit dossier heeft gestoeid. Is Bram uitgenodigd of heeft hij zichzelf uitgenodigd?  

 Een vermeend miljoenenschandaal over de verkoop van een stolpboerderij in Hoogwoud is ook een 

mogelijke tijdbom onder de geloofwaardigheid van Opmeerse bestuurders, maar er wordt in de 

krant niet gewezen naar bestuurders die daarvoor verantwoordelijkheid dragen en ik kan ook nog 

niet zien van welke partij die dan zijn. Alleen voor ingewijden zouden er vermoedens kunnen 

bestaan, terwijl nog niet zeker is hoe dit te gebruiken als werpmodder.  

Een partij kan zich ook te goed manifesteren om de kiezersgunst te verkrijgen. Zo maakte de 

fractievoorzitter van Fractie Tonnaer bekend hoe hij zich voor een schijntje het schompes werkt voor 

de Hoornse gemeenschap. In een corrigerend artikel kan men lezen dat hij het dubbele vangt van 

wat hij noemt. Ik vind het alles bij elkaar toch prettig om te ervaren dat roddel, achterklap en 

verwarring of angst zaaiende retoriek voornamelijk achterwege is gebleven. Nu alleen nog hopen dat 

dit nog zeker vier jaar lang zo zal blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 maart 2022 

Op de valreep 
 

 

De coronapandemie is voorbij! Wij, de overlevenden, haben es geschafft! Alle voorzorgsmaatregelen 

kunnen worden opgeheven! De regering heeft het zelf gezegd en ze waren toch al niet al te vlot met 

hun maatregelen. 

Echter, slechts luttele dagen voordat de beschermende maatregelen geen handhaving meer 

behoeften liep ik zelf een coronavirus op. Op zaterdagavond voelde ik me wat vermoeider dan ik 

verdiende en ik ervoer tekenen waarmee mijn lijf doorgaans aangeeft dat er een koorts opkomend 

was. Meteen getest. We hebben nog genoeg zelftesten over. Er tekenden zich twee streepjes af op 

het testbalkje. Daar vervielen mijn hoop en verwachting dat wij, de voorzichtige Ursemmetjes, de 

pandemische dans zouden ontlopen en zo ons volgehouden gelijk over de ernst van de aandoening 

tegenover twijfelaars konden waarmaken. 

Vorige week bezocht ik - ambtshalve, want er moesten radioreportages worden verzorgd – de 

Hoornse nacht van de verkiezingen in Schouwburg Het Park. Goed druk en met oorverdovende 

muziek, zodat de stembanden ook tijdens casuele gesprekjes flink aan het werk moesten. Ik was de 

volgende morgen schor. Het zal toch niet zo zijn… begon een gedachte, maar ik stelde mezelf gerust. 

De incubatietijd van Covid neemt langere tijd in beslag. De stem knapte op en ik kon met een gerust 

hart het overleven vieren. Tot de zaterdagavond dus. 

Mijn lief scoorde negatief en schoot direct in de mantelzorgmodus. We hielden afstand van elkaar en 

met pijn in het hart besloten we enkele dagen gescheiden te slapen, vijf nachten minimaal volgens 

de uitgebreide aanbevelingen van de GGD. De officiële test in de teststraat – ‘Blijft u in de auto en de 

pijlen volgen!’ werd me toegeroepen, toen ik mijn auto parkeerde en uitstapte – wees uit dat ik het 

wel degelijk had opgelopen. Afspraken werden afgezegd. De volgende prik van mijn hormoonkuur 

kon rustig een weekje worden uitgesteld. 

Gisteren werd ik gebeld door een dame van de GGD, die alleen mensen boven de zeventig en 

geregistreerden met onderliggend lijden belde. Of ik ook onderliggend lijden had? Alleen een beetje 

kanker, gaf ik toe en ik stelde haar gerust over de behandeling. Zij gaf wat aanbevelingen mee en ik 

hoorde dat de grote nadruk op het houden aan de maatregelen flink aan kracht had ingeboet. Ze 

wenste me succes en gaf ons nog wat tips mee zodat mijn vrouw het oplopen van dit virus succesvol 

kon vermijden. 

Vanmorgen werd ik in alle vroegte gewekt, doordat de dame, met wie ik al 46 jaar het bed deel met 

een beetje bombarie in het echtelijke bed kwam duiken. Ze gaf me weer een zoen en schoof zoals 

gebruikelijk bij het ochtendontwaken gezellig tegen me aan. Toen pas viel het kwartje. Zij heeft het 

nu ook! Het testbalkje met de beschuldigende twee streepjes werd me als bijna overbodig bewijs 

onder de ‘nog vaak’rige oogjes’ gehouden. Het werd een feit: de corona, die ons eerder enige dagen 

en nachten gescheiden hield, heeft ons weer verenigd. Ik gaf haar een inhaalzoen, want nu kon het 

weer. 

We hebben het nu allebei. Terwijl ik weer behoorlijk aan het opknappen bent, moet zij stapje voor 

stapje toegeven dat het virus ook ander werk deed dan een tweede streepje te wekken. Af en toe is 

ze aan rust toe en ik moet bekennen dat ik dan graag even mee doe. De corona die ons trof is 



 

 

inderdaad van een milde soort. Familieleden, vrienden en kennissen die veel eerder het virus zomaar 

opliepen zijn er ernstiger aan toe geweest. Langdurige vermoeidheid, verlies van smaak en hevige 

benauwdheden overkwamen hen. Met hen vergeleken stelt onze gezamenlijke besmetting niet veel 

voor. Wij hebben een soort corona voor watjes, we doen voor spek en bonen mee. 

Ik overweeg dan ook heel ernstig om me als het onderwerp zich voordoet niet te vertellen dat ik ook 

corona gehad heb. Over drie maanden, in plaats van de geplande volgende week, mogen we pas 

weer een tweede boosterprik. Als hij dan nog bestaat tenminste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 maart 2022 

Leven op een aardverschuiving 
 

 

De wereld is veranderd. Echt veranderd! Mocht men menen dat de vorige eeuw er een was met 

aardverschuivingen op allerlei gebied: financieel, sociaal, industrieel, vervoer, oorlogsvoering, 

democratie, religie en op veel meer terreinen dan ik hier wil noemen, omdat je anders zinnen krijgt 

die volledig onleesbaar dreigen te worden van wege de lengte en inhoud (wat inhoudt dat iedere 

kritische lezer zich zou kunnen afvragen of er niet onderwerpen bij genoemd staan die er iets te veel 

met de haren bijgesleept lijken, hoewel je daar zelfs bij feestjes, die in bepaalde kringen, zeg maar 

familiekringen of vriendenkringetjes in een kroeg, interessante gesprekken over kunt verwachten, 

waarbij er altijd wel iemand in het gespreksgroepje zit die de ballen verstand heeft van welk 

onderwerp dan ook en steeds probeert het gespreksonderwerp te sturen naar zijn of haar (laat ik 

daar geen discussiepunt over lanceren, want je zou het onderwerp over genderzaken met goed recht 

ook al bij de veranderingen in de vorige eeuw kunnen plaatsen) e-fiets die toch zo fantastisch 

makkelijk is zodat hij of zij (zie vorig ingevoegd zinnetje tussen haakjes) zelfs heen en weer naar 

Alkmaar is geweest)), in de huidige eeuw zijn we ook al goed bezig het tijdsbeeld te veranderen. 

Neem nu ons eigen Westfriesland en dan denk ik ook aan zaken, die nu heel simpel lijken, maar in de 

vorige eeuw nog niet denkbaar. De viering van carnaval vlak voor Pasen. Officieel was de carnaval dit 

jaar te vieren op zaterdag 26 februari  tot en met dinsdag 1 maart. We hielden dat altijd 

gekoppeld aan de kerkelijke jaarkalender. Het weekend vóór aswoensdag, waarbij verstokte 

gelovige carnavalvierders een askruisje konden halen bij de pastoor die in het zuiden des lands 

vast en zeker meer begrip toonde voor de katergezichten die hij beaskruiste. In Zwaag werd de 

carnavalsoptocht in het afgelopen weekend gehouden.  

Natuurlijk was het de coronapandemie die dit omdenken mogelijk maakte. Door deze ziekte 

werden meer levens op de kop gezet dan we voor mogelijk hielden. Onderwijs en 

administratieve werkzaamheden kunnen voor een deel ook rustig thuis worden beleefd. 

Politieke onzinpartijen behaalden zetels in besturen waar ze niet van plan zijn om echt te 

besturen. We hebben de oorlog in Oekraïne met allerlei gevolgen die we nog jaren zullen 

merken, ook hier in Westfriesland.  

We gaan het misschien deze eeuw nog meemaken dat het Pact van Westfriesland echt iets 

oplevert en dat bewoners van Westfriesland een soort regionale eenheidsgevoel ontwikkelen, 

zodat we tegenover iemand uit het oosten des lands die met enige trots beweert dat hij (of zij 

natuurlijk, met alle andere denkbare gendervarianten) in de eerste plaats een Tukker is, ook 

zeggen: dat mag je best zijn, beste Tukker, maar ik ben Westfries, waarna de Tukker met iets 

minder trots afdruipt. 

We hebben sinds deze week voor de komende vier jaar ook weer zeven nieuwe gemeenteraden 

in onze regio en daarin zijn weer iets meer vrouwen en jongeren gekozen. Als dat niet leidt tot 

andere en verrassende politieke beslissingen, dan weet ik het ook niet. Er liggen hier en daar 

onderwerpen die nog moeten worden afgehamerd. Zal daar binnenkort al iets van nieuwe 

inbreng te merken zijn of houden de nog zittende uiterst ervaren raadsleden de touwtjes voor 

de nieuwelingen kort?  



 

 

We zitten in een veranderende wereld. Een aardverschuiving. Jij en ik zitten daar ook bij en die 

wereld gaat iets met ons doen. Of gaan wij iets met die wereld doen? Schuiven of geschoven 

worden, dat is de vraag. Daar zou iemand eens een mooi toneelstuk over moeten schrijven. Ik 

niet, want ik heb dit al geschreven.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 april 2022 

Opvangnaastenliefde 
 

 

We vangen Oekraïense vluchtelingen op in Westfriesland. Het aantal Westfriese politici dat vindt dat 

de Oekraïners zich de vluchtellende allemaal zelf op de hals hebben gehaald en dat het helemaal niet 

zover had hoeven komen wanneer de regering daar zich gewoon had geschikt in de terechte wensen 

van Poetin is gelukkig heel klein. Ik weet niet zeker of we trots moeten zijn op het feit dat er in de 

Westfriese gemeenten niet of nauwelijks Poetinaanhangers op de pas afgestofte raadszetels zitten. 

In mijn optiek hoort dat gewoon zo en op het moment dat ze zich duidelijk als zodanig manifesteren 

zou ik me zorgen gaan maken. 

Het woord ruimhartig past op dit moment nog goed bij de wil om vluchtelingen op te vangen. We 

halen het niet in ons hoofd om anders te reageren, terwijl beelden van de oorlogsverschrikkingen op 

ons netvlies dagelijks ververst worden met nog ergere beelden. Daarbij komt nog dat Oekraïne nog 

lang niet dichtbij de buitengrenzen van ons werelddeel Europa ligt en ons dus het gevoel geeft onze 

tamelijk naaste buur te zijn. President Zelensky geeft zelfs de indruk dat de westerse democratie daar 

duidelijker is dan in de landen waar zijn land tussenin ligt.  

Voor naaste buren sta je eerder klaar dan voor heel verre vrienden. De vluchtelingen uit Syrië en 

andere verre landen vluchten voor politieke situaties waar we weliswaar van hopen die nooit in ons 

eigen land te moeten aantreffen, maar ze zijn toch anders dan wij zijn. Dit is tenminste het gevoel 

dat ik vaker hoor uitspreken. Hoe verder deze vluchtelingen buiten jouw eigen straat worden 

opgevangen, des te meer sympathie kun je voor hen opbrengen. Dit klinkt misschien wat cynisch en 

dat is het ook wel.  

Er zijn gemeentelijke politici die hun behoefte om mensen in nood te helpen moeten temperen met 

de uitgesproken behoeftes vanuit hun achterban om bijvoorbeeld hun nakomelingen aan een eigen 

onderkomen te helpen. Wanneer er een tekort aan woonruimte is, dan gaat de woningmarkt erg 

knellen en een groter beroep op beschikbare woonruimte maakt niet vrolijk. Zelfs principiële 

zorgdriftige politici  zal het zwaarder vallen hun vluchtelingenopvangwensen fanatiek vol te houden.  

Hoe mooi is het dan om te zien dat in Hoorn en Avenhorn zichtbaar plekken voor noodopvang 

worden ingericht. Daar is men er zich duidelijk van bewust dat de oer-Nederlandse ambtelijke 

molens hier even verder weg in de polder moeten worden gehouden. Ik neem maar aan dat dit ook 

het geval is. Er is niet eens eerst een comité samengesteld in een door de gemeenteraden 

goedgekeurde samenstelling dat eerst eens een grondige analyse maakt van de omvang van de 

noodvraag en met elkaar een zo verantwoord mogelijke richting aangeeft waarin een oplossing 

gevonden kan worden, zodat dit op niet al te lange termijn in raadscommissies kan leiden tot een 

voorstel dat in een eerstvolgende raadsvergadering een haalbare meerderheid van stemmen kan 

krijgen, waarna voortvarend gezocht kan worden naar een instantie of bedrijf dat de leniging van 

opvangnood binnen een paar maanden zelfs kan uitvoeren. 

In de krant zagen we foto’s van wooneenheden die op een niet al te modderig plekje buiten een 

dorpskern werden neer gezet. En noodopvang betekent, tot grote opluchting van hen met iets 

minder enthousiast opvangnaastenliefde, dat dit slechts voor een beperkte tijd is. En zullen wij hen 

intussen opvangen met goede Hollandse volkoren of zetten wij hen genadebrood voor? Misschien 



 

 

moeten we namens de nog enkele benauwde Westfriese politici eens voorzichtig vragen bij Poetin, 

hoe lang hij nog wil doorgaan met bevrijden van andere landen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 april 2022 

Democratisch feestje 
 

 

Wanneer in een gemeente binnen enkele weken na de verkiezingen duidelijkheid komt over een te 
vormen nieuwe coalitie, zodat een college kan worden gevormd en aan de slag kan, ben ik geneigd 
om te zeggen: petje af! Goed werk! De democratie is er weer in geslaagd om verder te gaan met het 
besturen van de gemeente. 

Drechterland is de andere Westfrieze gemeenten een beetje voor. Laten ze er in Hoorn maar een 
puntje aan zuigen! Drie partijen hebben het voornemen genoemd om er met elkaar uit te komen en 
het elkaar niet al te moeilijk te maken met het uitruilen van pijnpunten. Wanneer partijleiders 
enthousiast kijkend de goegemeente verzekeren dat ze zo lekker met elkaar kunnen werken, dan 
moet het voor een gemeente fantastisch zijn dat er ruimte lijkt te zijn voor constructieve 
samenwerking waar de hele gemeente de voordelen van zal proeven in de voorliggende vier jaar. 

Het zijn de partijen VVD, Progressief Drechterland en Gemeentebelangen Drechterland die elkaar 
voldoende vertrouwen inboezemden om er op korte termijn helemaal uit te komen en een pracht 
van een collegeprogramma aan het volk te openbaren. Ze bezitten gedrieën net één zetel meer dan 
de helft van het aantal zetels in de Drechterlandse raad. Maar liefst 57%  van de kiezers zijn op deze 
manier betrokken bij de coalitie. Echter is de vreugde om dit mooie samenspel niet bij ieder even 
groot. 

De melk is zuur bij de Senioren Partij Drechterland en de lokale afdeling van het CDA. Zij doen hun 
beklag via de media. Kiezers in Drechterland krijgen een andere coalitie dan besteld, roep het CDA. 
Simone Visser-Botman, de lijsttrekker van het CDA zag als stemmenkampioen het als 
vanzelfsprekend dat het CDA deel zou uitmaken van een coalitie en omdat de Senioren Partij 
Drechterland maar liefst twee zetels was gegroeid en daardoor zelfs verdubbeld in zeggingskracht, 
was het logisch dat ook de SPD erbij zou komen. Met de VVD als vanouds voor de hand liggende 
partner is het plaatje gewoon rond en kan met een redelijk ruime meerderheid de mooie gemeente 
Drechterland ontzettend goede diensten bereid worden. 

De VVD besliste echter anders. Wonderbaarlijk volgens de partijen die nu buiten de deur staan. De 
VVD, de Vastgeroeste Vastgoed Denkers immers, is niet de best voorspelde partner van een 
progressieve partij  en zeg nou zelf, wat doet Gemeentebelangen erbij? In de afgelopen vier jaar toch 
niet de grootste fan van VVD en PDL. Wat voor spelletjes worden daar gespeeld? Hebben ze dit voor 
de verkiezingen al een beetje bekonkeld? Wat die drie partijtjes willen is toch pure machtslust? 

Ik lees in mijn regionale dagblad een uitspraak van de baas van de senioren: ‘De partij met een 
spectaculaire verkiezingswinst buitenspel zetten, om koste wat kost zelf aan de macht te blijven, dat 
was ironisch genoeg juist hetgeen wat wij willen veranderen.’ 

De macht, daar gaat het om. De kiezers die op CDA en SPD hebben gestemd zijn buiten spel gezet, 
wordt betreurd. CDA en SPD hadden volgens deze kiezers de wethouders moeten leveren. Je zet al 
die kiezers in de kou. Dat hoort toch niet?  

Ik vrees dat ik de dames en heren van de partijen die nu oppositie mogen voeren erop moet wijzen 
dat de uitlatingen en gedachten van SPD en CDA niet gespeend zijn van machtsdenken. Was de 



 

 

tandem van deze twee partijen voor de VVD zo duidelijk dat de VVD als aanschuifpartij een hoop 
SPD- en CDA-wensen voor zoete koek diende te accepteren? Of blijkt nu dat het recept voor 
lieverkoekjes bij te twee andere partijen er smakelijker uit zag?  

Drechterland gaat een boeiende politieke voorstelling beleven met drie partijen die zich bewust zijn 
van hun verschillen (en hoe groot zijn die in een pattelandsgemeente?) en die het gevoel hebben 
elkaar als gelijkwaardige partners te beschouwen. Een meerderheid van de Drechterlandse kiezers 
maakt het nu mee dat hun wens om bestuurders van hun keuze de gemeente te zien besturen 
uitkomt. Dat lijkt me precies de bedoeling van de democratie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 april 2022 

Stolpwensen niet stelpen 
 

 

Tijdens de vakanties in verre buitenlanden valt ons vaak op dat de wereld er daar anders uitziet dan 
bij ons thuis. Dan bedoel ik niet zozeer het landschap met bergen, meren, bossen of zo, maar de 
manier waarop huizen zijn gebouwd. Bij het woord chalet, dat we leerden kennen voordat in ons 
land een type vakantieonderkomen werd neergezet, dat zoveel afwijkt van het Zwitserse origineel, 
hebben we een beeldbepalende indruk van het land van de chalets. Wanneer we daar weer naar toe 
zouden gaan en er geen enkele meer zouden aantreffen, zouden we zonder enige twijfel het gevoel 
krijgen in een heel ander land op visite te zijn. 

In Nederland geldt dit dan omgekeerd ook voor Zwitserse bezoekers, die naast het vlakke land de 
woningbouw hopen aan te treffen die ze kenden van vorige bezoeken of van plaatjes die door 
toeristenbureaus zijn geschoten van typisch Nederlandse landschappen en woningbouw. En daar 
zitten helemaal zeker weten ook plaatjes bij van Nederlandse boerderijen. Bij het zien van de 
Nederlandse vakantiechalets zouden zij waarschijnlijk een woord gebruiken dat de vertaling is van 
stacaravan. 

Wij in Westfriesland komen zo vaak typisch Westfriese boerderijen tegen dat we ze bijna niet eens 
meer zien. En dat is een bron van zorgen voor organisaties, die het Westfriese woningbeeldmerk zo 
zuiver mogelijk wil behouden. Wij hebben hier de stolpboerderijen en dat worden er steeds minder. 
De vraag is dan: is dat erg? Het antwoord hierop kan erg verschillen. Voor de een is het oude meuk, 
dat best tegen de vlakte gegooid kan, wanneer het gebouw niet meer de functie van boerderij heeft. 
En tegenwoordig kun je wellicht veel efficiënter bouwen wanneer je als agrariër ruimte zoekt om het 
werk te kunnen doen onder moderne omstandigheden. Voor de ander is het bestaan van 
stolpboerderijen van essentieel belang om de regio een eigen gezicht te laten behouden. Wat er ook 
met het gebouw wordt gedaan. 

Boerderijtypen in Nederland, zo las ik ergens, zijn in te delen in vier hoofdtypen. Onze stolp past bij 
de Friese Huisgroep, aan te treffen in Noord-Holland, Groningen en de Waddeneilanden. Overigens is 
daar de onderverdeling in stolp, stelp en kop-hals-rompboerderij. En daarnaast verder naar het 
oosten toe de driekap-boerderij en het Oldambster type. Dat hangt ook af van de regio. Ik ben nu 
toch bezig de groepen te benoemen en dus dan ook maar de Hallehuisgroep genoemd. Dan weet je 
dat je rondtrekt door Drenthe, Overijssel, Gelderland, Het Gooi en op nog een paar plekken in ons 
land. De Dwarshuisgroep ofwel de Zuidelijke Huisgroep treffen we aan in Noord-Brabant en Limburg 
en het ligt voor de hand in Zeeland en Zeeuws Vlaanderen de Zeeuwse en Vlaamse Schuurgroep 
tegen te komen.   

Elke streek heeft zijn eigen karakteristieke bouwvorm en dat vind ik leuk en interessant en ik zal 
beslist niet de enige zijn. De vraag is echter of het zo noodzakelijk is voor onze samenleving om die 
verschillen van stijl te bewaren. En wanneer je dat bijvoorbeeld voor Westfriesland van belang vindt: 
hoeveel exemplaren van de typische bouwvorm moet je overhouden om nog te kunnen spreken van 
een typisch Westfries landschap? En mag je, wanneer een woonkern bij uitbreiding stolpen heeft 
opgeslokt binnen de bebouwde kom, een stolp slopen omdat je op die plek een 
appartementencomplex met tien wooneenheden kunt realiseren? Moet je overheidssteun kunnen 
aanvragen om opknapbeurten aan mooie stolpen mogelijk te kunnen maken? 

Het zijn wel de vragen die onze politici moeten beantwoorden. Gelukkig leeft ook bij de meesten van 
hen de vraag: hoeveel onherstelbaars gaat er verloren voor de gemeente, wanneer we stolpen 
afbreken? Ik hoop van harte dat nooit de vrees is kiezers te verliezen of de hoop juist kiezers te 
winnen bij sloopoverweging de overhand zullen krijgen. Ik zou het heel jammer vinden wanneer 



 

 

Westfriese politici al tevreden zullen zijn wanneer we één stolp overhouden in het 
Zuiderzeemuseum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 april 2022 

Formeren maar 
 

 

Het is moeilijk om na verkiezingen een goed functionerende coalitie te vinden. Coalitiepartners 

moeten elkaar kunnen vertrouwen, er moeten geen verborgen agenda’s meespelen en voordat je 

handjeklap over weerbarstige bestuurszaken gaat plegen, moet duidelijk zijn dat de compromispijn 

voor alle deelnemers even groot is.  

In Hoorn liepen partijen op tegen de houding van de fractievoorzitter van de grootste partij tijdens 

de vorige periode en in aanloop naar de komende vier jaar. Kennelijk was het vertrouwen dat het 

toch wel goed zou kunnen komen met deze uiterst bevlogen en actieve persoon niet te vergroten. 

Heel moeizaam konden verwijten richting deze man uit de monden van de woordvoerders van de 

afwijzende partijen tevoorschijn getrokken worden. Misschien is een complimentje op zijn plaats 

voor de wijze van afwijzen met behoud van respect.  

Ook in andere Westfriese gemeenten blijken de besprekingen rond de formatie van een nieuwe 

coalitie ingewikkelder dan verwacht. Hoewel, wanneer je al duidelijk hebt gemaakt, dan in de vorige 

periode het onderlinge overleg nogal stroef ging, dan neem je dat mee voor de toekomst. PDL en 

VVD in Drechterland hadden zo’n ervaring met het CDA en omdat ze ervan uit gaan dat het omslaan 

naar een prettiger gedrag niet erg aannemelijk is, werd er in no time een nieuwe coalitie voorgesteld 

zonder het CDA en zonder de partij die nu de grootste zetelwinst boekte, de SPD. 

In de Drechterlandse GBD, die ook deel mocht uitmaken van de snel gevormde coalitie, kwam bij één 

raadslid het besef, dat het afwijzen van twee partijen die al jarenlang de winkel gaande hielden iets 

te drastisch is. Die scheidde zich zelfs af. Of Drechterland nu landelijk recordhouder is met de snelste 

afsplitsing na de verkiezingen weet ik niet, maar het lijkt me goed dat hier geen prijs mee te 

verdienen is. Het CDA is zich de stroeve bejegening jegens andersdenkenden niet bewust en daarin 

staan ze niet alleen. Ik moet de eerste partij nog tegenkomen die zichzelf verontschuldigt voor 

onvriendelijk of aanhoudend afhoudend gedrag naar andere partijen toe. Bij veel politici zit de 

overtuiging ingebakken dat zij nimmer zelf schofferen maar wel geschoffeerd worden.  

De vlot voor elkaar gebrachte coalitie in Opmeer bestaande uit CDA, VVD en PvdA/GroenLinks meent 

de verstoorde vertrouwensrelatie tussen bestuur en bevolking – die overigens overal in het land 

wordt waargenomen - te kunnen herstellen met de vraag aan de bevolking welke hete hangijzers 

allemaal aangepakt moeten worden. Dat niet iedereen van de oppositie dit herkent als een briljante 

aanpak, kan ik begrijpen. Je gaat de verkiezingen in met een partijprogramma, waarin je de kiezer 

bezweert dat de daar genoemde zaken absolute prioriteit verdienen. Men zou kunnen aannemen dat 

men juist om dat programma de keuze laat bepalen en dan ga je achteraf vragen wat de burgers zelf 

hadden gedacht. Geloven ze zelf niet meer in hun eigen programma en zelfs niet in een programma 

dat past bij het net afgesloten coalitieakkoord? Democratie terugbrengen naar het volk is een goede 

zaak, maar weet wel op welke manier je dat doet. Ik hoop voor de Opmeerse coalitie dat de keuzes 

van de burgers naadloos passen in de door die partijen gewenste richting. Als het anders wordt, dan 

zul je het moeilijk krijgen.  

Het coalitieoverleg in Enkhuizen kent een te nemen hobbel, die waarschijnlijk in de hele Nederlandse 

gemeentepolitiek niet eerder is voorgekomen. Door het overlijden van Chris Segerius komt een zetel 

leeg, die niet kan worden ingevuld door nummer twee of lager op de lijst. Daar stond namelijk 



 

 

niemand. En zolang niemand die zetel kan bezetten zal men het gevaar lopen dat de stemmen staken 

omdat het aantal bezette zetels even is. Is er juridisch een constructie te bedenken dat de zetel kan 

worden verloot? Of kan men in het kader van burgerparticipatie een wisselzetel geven aan iemand 

uit het volk? Per groot onderwerp iemand anders?  

Wanneer de dames en heren politici er met elkaar uit zijn, hoe verder te gaan, kunnen misschien in 

alle Westfriese gemeenten plannen worden bedacht om een wat duidelijkere burgerparticipatie te 

organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 mei 2022 

Gefeliciteerd!  
 

 

En de winnaar is: Stede Broec! Als eerste Westfriese gemeente klaar 
met formeren van een coalitie en een college. Zonder lijken in de 
kast, met open vizier en met een bestuursmotto dat vertrouwen 
wekt. : ’Samenwerken, Samen leven, Samen ontwikkelen 
2022-2026’. Gefeliciteerd, burgers van Stede Broec! 

ODS, VVD en CDA gaan de klus met elkaar aan. Open en 
Duidelijk Stede Broec heeft de kar getrokken met 
ondersteuning van een informateur en formateur en VVD en 
CDA konden kennelijk zonder al te veel moeite aansluiten. Met veertien personen in een raad van 
negentien heb je een sterke basis. Ik weet niet of er bij deze veertien samenwerkende raadsleden 
mensen zijn met een sterke persoonlijkheid, gekoppeld aan een sterke geldingsdrang, zodat in de 
komende vier jaar onvermijdelijke afsplitsingen zullen ontstaan, maar tegenover een oppositie van 
vijf raadsleden kun je je enkele afvallers permitteren. 

Wanneer je in deze tijd al een college kunt vormen met slechts drie partijen dan lijk je een van de 
steeds schaarser wordende gemeenten te worden zonder splinterpartijtjes met nagenoeg dezelfde 
bestuursidealen op papier, maar met sterk afwijkende interpretatie ervan. Een dergelijke gemeente 
dient men binnen het Westfriese verband uiterst serieus te nemen. Wie echter ziet welke partijen de 
overige vijf zetels hebben binnengehaald zal ontdekken dat die vijf zetels gaan naar vijf fracties. Elke 
fractie precies één zetel. Partij van de Arbeid/GroenLinks (dus eigenlijk zes!), Gemeentebelangen 
Stede Broec, Onafhankelijke Partij, SP en Eerlijk Leefbaar Stede Broec vormen gezamenlijk de 
oppositie, maar het is maar helemaal de vraag of er veel gezamenlijkheid bestaat tussen deze vijf 
partijtjes.  

Natuurlijk zijn CDA en VVD vanouds politieke groeperingen met een hoop bestuurservaring en met 
een behoorlijk doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg gehalte. En wanneer je je politieke stroming 
Open en Duidelijk noemt, dan zou je bijna durven weddenschappen af te sluiten dat er de komende 
vier jaar geen WOB-verzoeken worden ingediend. De meerderheid van deze drie partijen zou zonder 
de VVD ook wel in stand blijven, maar wanneer het CDA afhaakt, is er een groot probleem. Zou dit 
iets zijn, waarmee de christelijke appellisten een machtsinstrument in handen hebben waarmee ze 
hooguit nonchalant hoeven te spelen bij onverhoopte verschillen van opvattingen? Het blijft 
tenslotte altijd politiek.  

Is er voor de vijf splinterpartijtjes nog een en ander binnen te halen wat hun dierbare wensen 
betreft? Er zijn twee duidelijk linkse partijen bij en de coalitie komt op mij als stabiel rechts over. 
Wanneer je fractie Eerlijk Leefbaar in het vaandel draagt, dan wijst dat op oneerlijke en onleefbare 
toestanden die in deze gemeente zouden kunnen hebben voorgedaan. We zullen ongetwijfeld 
verwoede pogingen gaan zien om sociale, eerlijke en leefbare items aan het coalitieregiem toe te 
voegen. De leden van de nieuwe coalitie zullen uiteraard verontwaardigd volhouden dat hun 
collegeprogramma barstens vol zit met sociaal, eerlijk en leefbaar. Wij als burgers zullen daar 
helemaal zelfstandig een oordeel over kunnen vellen en over krap vier jaar zouden we kunnen 
vaststellen wat de werkelijke praktijk is geworden.  



 

 

Maar evengoed is het een mooie prestatie te noemen dat Stede Broec nu al een nieuw bestuur 
heeft. Gelukkig zijn drie wethouders een minder grote aanslag op het gemeentebudget en zo mag je 
politiek ook bekijken. Hoi! Het normale bestuursgesteggel kan een aanvang nemen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 mei 2022 

Parallelle verkeerswerkelijkheid 

 

 

 

Tractoren horen op het boerenland en op de boerenweggetjes was vroeger mijn vaste overtuiging. En 
wanneer ik op doorgaande wegen achter een tractor met zwaarbeladen aanhanger rijd, zwenk ik altijd even 
naar de middenstreep op de weg om te zien waar die overgaat in een onderbroken middenstreep en of de 
afstand tot het tegemoet rijdende verkeer groot genoeg is, om in een lagere versnelling vol gas voorbij de 
trekkercombinatie te kunnen komen.  

Die mensen doen ook gewoon hun werk, is dan doorgaans mijn gedachtegang, maar ik hoop dat zo weinig 
mogelijk agrarisch verkeer die weg nodig heeft om ergens te komen. Als ik me er aan ga ergeren, moet ik maar 
overwegen om niet in Westfriesland te wonen of buiten de bebouwde kom van Hoorn te gaan. In Opperdoes 
en in Medemblik rijden de tractoren dwars door de bebouwde kom heen. Daar wel, maar ik moet begrijpen 
dat men dat daar ook niet zo’n prettige gewoonte vindt. De bestuurders van het landbouwverkeer zijn het 
daar volledig mee eens en hebben dat zelfs meermaals laten weten. 

In de planning van wegenaanleg zou er rekening gehouden kunnen worden met het drukke tractorverkeer, 
zou je denken. Maar de plannenmakers lijken deze regio alleen te kennen via de landkaarten, waarin zij 
doorgaans nieuwe weggetjes mogen intekenen. Dan zien zij in één oogopslag dat er tussen de vele 
dorpskernen allemaal wegen zijn en dat je overal kunt komen zonder al te veel om te rijden. Klaar is de 
tekenklus dus. En wanneer de overhedelijke opdrachtgevers in hun achterhoofd het beeld hebben van 
agrariërs die met hun tractoren allerlei protestdemonstraties willen langs rijden, zouden die zomaar kunnen 
denken dat die agrariërs met hun tractoren op het eigen erf moeten blijven. Misschien loopt in het 
provinciehuis nog een bestuurder rond die ervan overtuigd is dat Westfriese boeren de gewoonte hebben met 
de tractor naar Albert Heijn, Dekamarkt, Jumbo of een andere supermarkt (hoeveel ketens moet ik noemen 
om niet beticht te worden van sluikreclame? Dan noem ik voor de veiligheid VOMAR en SPAR ook even en 
DEEN hoeft niet meer, anders zou deze column zomaar een stukje te lang kunnen worden! (en wie zit daar nu 
op de wachten?)). 

Er rijden jaarlijks meer dan 7500 tractoren noodgedwongen door Opperdoes en Medemblik. Wanneer ik ervan 
uitga dat ’s zondags geen tractoren torren dan zijn dat er pakweg minimaal 25 per dag. Dus aanzienlijk veel 
meer dan de regiobussen tijden. Omdat er daar geen parallelweg is langs de N240. Omdat de plannenmakers 
bij de Provinciale Staten er de noodzaak niet van inzien? Omdat er geen geld meer is? Omdat elders in de 
provincie iets wordt aangelegd dat veel meer aanzien verdient dan een landweggetje voor tractoren? Omdat 
ze in Haarlem denken dat die lui in Westfriesland niet moeten zeuren? Omdat een stagiaire met een 
onvoldoende voor topografie de tekening mocht maken? Of omdat die stagiaire wegens de 
coronamoeilijkheden in het onderwijs dit vak mocht schrappen? Of toch niet omdat men denkt dat er van de 
jaarlijks 150 doden bij N-wegongevallen er relatief weinig zijn in Westfriesland? Of heeft een bestuurder van de 
gemeente Medemblik tijdens een borrel in Haarlem zich laten ontvallen dat het allemaal best geregeld is qua 
wegenaanleg?  

Je blijft natuurlijk gissen naar de juiste reden. Misschien is die uit te leggen. Wanneer dat in het kort kan 
worden uitgelegd op een bord aan het begin van de N240 en bij het binnenrijden van de bebouwde kom dan 
zal de ergernis natuurlijk volledig verdwijnen en de bestuurders van de tractoren een bemoedigende  hartelijke 
zwaai doen toekomen van bewoners die het allemaal begrijpen en kunnen billijken. Ik vrees echter dat deze 
veronderstelling minstens zo krankzinnig is als het uitblijven van een noodzakelijke parallelweg. Misschien 
helpt het een beetje wanneer elke Westfriese bestuurder tijdens een bespreking met een provinciaal 



 

 

bestuurder langs de neus weg een à propos doet over de noodzaak van dit boerenweggetje. Dat is in ieder 
geval beter dan iedereen in Nederland en ver daarbuiten aan te raden toch vooral niet meer naar Opperdoes 
en Medemblik te reizen. Ik bof maar dat ik niet elke dag die kant op moet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 mei 2022 

Regenboogzebrapad 

 

Een regenboogzebrapad aanleggen is een statement maken. Er tegen protesteren is ook een 

statement. Onze geliefde Westfriese gemeente Enkhuizen is nu ook een regenboogzebrapad rijk. 

‘Het is voor ons verspild geld,’ laat een kritische stadsburger aldaar weten. ‘Diversiteit, daar het om,’ 

lees ik daarentegen uit de mond van initiatiefneemster Saskia Righart van Gelder. 

Enkhuizen is niet de eerste gemeente in de wereld, in Europa, in Nederland, in Noord-Holland of zelfs 

in Westfriesland waar een dergelijk zebrapad is aangelegd. Het is waarschijnlijk dat in West 

Hollywood in 2012 ter gelegenheid van de Pridemaand het allereerste regenboogzebrapad is 

aangelegd. Tel Aviv en Sydney volgden spoedig en ik  lees bij Wikipedia dat regenboogzebrapaden 

zijn geschilderd bij de Russische ambassades in Helsinki en Stockholm uit protest tegen het Russische 

anti-homobeleid. We schrijven dan 2013. Bij onze zuiderburen kreeg Gent in 2013 een eerste 

regenboogzebrapad en in datzelfde jaar kwam men in Utrecht ook op dit idee om de Roze zaterdag 

wat meer kleur te geven. In Almere kwam als eerste stad in Europa in 2019 een transgenderpad. Of 

ze nog steeds de enige stad in ons werelddeel is met een dergelijk pad weet ik niet. Een 

transgenderpad heeft een eigen kleurstelling waarin roze, blauw en wit de boventoon voeren. 

Een regenboogzebrapad is een statement. Een stadsbestuur die dit democratisch weet te regelen wil 

de boodschap uitzenden open te staan voor iedereen en de verstokte discriminerende opvattingen 

over de seksuele moraal en verhoudingen niet te willen steunen. En vreemd genoeg kost het 

innemen van zo’n seksuele wokehouding een heleboel tijd. Zou dat kunnen omdat men ook gevoelig 

is geweest voor de gevoeligheden die sommige mensen blijven koesteren omdat hun religie dat nog 

altijd voorschrijft of omdat ze zelf het verblijf onder een steen prefereren? 

Ik vind het altijd interessant om de argumenten te horen en te lezen van tegenstanders tegen de 

variaties van het beleven van genderidentiteit of keuzes voor het zelfde geslacht. Soms zijn ze 

onverholen stompzinnig bot, maar ook kan tegenwerking in een beschaafd sausje zijn gedoopt. ‘Is al 

die aandacht voor dit onderwerp wel slim want je wekt juist tegenstand op’?’ ‘Dit benadrukt 

hokjesdenken juist!’ ‘We zijn toch allemaal gewoon mens?’ ‘Goed dat er aandacht aan wordt 

gegeven, maar niet hier en niet op zo’n manier.’  ‘We kunnen er toch gewoon eerst eens over 

praten?’ ‘Denk je nu echt dat dit helpt?’ ‘Praat erover binnen de scholen,’ of: ‘Hou dit soort 

onderwerpen buiten de lesprogramma’s, want er is toch al een achterstand met rekenen en taal.’ 

‘Het is slecht voor de handel en het toerisme.’ ‘Dit is symboolpolitiek.’ ‘Het had beter geweest eerst 

te overleggen met de omwonenden.’ ‘Waarom voor deze groep mensen? ‘Ik kan zo nog een hoop 

groepen bedenken die het moeilijk  hebben. Moeten we voor al die groepen zebrapaden 

beschilderen?’ ‘Natuurlijk ben ik niet tegen dat soort mensen, maar dat hoeven wij toch niet te zien?’ 

‘Ik vind het allemaal prima, zolang ze er maar voor zorgen dat God of Allah het niet te zien krijgt.’ 

De meest gebruikte manier voor het afwijzen in welke gradatie van beschaving dan ook is via de 

social media. Voor het zebrapad in Enkhuizen zal dat vast ook gelden. En natuurlijk is er ook aandacht 

voor wat het allemaal gekost heeft. Nu kun je best aan mij uitleggen waarom dat zo’n negenduizend 

euro heeft moeten kosten. Vertel mij ook maar welke schilder deze klus geklaard heeft, want dan 

hoef ik hem nooit een offerte te vragen voor een schilderklus bij mij thuis. Er lopen genoeg mensen 

rond, ook in Enkhuizen, die deze klus met een hele hoop genoegen en toch keurig netjes gratis op de 



 

 

weg hadden aangebracht. En de schilders zouden echt niet uitsluitend behoren bij de LHBTIQA+-

gemeenschap.  

Het mooiste zou echter kunnen zijn dat iedereen die eroverheen rijdt of loopt heel even denkt aan 

de manier waarop zij alle andere mensen kunnen bezien, want geen mens is hetzelfde en voor 

elkeen ligt er een kleur of een bij jezelf passende schakering die je met deze kleuren kunt creëren, 

want dan pas past een regenboogzebrapad bij ieder van ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 mei 2022 

Aan het werk dus 
 

 

Ik zag het gisteren in het nieuws: het formeren van nieuwe colleges van burgemeester en 

wethouders duurt tegenwoordig langer. Er werd niet bij gezegd waardoor dat zo is. Ik weet ook niet 

of daar onderzoek naar gedaan is. Ik vrees dat de gekozen raadsleden zelf niet zit te wachten op een 

onderzoek naar het waarom van de langere tijdsduur, want er zou misschien geconcludeerd worden 

dat dit voornamelijk door de gekozen en ongekozen politici zelf wordt veroorzaakt. 

Ook in ons prettige Westfriesland is niet elke gemeente er al uit. Er is gewerkt met informateurs en 

formateurs, maar niet overal meen ik te mogen opmaken uit de berichtgeving over samenstellingen 

die waarschijnlijk leken en toch weer opgebroken werden. Werken met een (in)formateur lijkt 

succesvoller te kunnen eindigen. De gekozen figuur voor dat werk is meestal een externe deskundige, 

die niet lid is van een van de lokale partijen. Onafhankelijk dus. De beste garantie daarvoor is het 

aanzoeken van iemand die niet uit de betreffende gemeente komt, maar van elders en niet gevraagd 

of voorgesteld wordt door iemand van één van de verschillende partijen die toevallig een goede 

kandidaat weet. 

Ik kom nu meteen bij de kern van het moeizame proces dat overigens tot ver buiten Westfriesland op 

net zo’n moeizame manier tot stand komt. Het gaat om het vertrouwen, of beter gezegd om het 

ontbreken ervan. Daarnaast helpt het ook niet wanneer er veel fracties in een raad zijn gekozen. Het 

uitdijen van het aantal fracties in de afgelopen twintig jaar is voornamelijk gebaseerd op 

wantrouwen. Politici die menen dat een hoop dossiers niet veilig genoeg zijn bij andere partijen en 

soms ontstond vanuit een straat of wijk een gloednieuwe partij vanwege zaken die voor de burgerij 

aldaar gevoelig mis gingen.  

Is het psychologisch te verklaren dat alle rompslomp en wantrouwen het formeren van nieuwe 

colleges in de weg staan? Ik ben geen psycholoog, maar doordat ik me vaak heb afgevraagd waarom 

mensen doen zoals ze doen en daarbij oorzaken veronderstel die zeer vaak ook zo uitkwamen, durf ik 

een poging te doen. Eigenlijk zou ik mijn betoog kunnen bekorten door simpel te zeggen: kijk maar 

eens hoe men in Enkhuizen de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd. Ga eens rond om te zien hoe de 

diverse gemeenteraadsleden zich opstellen in hun raad. Er lopen heel wat stronteigenwijze figuren 

rond.  

In alle Westfriese gemeenten is kinnesinne aan te wijzen. Soms keurig weggestopt achter beschaafde 

betogen, soms duidelijk te merken door rodekoppenopmerkingen. Soms gaat het binnen een fractie 

al mis. Zie Drechterland, waar al een afsplitsing plaatsvond voordat de formatie rond was. Veel 

fracties in een gemeenteraad zijn de garantie voor meer emotie, meer verontwaardiging, zelfs meer 

gekonkel om meerderheidjes voor elkaar te krijgen bij het inzetten van  raadsinstrumenten (moties, 

amendementen en artikel 36-vragen).  

Het is heerlijk wanneer twee of meer partijtjes gaandeweg ontdekken dat ze eigenlijk net zo goed 

samen kunnen gaan, zodat de verdelingen van aandacht over de verschillende taken verlichting kan 

bieden. Maar stel dat twee samengeplakte partijtjes één wethouder mogen aanwijzen, van welke 

bloedgroep is die dan? Mag je dan logischerwijze terugkijken naar de oorspronkelijk grootste fractie?  



 

 

(In)formateurs moeten van goeden huize komen, willen ze tot coalitievoorstellen kunnen komen 

waar de voorgestelde partijen ook nog goed kunnen samenwerken. Zij moeten in de eerste plaats 

zorgen voor onderling vertrouwen bij de politici. Dat is hard nodig, want hoe kun anders in godsnaam 

ervoor zorgen dat de burgers weer meer vertrouwen in hun afgevaardigden krijgen? Vertrouwen is 

een werkwoord. Aan het werk dus, zou ik zeggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 juni 2022 

De brandspuit 
 

 

Ik mag tot mijn grote geluk al vanaf het begin van deze eeuw een radioprogramma presenteren over 

cabaret. Om te beginnen bij Radio Hoorn en verder bij Weeff en toen deze omroep geen plek meer 

wilde inruimen voor een programma over cabaret vond ik onderdak bij Hoorn Radio, v.h. Radio 

Bontekoe. In bijna alle afleveringen is er wat ruimte gehouden voor Westfriese humor. 

Eén van de nummers die de afgelopen twintig jaar een aantal malen is teruggekomen is het verhaal 

over De Brandspuit van Kees Stet. Kees Stet is de artiestennaam van Piet Kroon, die leefde van 1900 

tot 1979. Schitterende verhalen bracht hij in het Westfries, die gelukkig op geluidsdragers zijn 

vastgelegd. Eén van die prachtige verhalen gaat over de brandspuit, die ingezet moest worden bij 

een grote uitslaande brand in Ierswoud, de boerderij dan Dirk Groot. Het dorp beschikte over een 

brandspuit en vier spuitgasten. De pelisie kwam aan bij het huis van Wullem Knoin, tikte op het raam 

en zei: Wullem, Wullem… brand hoor.’ Dit is het begin over het blussen van de brand op hun dooie 

gemak, waarbij eerst nog gezocht werd waar de brandspuit ook alweer stond. Bij de smid dus en die 

moest aan de knecht nog eerst vragen of de spuit al ‘jippejeerd’ was. De reparatie zou toch gauw 

zo’n dag of drie duren en de conclusie van de spuitgasten was toen dat de boerderij dan wel 

helemaal uitgebrand zou zijn. Dat was in de grote stad wel anders, volgens Kees Stet. 

Een hilarisch verhaal over een situatie in een klein dorp dat waarschijnlijk heel anders was aan het 

begin van de vorige eeuw, maar de brandbluscapaciteiten zullen met enige zekerheid niet zo groot 

zijn geweest als tegenwoordig. Er is een bewustwording ontstaan over de noodzaak om vlot te 

kunnen uitrukken met goed materiaal en vakkundige spuitgasten. Ook hier in de kleinere 

woonkernen staan op diverse plaatsen brandweerauto’s en is er de beschikking over uiterst 

effectieve apparaten om diverse noodsituaties – ook die die niets met brand te maken hebben – 

adequaat en zeer op tijd te kunnen aanpakken.  

Een veilig gevoel, wanneer je er af en toe bij stil staat. Er is voor het gebied waar wij leven een 

organisatie die al die veiligheid voor de burgers zo efficiënt mogelijk wil organiseren. Het is de 

Veiligheidsregio. Betaald door de overheid, die zoals wij regelmatig vermoeden, alles zo goed 

mogelijk voor elkaar wil hebben voor de burgerij. De huidige overheid heeft echter voor hun 

burgerzorg een budget waarmee ze moeten uitkomen en het is de landelijke, provinciale, regionale 

of gemeentelijke politiek die mag uitmaken hoeveel geld men over heeft om de veilige situatie zo te 

houden of zelfs te verbeteren. Een politicus zul je niet gauw horen verklaren: ‘De huidige veiligheid in 

onze regio is eigenlijk veel te goed. We gaan er wat van afbouwen, zodat er voor de burgers een 

beetje spanning kan blijven bestaan om het leven niet al te saai te doen worden.’ 

Natuurlijk zal een bezuinigende politicus er altijd bij zeggen, dat dit past in het plan om de hele boel 

juist te verbeteren door te reorganiseren. Waarschijnlijk is onze Veiligheidsregio met zo’n proces 

bezig. Er worden namelijk twee brandweerkazernes gesloten. Ursem en Berkhout mogen hun spullen 

inleveren. De betreffende brandweervrijwilligers die op veel gebieden grondig zijn bijgespijkerd 

zullen dan misschien niet meer of alleen via ingewikkelde procedures worden ingeschakeld. Ze 

kosten te veel en er zal bezuinigd moeten worden. De veiligheidsklok moet worden teruggedraaid. 

Het is logisch dat de lokale politici, evenals de gemotiveerde spuitgasten fel tegen dit plan zijn. Nu 

bezuinigen betekent alleen maar dat men vindt dat de voorzieningen onnodig uitgebreid zijn. Er zijn 



 

 

landen in de wereld waar men nog lang niet zo ver zijn met veiligheidsvoorzieningen als in 

Nederland. Moeten we dus dan maar een paar stapjes terug doen?  

Stel dat er zich weer een grote boerderijbrand voordoet in onze regio. Kan dat dan een aanleiding 

zijn om een nieuwe conference te laten bedenken voor een komisch avondje Westfries? De opvolger 

van Kees Stet kan alvast wat grappen bedenken over de zorg voor onze veiligheid, want een lachertje 

wordt het beslist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 juni 2022 

Homo Enkhuiziëns 
 

 

Ik denk dat er nog heel wat moet gebeuren eer ik de Enkhuizers zal begrijpen. Tot het ooit zover zal 

komen, vrees ik dat ik zal terugvallen op aannames die gebaseerd zijn op giswerk en in mijn eigen 

ogen redelijk objectieve waarnemingen. Dat ik altijd wel een stukje subjectiviteit zal bewaren bij 

oordeelsvorming is puur menselijk en wijs mij maar eens iemand die 100 % objectief in het leven 

staat. 

Ik heb deze overweging na het zoveelste bericht over de onenigheid tussen Enkhuizen en de twee 

andere gemeenten in SED-verband, Drechterland en Stede Broec, over de financiële verplichtingen 

om het SED in stand te houden. Enkhuizen betaalt een in verhouding wat grotere bijdrage dan de 

twee andere gemeenten en vindt dat iets wat moeten worden recht getrokken. Natuurlijk zou 

iedereen geneigd te zeggen dat dit een logisch standpunt is. Toch hebben deskundige mensen bij dit 

vraagstuk gekeken in hoeverre het terecht is dat de haringstad meer bijdraagt dan de land- en 

tuinbouwgemeenten en geconcludeerd dat de situatie best zo kan blijven. 

Ik denk terug aan een gebeurtenis van lang geleden, toen ik, mijn broer en een zus gezamenlijk een 

fles cola kochten. De kosten werden braaf in precies drie gelijke hoeveelheid centen gesplitst. We 

eindigden de gemeenschappelijke feestelijke stemming in ruzie omdat mijn broer veel meer cola 

dronk dan mijn zus en ik. Mijn broer weigerde de grotere cola-inname te compenseren met het terug 

betalen van een dubbeltje aan ons beiden. We hebben nooit meer met ons drieën één fles cola 

gekocht.  

Misschien heb jij ook ooit een situatie gekend dat je met een aantal familieleden, vrienden of 

collega’s gezamenlijk ergens ging eten om dan aan het eind af te rekenen door het gezamenlijke 

bedrag te delen door het aantal disgenoten. Dat, terwijl andere leden van het gezelschap een veel 

duurder gerecht bestelden en ook nog de duurste drankjes nuttigden. Voor zover ik berichtgeving 

over dit betalingsgeschil heb begrepen is die scheve betalingsafspraak gebaseerd op het feit dat 

Enkhuizen meer dan de twee andere gemeenten gebruik maakt van de diensten van het SED. De 

Enkhuizers willen gewoon hun duurdere consumpties deels laten betalen door de matigere 

gebruikers. 

Dat Enkhuizen de poot stijf houdt ondanks de vast en zeker redelijke argumenten zegt wellicht iets 

over de bewoners van deze stad. Ik ga hen hun desastreuze gebruik van wethouders in de afgelopen 

jaren niet weer voor de voeten werpen, maar het lijkt erop dat de manier waarop zaken rond het 

Enkhuizer strand politiek worden behandeld een beetje past in hun stijfkoppige bestuursmoraal. En 

met deze gemeente vormen we ook een regio met gezamenlijke belangenbehartiging. Ik zal het vast 

niet meer beleven, maar het intensief samengaan van de zeven gemeenten in één ambtelijke 

organisatie zal problematisch blijven wanneer Enkhuizers hun eigen bestuursgedrag blijven 

koesteren.  

De stad moet zo langzamerhand ook voor een groot deel bestaan uit importbewoners. Worden die 

ook Enkhuizers of is het een kwestie van soort zoekt soort? Mag je spreken van een heel aparte 

mensensoort, de homo Enkhuiziëns? De stad kent een groter deel van de bevolking met strenge 

christelijke opvattingen, maar daar zal die eigenzinnige en weerbarstige houding toch niet vandaan 



 

 

komen? Het zou natuurlijk ook te verklaren zijn uit het feit dat de grootste fractie van de SP is. Ook 

een groepering die opereert vanuit onverbiddelijke schier onaantastbare waarheden.  

Hoe dan ook, zolang Enkhuizen zichzelf blijft, zal er gedonder blijven. Waar haal ik wat deze mooie 

stad betreft toch het optimistische gevoel vandaan dat het ooit wel goed zal komen? Misschien 

omdat ik tegenwoordig veel minder cola drink.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 juni 2022 

Wadway 
 

 

Wanneer je jarig bent, mag je de verjaardag best vieren. In veel culturen is het vieren van 

verjaardagen een vaste gewoonte en alleen calamiteiten kunnen zo’n viering in de weg staan. Steden 

vieren hun verjaardag ook. Vaak is het de viering van het moment dat stadsrechten zijn verkregen. 

Gemeenten die menen dat zij ook zonder stadsrechten verjaardagen mogen vieren kijken meestal 

naar het moment dat de gemeente ontstond. Het moment dat in officiële stukken een naam wordt 

genoemd van het groepje woningen is dan vaak de geboortedatum van die plaats. Er wordt een 

naam bedacht die meestal te maken heeft met de plek met bomen, watergangen of naam van de 

dikste bewoner daar. 

Het dorpje Wadway bestaat waarschijnlijk om en nabij duizend jaar. Daar dromen ze in Lelystad nog 

lang niet over. Duizend jaar geleden ontstond de naam en het is niet meer bij de naambedenkers na 

te vragen waarom het nu juist Wadway moest heten. Een tamelijk serieuze verklaring is dat de naam 

bestaat uit twee delen:  wad, hetgeen doorwaadbare plaats betekent en way dat duidt op weide. In 

1311 is de naam Watwey opgeschreven in een baljuwsrekening. Ik vermoed dat een grappenmaker 

het verhaal bedacht dat de straat waar dit dorpje aan lag nog geen naam had gekregen, wat de 

bewoners toen naar het gemeentehuis dreef om daar uit te roepen: ’Wad way?’  

Op enig moment in de geschiedenis is zelfs gesproken over de stede Wadway. De plaats was toen 

een zelfstandige plattelandsstad. De langste tijd heeft Wadway echter deel uitgemaakt van een 

grotere gemeente. Nu valt de plaats zelfs onder de gemeente Medemblik. Dat zou men in 1547 nooit 

als reële mogelijkheid hebben gezien. In dat jaar werd het kerkje, de Magdalenakerk, gebouwd. Dat 

kerkje is momenteel misschien wel de belangrijkste reden om de naam Wadway te kunnen 

tegenkomen. Sinds 1966 is het een theaterkerkje, waar veel artiesten (en niet alleen de startende 

onbekende) een optreden hebben gehad.  

Ooit las ik over Wadway als een zelfstandig republiekje. Ik had toen gemeend dat een overgroot deel 
van de inwoners van het dorp uit ontevredenheid over het een en ander zich hadden afgescheiden 
van Nederland om de zaken geheel naar eigen inzichten te kunnen regelen. Een stukje 
eigengereidheid van de Westfriezen, waar je als Westfries zelfs trots op mocht zijn. Een mini 
republiek met een eigen president. Ik heb zo’n vijftig jaar geleden te weinig moeite gedaan om 
achter de verklaring van dit fenomeen te komen. Wanneer je tegenwoordig via Google zoekt vind je 
wel eens een logische verklaring voor veel zaken.  
 
De verklaring moet gezocht worden in beweringen die bakker Kees de Boer heeft gebaseerd op 
publicaties uit 1796 waarin gewag werd gemaakt van een president aan het hoofd van het bestuur 
van Wadway. President, dus een republiek. Onder invloed van de Fransen heette ieder hoofd van een 
gemeentebestuur of rechtbank een president. Dat bakker Kees het republikeinse verhaal uitdroeg 
heeft natuurlijk een hoop gegniffel opgeleverd en dat mag best. Het heeft er in ieder geval aan 
bijgedragen dat er wat meer bekendheid voor het dorp Wadway kwam en waarom zou dat verkeerd 
zijn? 
  
Wadway gaat het duizendste jaar van haar bestaan vieren. Heel terecht! Er zijn veel minder 
belangrijke feestredenen te bedenken. Het aantal plaatsen in Westfriesland (en ook daarbuiten!) dat 
duizend jaar lang plek bood voor inwoners is niet groot. Het aantal inwoners dat het niet weg te 



 

 

poetsen plekje op de landkaart telt is niet indrukwekkend te noemen. Vorig jaar 180 personen. Nou 
èn? Niet alleen door hen, maar door ons allemaal mag feestelijk geroepen worden: Wadway voor 
altijd! En zingen wij enthousiast mee: Het dorp Wadway gaat nooit verloren! Knoop het in je oren, 
enz, enz (bis, bis) 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 juni 2022 

Gaan we echt bouwen? 
 

 

Steeds meer Westfriese gemeenten kunnen weer echt  aan de slag met nieuwe raad en nieuw 

college. Afgerond is het zoeken naar compromissen, het husselen van kaarten die lang tegen de borst 

zijn gehouden, het grootmoedig instemmen met plannen die men zelf ook had en het in de vriezer 

zetten van oud zeer dat in de toekomst weer tevoorschijn gehaald kan worden als dat voor het 

partijbelang weer noodzakelijk is. 

Koggenland is ook al klaar met formeren en delen van informatie over plannen waarmee de 

gemeente gegarandeerd een stuk gelukkiger wordt. Het maken van goede plannen kost een beetje, 

maar het realiseren ervan nog veel mee. Terwijl de coalitiegenoten in de raad glunderend het 

resultaat van weken interne strijd begroeten, zijn het de oppositiepartijen die de magere resultaten 

graag tegen het daglicht willen houden. Hoezo, mooie plannen voor woningbouw, vindt Rick Nooy 

van het Koggenlandse CDA. En: Koggenland heeft beduidend meer woningen gebouwd in de 

afgelopen jaren dan van de provincie moest, riposteerde wethouder Rosalien van Dolder.  

Woningbouw is een Nederlandse inhaalopdracht en niet alleen in Koggenland speelt de woningbouw 

een rol. Ook in Hoorn speelt al enige tijd de vraag hoe de moeizaam bij elkaar geschraapte vierkante 

meters kunnen worden ingezet om daar op prettig woonbare wijze woningen te realiseren. In 

hetzelfde college zitten nu partijen die tot 12.000 nieuwe woningen in 2030 willen gaan en partijen 

die dat veel te veel vinden. Zesduizend stuks in de komende jaren is het compromis en beide kampen 

hopen na de volgende verkiezingen alsnog blijvend beleid te maken van hun huidige bouwwensen. In 

Hoorn klinken zelfs geluiden dat die extra woningen die de Hoornse burgerij nodig zal hebben maar 

elders in de regio moeten worden neergezet.  

Ik heb geen idee welke Westfriese gemeente nu bij de Hoornse fracties erop aandringt die extra 

duizenden Hoornse woningen op hun grondgebied te mogen neerzetten. In de hele regio baart het 

aantal woningen zorgen. In Enkhuizen en in Hoorn zijn plannen om veel oudere huurhuizen te slopen 

om daar nieuwe voor in de plaats te zetten en daar klinkt met grote regelmaat de vraag wanneer een 

woning te veel mankeert om goed opgeknapt te kunnen worden. Wie kan de huur van de 

nieuwbouw dan nog opbrengen?  

 In Obdam is het de bedoeling nog nieuwbouw te gaan verkopen voor 170 mille. Dat schijnt zeker 

mogelijk te zijn volgens een bouwer die kennelijk niet eerst zijn eigen zakken flink wil vullen. De 

grootste bedreiging voor het welslagen van zo’n geweldig bouwproject schijnt onze overheid te zijn. 

Er zijn namelijk regeltjes die het netjes laten verlopen van procedures enorm ophouden. Onze eigen 

overheid heeft een enorm stelsel aan regeltjes die werkelijk elk risico en aansprakelijkheid voor onze 

ambtenaren afdekt. Die regeltjes zijn vast afgesproken omdat wij, burgers van die gemeenten, erop 

uit waren zo ver en uitsluitend mogelijk onze eigen belangetjes te dienen, zodat de overheden bij 

klachten over trage afhandeling altijd de bal terug kan kaatsten. Het is onze eigen schuld dat er 

regeltjes zijn.  

Politieke keuzes kunnen ook als stevige rem functioneren. Hier en daar is in de gemeenten stevig 

stelling genomen tegen tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers. Emotionele taferelen in een 

Hoornse raadsvergadering van slechts enkele jaren geleden wezen erop dat volgens een 

meerderheid van de raadsleden spoedzoekers rustig konden dood vallen. Je wilde ze niet in de buurt 



 

 

hebben van je eigen kinderen die veilig van en naar school moesten gaan. En wat te denken van 

plekjes om tiny houses neer te zetten? De circulaire huisjesbouwer Clean2Anywhere heeft er nu een 

stuk of vijf klaar staan. Waar mogen ze neergezet worden? In Enkhuizen willen verschillende partijen 

wel flexwoningen neerzetten en in Hoorn lijkt het verzet daar tegen ook afgenomen. Hoe lang zullen 

weldoordachte ambtelijke procedures dit kunnen tegenhouden?  

Waar moeten we zijn om alle remprocedures - nee, het zijn voortgangprocedures met een 

vertragend effect – te veranderen in voortgangversnellende procedures? In Hoorns spreekt het 

nieuwe college over durven. Het is een van de titelwoorden van het coalitieakkoord. Welke 

Westfriese gemeente gaat het aandurven met de snelste bouwprocedure te komen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 juni 2022 

Medembliksemse boel 
 

 

Het is een zwaard van Damocles dat veel gemeenten boven het hoofd hangt. Misschien hebben alle 
gemeenten ooit te maken gehad met die dreiging. De gemeentelijke financiën zijn niet genoeg om 
aan allerlei verplichtingen te voldoen en er is geen zicht op snelle verbetering. Dit lot treft 
Medemblik op dit moment. Wanneer de gemeentelijke financiën niet spoedig in orde zijn, zal de 
provincie de regie overnemen en de gemeenteraad buiten spel zetten.  

Er is maar liefst 5,7 miljoen tekort. Wanneer je het gemeentelijke kasboek inziet dan ontdek je dat er 
aan inkomsten- en uitgavenkant vele miljoenen meer genoemd worden. Maar het bedrag dat 
Medemblik nu niet heeft is vast groter dan de algemene reserves van de gemeente. In ieder geval 
vindt de provincie dat het stadsbestuur te lang te weinig heeft gedaan om het gevaar te keren. Er is 
al eens eerder gewaarschuwd dat het verkeerd ging en toen is Medemblik er kennelijk toch in 
geslaagd de provincie te laten geloven dat het allemaal wel goed zal komen.  

Medemblik is Enkhuizen niet. Ik betwijfel of een raadsmeerderheid zou trachten bij intensievere 
samenwerking met andere gemeenten hun rekening bij de ander neer te leggen, maar achter mijn  
twijfel zit ook de lastige achterdocht dat het ontzettend des mens kan zijn de oorzaak van ellende die 
men overkomt buiten zichzelf te zoeken. In Medemblik zal dat met gebruik van democratische 
meerderheid ook best het geval kunnen zijn. Hoe dan ook, ik wil de burgers van Medemblik 
voorhouden dat de schuld slechts deels bij hen ligt. Immers, de besteding van de schaarse middelen 
worden vierjaarlijks uitbesteed aan de Medemblikse politici met de meest heldere beloftes.  

Wanneer die Medembliksemse politici er een financiële puinhoop van maken kan dat natuurlijk ook 
komen, omdat zij op die verantwoordelijke plek zijn gekomen vanwege gedane mooie en helaas te 
dure beloften. Nu lijkt het er op dat de kosten voor het sociale domein veel te hoog zijn opgelopen. 
Het sociale domein is de zorg voor zorgbehoevenden. Vooral de zorg voor de jeugd schijnt niet meer 
te betalen te zijn. En wanneer ik dat geluid verneem, dan vindt een flink deel van mijn empathische 
capaciteit dat eigenlijk erg edelmoedig. Hoe mooi is het niet wanneer je tegen alle stroom in tracht 
hulpbehoevenden adequaat te helpen? 

Natuurlijk is de oorzaak van het financiële drama niet alleen in de zorg te vinden. Een meerderheid 
van de kiezers zou de zorg een rotzorg kunnen zijn, maar de behoefte aan mooie andere zaken veel 
groter. Een van de wensen die het bij een flink volksdeel altijd goed doet is de beperking van de 
kosten die de gemeente berekent voor het voorrecht te mogen wonen binnen de gemeentegrenzen. 
En daar moet de oplossing voor de dreiging vanuit de provincie gezocht worden. De ozb gaat flink 
omhoog en de glasheldere beloften over allerlei mooie dorpszaken gaan de ijskast in of zullen 
volledig moeten worden geschrapt van de wensenlijst. Dat proces van bewustwording bij de 
Medemblikkers rond die vervloekte Schraalhans moet nu worden begeleid door de partijen die 
kortgeleden nog blij waren dat ze een college met eigen wethouders mochten regelen. CDA, D66, GB 
en Morgen! hebben dit nu op hun bordje liggen en de overige partijen kunnen het zich bijna 
triomfantelijk veroorloven oppositie te voeren.  

Regeren in tijden van overvloed is heerlijker voor de coalitie dan voor de oppositie, misschien is dat 
omgekeerd wanneer de schatkist leeg blijft. Het geheugen van de kiezer heeft Alzheimertrekjes. Wie 
van de Medemblikkers weet nog hoe de vorige coalitie was samengesteld? En mochten met een 



 

 

hoop opofferingen over een kleine vier jaar de problemen achter de rug zijn, zou de kiezer op dat 
moment menen verlost te kunnen worden van de regerende partijen vanwege een langdurig 
knibbelbeleid of het idee koesteren dat het juist deze partijen gelukt is de stad te hebben verlost van 
alle ellende?  

Ik vrees dat veel gemeentenaren de opvatting aanhangen dat hen de hele Medembliksemse politiek 
gestolen kan worden. De vraag is in hoeverre dat de ellende zal verkleinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 juli 2022 

Flexwoningen 
 

 

Enkhuizen gaat flexwoningen bouwen. Is dat zo uitzonderlijk dat dit gebeuren in de krant vermeld 

moet worden? Ik vrees van wel. Naar aanleiding van bouwplannen van flexwoningen is hier en daar 

(bijvoorbeeld in Hoorn) een hoop kabaal gemaakt door verontruste burgers. 

Wat is een flexwoning en welke bedreiging gaat daar van uit? Je kunt dat opzoeken en lezen dat een 

flexwoning doorgaans een flexibele, kleine woning is, die bedoeld is voor mensen die snel huisvesting 

nodig hebben. Ik hoop dat je van mij wilt aannemen dat van een woning geen dreiging uitgaat. Er zijn 

burgers die zich ineens heel verontrust gaan gedragen zodra ze horen wie bedoeld wordt met 

‘mensen die snel huisvesting nodig hebben’. Ik las: studenten, tijdelijke (buitenlandse) werknemers, 

expats/buitenlandse kenniswerkers, statushouders, mensen die beschermd moeten worden, mensen 

die zojuist een relatie verbroken hebben, starters en mensen die antikraak willen wonen.  

In Hoorn leidde enige jaren geleden een plan om flexwoningen neer te zetten voor spoedzoekers tot 

een fulminerende groep burgers die de groepen die snel onderdak nodig hadden als een enorm 

gevaar zagen voor hun schoolgaande kroost die in een aantal gevallen langs die woningen met die 

verschrikkelijke bewoners moest lopen. De dames en heren die brulden dat ze niet gehoord werden 

kregen hun zin: er kwamen in Hoorn geen flexwoningen. 

Intussen zitten we met een woningmarkt die compleet is vastgelopen. Woningzoekenden te over en 

in Enkhuizen gaat een deel van de Bloemenbuurt op de schop, zodat het aantal spoedzoekers nog 

groter wordt. Mag je het dan verstandig noemen dat het college van de haringstad voorstelt om zo 

gauw mogelijk een flink aantal flexwoningen neer te zetten en zich niet meer bezig te houden met 

kleine projectjes hier en daar? Natuurlijk wel! Verstandig en dapper ook, want op de vraag of de 

flexwoningen alleen voor de bewoners uit Enkhuizen zijn bedoeld wordt gezegd dat ze ook voor de 

regio zijn bedoeld. In Westeinde Zuid en in Gommerswijk West komen ook statushouders en 

Oekraïners.  

Het onderbrengen van seizoenarbeiders is een punt van discussie in Medemblik. Er is een plan om 

deze mensen onder te brengen in een kantoorpand op het bedrijventerrein WFO, waar ook veel 

arbeidsmigranten werkzaam zijn. Daar zijn diverse ondernemers niet erg blij mee. Zij houden vol dat 

het inrichten van slaapplaatsen voor deze werknemers meer voet- en fietspaden behoeft, dat er veel 

woonwerkverkeer zal zijn en dat deze groep niets te bieden valt. De gemeente Medemblik is hen 

behulpzaam, maar hanteert andere argumenten. Het huisvesten van arbeidsmigranten mag alleen in 

het gebouw waar zij ook werken. Een leeg pand gebruiken voor mensen die bij verschillende 

bedrijven werkzaam zijn wil het college niet. Medemblik is niet van plan dat anders te gaan regelen. 

Misschien lees je tussen de geschreven regels de opvatting dat het Medemblikse college lijdt aan 

enige xenofobische weerzin tegen ander volk dan de eigen bevolking. Daar zit wat mij betreft ook 

een stukje sentiment waar ik geen enkele sympathie voor kan opbrengen. Het doet mij teveel 

denken aan de Hoornse protesten van enkele jaren terug. Ik meen in Hoorn enige verbetering te 

proeven. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met de acute problematiek van veel te kort 

mensen voor allerlei klussen en de enorme druk op de woningmarkt.  



 

 

Nog te vaak worden argumenten gebruikt die lijken te wijzen op oprechte zorg om migranten goed 

op te vangen, maar die vooral bedoeld zijn om de opvang een paar provincies verderop maar te laten 

regelen. Enkhuizen wil al aan de slag voor eigen stad, maar ook voor de regio. Deze stad is op dit 

gebied een voorbeeld voor de rest van de regio Westfriesland. Gelukkig is deze stad nu eens niet 

onderwerp van mijn kritiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 juli 2022 

Vlagvertoon 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Vandaag hingen bij ons in de straat twee vlaggen uit. Tot mijn verrassing gewoon rood-wit-blauw 

zoals dat gebruikelijk is. Er hingen ook tassen aan de stok en ik verbaasde me eerlijk gezegd over mijn 

verbazing over dit vlagvertoon, terwijl dit al jaren een traditie is in ons land. Ben je geslaagd, dan 

hang je de vlag uit. We hebben dat nota bene bij het slagen van onze eigen kinderen ook gedaan. 

Overigens alleen voor het slagen vanwege het behaalde diploma van de middelbare school. 

De Nederlandse driekleur uithangen bij dergelijke kleine feestelijke gebeurtenissen heeft volgens 

mijn waarneming nooit geleid tot nationale verontwaardiging. Bij feest mag je vlaggen. De vlag staat 

voor jouw feestelijke trots. Nu pas stel ik me de vraag of een particulier feestje een reden mag zijn 

om de nationale driekleur uit te hangen. Toen ik nog leraar was op onze basisschool heb ik enige 

jaren de taak gekregen tijdens 4 mei de vlag halfstok en op 5 mei de vlag ten top te hijsen in de 

vlaggenmast voor de school. En het kan vast wel eens gebeurd zijn tijdens een ander heel feestelijk 

moment voor de school. 

Nu zien we in de hele regio de Nederlandse vlag omgekeerd hangen. Het is een uiting van het 

boerenprotest. ‘Blauw, wit, rood is boeren in nood.’ Daar staat het nu voor. De Black Lives Matter 

hanteert ook de omgekeerde Amerikaanse vlag en op meerdere plekken in de wereld is omdraaien 

van vlaggen een teken van protest. In de Middeleeuwen werd de omgekeerde vlag ook al gebruikt 

om opstand aan te geven en in de scheepvaart betekent zo’n omgekeerde vlag dat het schip in nood 

verkeert. Er is dus niks nieuws onder de zon en je zou kunnen denken dat dit gewoon een 

geaccepteerde manier kan blijven om een groot protest te onderstrepen.  

Wanneer je een klein beetje moeite doet om het gebruik van protestvlaggen te onderzoeken, dan 

kun je lezen dat het anders gebruiken van de Nederlandse vlag ook gedaan is door bepaalde 

(politieke) bewegingen, waar wellicht niet iedereen blijmoedig onder wil staan. Zo is in de dertiger 

jaren de Prinsenvlag gevoerd door de NSB, ook nog nadat in 1937 de kleuren rood, wit, blauw bij 

Koninklijk Besluit tot de enige nationale vlag werd verheven. Recenter is die prinsenvlag gekozen 

door rechts-radicale groepen als Voorpost, de Nederlandse Volks-Unie, de Nationalistische Volks 

Beweging en Stormfront.  De PVV heeft – helaas niet erg verrassend - ook een tijdje grote voorliefde 

gehad voor deze driekleur. 

Het omkeren van de vlag is al een tijdje een keuze van ‘de gele hesjes’ en het is ook waargenomen bij 

de protesterende coronawappies. Twee groepen die naar mijn mening liever brullen dat ze niet 

gehoord worden dan open staan voor uitleg en overleg. Wanneer onze nationale driekleur nu 

gevoerd wordt om de protesten van de boeren te onderstrepen, begin ik me af te vragen in hoeverre 



 

 

dit symbool ook inhoudt dat uit- en overleg niet meer gewenst zijn en dat we rücksichtslose acties 

mogen verwachten. We hebben er al een aantal gezien en veel boeren en hun organisaties hebben 

laten weten daarmee niet geïdentificeerd te willen worden. 

Ik ga ervan uit dat de meeste mensen die met groot genoegen een omgekeerde vlag hebben hangen 

niet gerekend willen worden tot de groepen van intolerante groep van complotdenkers met een 

antidemocratische instelling. Zij doen echter met het onbevangen ophangen van dit vlagvertoon die 

groepen een groot plezier. Ik ben geen nationalist, maar ik hou van dit land. De leefsfeer van de nog 

lang niet ideale vorm van democratie die we hier kennen is een verademing wanneer je die vergelijkt 

met veel andere democratieën. Ik hoop dat ludieke foute vlaggenzwaaiers dit ook niet zullen 

vergeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 juli 2022 

Boek Westfriesland 

 

 

Westfriesland is voor mij niet zomaar een onlangs bedachte naam voor een regio met een aantal 
gemeenten die toevallig op een plek gesitueerd zijn met dezelfde grondsoort of passend binnen 
natuurlijke grenzen. Westfriesland is een gebied dat al sinds de Middeleeuwen een regio is waar 
gezamenlijke belangen een samenhang in de bevolking vereisten. 

Misschien weet je dat ik ooit een jeugdverhaal heb laten uitgeven over een stukje van de 
geschiedenis van deze regio. Het verhaal speelt zich af in de tijd dat Floris V de zeggenschap over dit 
gebied opeiste en grote moeite heeft gedaan om dat de bevolking van Westfriesland ook bij te 
brengen. Om zulks voor elkaar te kunnen krijgen liet hij een handvol dwangburchten bouwen van 
waaruit hij de onwillige bevolking in de greep kon houden. De bouw van de eerste burcht bij 
Wijdenes vormt een flink deel van het verhaal dat ik bedacht. 

We kennen nu eigenlijk alleen kasteel Radboud in Medemblik. Een dwangburcht die in de tijd dat 
men die bouwde niet die naam had. De overlevering wil dat op de plek van dat kasteel lang daarvoor 
de woonplek was van de Friese koning Radboud. Omdat op die plek langs de Medemelacha (een van 
de twee rivieren die het Westfriese deel van Friesland scheidden) een goede plek was om tol te 
heffen, kan het best geweest zijn dat daar een versterking lag, waar Floris V later zijn eigen burcht op 
bouwde. Het schijnt dat de Westfriezen in de 13e eeuw nabij Wijdenes een versterking hadden van 
waaruit ze het de Hollandse graaf met zijn vloot nog knap lastig hebben gemaakt. Op die plek maakte 
graaf Floris zijn burcht.   

Wanneer een regio zich verzet tegen een gezag dat zich om redenen buiten de regio om daar wil 
vestigen, worden onderlinge banden geschapen. Er bestaat geen betere manier om van een 
bevolking een eenheid te maken dan het te belagen. Nu zou je van graaf Floris kunnen zeggen dat hij 
niet alleen met militaire middelen van de Westfriezen één volk smeedde, maar ook door deze regio 
bestuurlijke invloed te geven en middelen om de strijd tegen een andere vijand, het water, met enig 
zicht op succes aan te vangen. Het leverde ons de Westfriese Omringdijk op.  

Na de dood van graaf Floris is het oude verzet van de Westfriezen weer opgestookt en dat leidde o.a. 
tot de totale vernietiging van de dwangburcht bij Wijdenes. Melis Stoke schreef in die tijd daar over: 
"Ende si braken thuis toter eerde..". De Westfriezen zijn op 12 maart 1297 bij de Vroonergeest door 
de gezamenlijke grafelijke legers van Hollanders en Zeeuwen volledig in de pan gehakt. Bijna de 
gehele mannelijke bevolking van Westfriesland heeft daar het leven gelaten. Men schat het aantal 
gedode Westfriese strijders op 3000 tot 4000. Het betekende ook het definitieve einde van de 
pogingen om dit gebied vrij te laten worden van welke grafelijk gezag dan ook. 

Wij zijn de huidige bewoners van Westfriesland en het merendeel gebruikt het regionale dialect niet 
of nauwelijks meer. Het merendeel van de bevolking van nu bestaat uit import of nazaten van 
import. Ik ben niet geboren binnen de grenzen van Westfriesland. Mijn opa en oma en al hun 
voorouders wel. Ik durf met enig lef dus wel te beweren dat ik een tamelijk echte Westfries ben. En 
ieder die desnoods met Limburgse klanken in zijn of haar stem definitief heeft gekozen voor deze 
regio, mag je wat mij betreft ook een Westfries noemen. Ik ken Turken en Marokkanen die nooit 
meer van plan zijn weer hier vandaan te gaan. Ik geloof dat de Westfriese bevolking heel divers 
begint te worden.  

Nu hoop ik echter vurig dat er niet weer een bedreiging van buitenaf nodig zal zijn om van de 
bewoners van alle gemeenten in deze regio ook ware Westfriezen te maken. Het zal kunnen 
gebeuren zonder de bouw van nieuwe dwangburchten. Maar zou het niet een mooie gedachte zijn 



 

 

dat er hier en daar nieuwe fraaie Westfriese bouwsels gaan verrijzen? Of misschien slechts één 
gebouw ergens in Westfriesland, waar het bestuur van heel Westfriesland is gevestigd? De bouw van 
iets dergelijks vergt de beschikbaarheid van veel bouwstenen. En de beste bouwstenen voor een 
prachtig Westfriesland zijn de Westfriezen zelf. Misschien zal ik daar dan ooit ook een boek over 
kunnen schrijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 juli 2022 

Kunt u mij de middenweg naar een oplossing vertellen? 

 

 

Protesteren tegen ontwikkelingen, door overheid of bedrijfsleven opgevatte opvattingen, 

overheidsbeleid in binnen- en buitenland kan meestal straffeloos in Nederland. Hier word je nooit 

opgepakt wanneer je met een blanco A-4’tje staat te demonstreren tegenover een regeringsgebouw. 

Wanneer je als individu of als groep onredelijk wordt gedwarsboomd of opgeofferd, mag je je 

ongenoegen daarover uiten, vaak ook met toestemming van de lokale overheid. Dat is een groot 

goed. 

Het is natuurlijk een prachtig resultaat wanneer de instantie tegen wie jouw gram zich richtte inziet 

dat er iets veranderd moet worden en dat ook laat weten en uiteraard substantiële bewegingen naar 

jou toe maakt. Vakbonden zijn er groot mee geworden en zijn te prijzen voor het verbeteren van de 

werk- en leefomstandigheden voor de gewone burger sinds de 19e eeuw. Het verbeteren van 

omstandigheden voor diverse groepen - en nu zelfs ook voor het land, het water en de lucht waarin 

wij dienen te leven - is een zorg die door velen wordt onderschreven. Onze maatschappij is nog niet 

volmaakt en je mag er vrolijk vanuit gaan dat die het ook nooit zal worden. 

Ik heb ook, net als hele volksstammen, meegedaan met diverse demonstraties. In een hele grote 

groep bij elkaar komen, door straten lopend waar spreekkoren of waves mooi weerklonken of op 

grote pleinen of velden staan om strijdlustige sprekers aan te horen en massakreten mee te slaken 

heeft iets moois. In de meeste gevallen was het niet nodig een grimmig gezicht te laten zien. De 

boodschap kwam dankzij de media goed over en het gebeurde wel eens dat er een stukje 

verandering door werd teweeggebracht. Mijn demonstraties betroffen meestal een onderwerp dat ik 

belangrijk vond, maar nimmer hoefde ik te demonstreren omdat mijn verdere leven volledig naar de 

knoppen zou zijn geholpen wanneer men niet zou toegeven. 

De boerenprotesten van nu gaan grotendeels wel over het naakte bestaan van de agrariërs zelf en 

door hun acties is afgelopen tijd is die boodschap goed doorgekomen, ook naar beleidsmakers toe. 

Dat er dan een symbool wordt gebruikt zoals een omgekeerde Nederlandse vlag, kun je dan ook met 

een glimlach bekijken. Er zijn nu echter acties gaande die de dringende boodschap dreigen om te 

draaien naar misnoegen van hen die zich met hun zorgen begaan wisten. Het storten van afval, mest, 

brandende autobanden en hooibalen op drukke snelwegen versterkt geenszins de bereidwilligheid 

om de boeren in nood tegemoet te komen. Bij veel automobilisten zullen in grote woede 

samengestelde scheldwoorden met een agrarisch en een lichamelijk deel geuit zijn. Dat zou ik ook 

doen. 

Rondrijdend door Westfriesland zie ik her en der nog uitingen van het Westfriese protest en die 

beschouw ik als nuttige geheugensteuntjes voor hen die in ons gebied beleidsinvloed zou kunnen 

uitoefenen. Dat we hier nog goed kunnen doorrijden op de wegen vind ik heel plezierig en mag niet 

worden begrepen als onverschilligheid jegens de agrarische zaak. Ik maak me meer zorgen over het 

feit dat een pseudofascist als Donald Trump zich uitspreekt over de Nederlandse problematiek. Niet 

dat Amerikanen zich ooit gaan bezighouden met onze stikstof-versus-veeboerproblematiek, maar 

wel over de mogelijkheid dat fanatieke agrariërs die nog niet uitgeraasd zijn zich zullen optrekken 

aan de uitspraken van Trump.  



 

 

Ik hoop dat men in Westfriesland niet de overtuiging oppakt dat het hier maar een tam gedoe is en 

dat het hoog tijd wordt ook hier mest uit te rijden over de N307, de Provinciale Weg of de A.C. de 

Graafweg. Er zijn echte problemen op te lossen. Ook in onze regio. Hier willen we niet compleet af 

van stikstof producerende agrariërs of huizenbouwers, maar we willen ook niet af van de stukjes 

natuur waar we ook trots op willen blijven. De oplossing ligt helaas voor de boeren niet precies in het 

midden. En mocht er ergens een gulden middenweg bestaan, laten we die dan niet bij voorbaat 

besmeuren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 augustus 2022 

Kermistradities 

 

 

Te kermis gaan is een vermaak dat door heel Nederland jaarlijks gevierd wordt. In sommige 

gemeenten meerdere keren per jaar. Kermis is een traditie en we hechten ons veel sterker aan 

tradities wanneer die in het gedrang dreigen te komen. Alleen is het de vraag hoe die traditie er 

precies uit ziet.  

“Slechts is ’t dorpje waar en wis 
Waar ’t nooit eens kermis is. 
Men moet op de kermis dansen, 
Men moet op de kermis schransen 
Want, want kermisvreugd 
Maakt de mens eerst recht verheugd 
En, en dat is waar 
Kermis komt maar eens in ’t jaar.”  
(opgetekend uit Ach lieve tijd West-Friesland) 

Dit versje stamt uit een tijd dat het vieren van kermis een onderbreking betekende van een periode 

van onafgebroken werken en zwoegen door de oprechte en eenvoudige arbeider. Met grote moeite 

werd geld opzij gelegd om tijdens de kermis even de teugels te kunnen vieren en een versnapering 

en drankje tot zich te nemen, waar anders geen geld voor was.  

Vorig jaar was het wat moeilijker voluit kermis te vieren vanwege coronamaatregelen. Dit jaar zijn we 

ons zo ver mogelijk weggestopt in het achterhoofd bewust van het feit dat corona in steeds nieuwe 

varianten pogingen doet om de maatschappij te ontregelen, maar dat gebeurt nu nog op zo’n kleine 

schaal dat we ons daar nagenoeg collectief niets van aantrekken. Vorig jaar kenden we in 

Westfriesland nog enkele verhitte confrontaties met het (bier)schuim op de lippen van hen die zich 

van oude tradities beroofd voelden. Vooral jongeren die zich groepeerden om zich luidkeels teweer 

te stellen tegen de beschermende oekazes van lokale overheden.  

We hebben die spanningen dit jaar niet. Dit jaar lijken we weer te kunnen doorgaan met aloude 

tradities. Het versje aan het begin van deze column zal echter nergens hardop worden voorgedragen, 

evenmin als het lied dat de Aartwouders in het begin van de vorige eeuw zongen: 

“Klorren is een rottegat 
Barregorn een moddergat 
Winkel is een spreeuwennest 
Ierswoud is het allerbest.”  
 
Ook dit stukje Westfriese poëzie is te lezen in Ach lieve tijd West-Friesland, waar ook te lezen staat 

dat het katknuppelen, pauwknuppelen, gans- en palingtrekken tot de toenmalige tradities 

behoorden. Daar hoor je toch niemand meer over, hoewel dat ooit als een prachtige kermistraditie 

werd beschouwd. Waar worden nog vrijstermarkten georganiseerd zoals bijvoorbeeld in Schagen het 

geval was?  

Natuurlijk bestond vooral in de Westfriese dorpen het kermisplezier grotendeels in het ruimer 

innemen van alcoholische dorstlessers en werden vanaf preekstoel en kansel de goegemeente 



 

 

voorgehouden vooral de christelijke tradities en gedragingen niet uit het oog te verliezen. Ik denk 

hierbij aan een prachtig lied dat de cabaretgroep Don Quishocking ooit bracht over het 

kermisvermaak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 augustus 2022 

Hitteplan 

 

 

Dat het op dit moment erg warm is naar Nederlandse begrippen wordt door nagenoeg iedereen 

onderschreven. Er zijn nauwelijks hitteontkenners. Officieel zitten we midden in een hittegolf. Dat 

het na maandag weer een beetje voorbij kan zijn kan een acceptabele reden zijn om te spreken van 

een hittegolfje. We zitten hier niet in Zuid-Spanje. Maar bij een Nederlandse hittegolf past 

tegenwoordig een Nationaal Hitteplan.  

Van onze overheden hebben we een hitteprotocol voorgelegd gekregen en een belangrijk onderdeel 

hiervan is het bijstaan van gestrande automobilisten voor wie een onvoorbereid langer verblijf op het 

gloeiendhete asfalt fataal kan worden. Er wordt, mits het stranden op het asfalt plaats vindt tussen 

10.00 uur en 20.00 uur, een bergingsauto op de asfaltplakker afgestuurd die de auto versleept naar 

een plek waar gegarandeerd een koelere plek is voor de inzittenden.  

Een andere groep mensen die extra zorg behoeven is de groep 75-plussers. Daar moet extra op gelet 

worden, want kennelijk kunnen zij dat minder dan nodig is. Ik prijs mij gelukkig dat ik met mijn 73 

jaar daar nog niet bij hoor. Maar omdat de voorspelling is dat in de komende jaren wel vaker dan het 

oude KNMI-gemiddelde zo’n hittegolf voorbij kan komen houd ik toch een beetje mijn hart vast. Ik ga 

er eigenlijk toch vanuit dat mensen op mijn leeftijd nog enigszins leerbaar zijn en dat het omgaan 

met ervaringen van vroegere tijden ook levensreddend kan blijken.  

Het Nationale Hitteplan is ingegaan voor de provincies  Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-

Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Dus ook wij als Westfriezen behoren tot de 

Nederlanders die de speciale zorgaandacht krijgen van onze landelijke overheid. Het RIVM is de 

organisatie die aangeeft hoe, wanneer en waar het Hitteplan moet worden ingezet. Er zijn 

organisaties die de hittezorgaandacht vorm kunnen geven. En het fijne is daarom dat 

gemeentebesturen zich nauwelijks meer druk hoeven te maken over het leveren van zorg. Er zijn 

gemeenten die nog best bereid zijn het hittenoodsignaal door te geven aan zorginstellingen, maar 

voor verantwoordelijkheid voor wat er allemaal dramatisch mis kan lopen bij hitte gerelateerde 

ongelukjes hoef je niet bij onze wethouders te zijn. 

Natuurlijk hoort bij deze vaker terugkerende hittegolven ook de discussie over het waarom van de 

toename en het hoe het komt dat het weer niet alleen bij ons, maar over de hele wereld zorgt voor 

uiterst schadelijke en vervelende toestanden. Bosbranden en overstromingen zijn het gevolg van 

klimaatopwarming en daarvoor zijn wij als wereldburgers allemaal verantwoordelijk. De een wat 

meer dan de ander natuurlijk en je moet niet de personen de kost willen geven die menen dat het 

helemaal niets te maken heeft met wat wij met de wereld uitspoken.  

Misschien dat die mensen een andere manier vinden om de nationale vlag verkeerd op te hangen, of 

rond te lopen met boerenzakdoeken, gele hesjes of gele paraplu’s. Het zou zomaar kunnen zijn dat 

de ontkenners van klimaatproblemen al deze attributen in huis hebben. En laat me nu bij het zoeken 

naar achtergrondinformatie bij de ANWB, die serieuze pogingen gaat doen mensen met autopech te 

redden en die met het nuttige advies komt altijd water en een paraplu mee te nemen bij autoritten, 

bij een foto van hun gele auto’s van de Wegenwacht een uitgeklapte paraplu tonen. Een gele 

paraplu! Ik weet natuurlijk dat ik nu kan brullen dat dit het bewijs is dat de ANWB nauwe contacten 



 

 

onderhoudt met de complotdenkers, maar ik laat de kans om ook een onzinnig complottheorie de 

wereld in te sturen aan mij voorbij gaan. De paraplu die jou gaat beschermen tegen verhittende 

zonnestralen mag van mij alle kleuren van de regenboog hebben, maar daar valt natuurlijk ook weer 

een verhaal te bedenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 augustus 2022 

Zwaagse Zwemvierdaagse 

 

 

Deze week even geen verhaal over politiek geharrewar of 

historische wetenswaardigheden. Deze week – het is immers een 

zomercolumn – even over mijzelf. Ik doe vanaf 1973 mee met de 

zwemvierdaagse. In het eerste jaar dat ik als onderwijzer aan de 

slag ging op de Jules Verneschool in Hoorn werkte ik mee met 

collega Hans Bernard aan de deelname van onze leerlingen aan de 

zwemvierdaagse. Het zwembad De Wijzend in Zwaag was 

daarmee begonnen en we fietsen met een flink ploegje leerlingen 

naar dat niet al te  nabij gelegen nieuwe zwembad.  

Zwaag is intussen een deel van de gemeente Hoorn en het 

zwembad ligt daar nog altijd. Ook de zwemvierdaagse is in dat 

bad op twee coronajaren na steeds georganiseerd. Met de 

leerlingen van onze school deden we elk jaar mee. Bijna alle jaren 

in Zwaag. Bijna, want toen in onze eigen wijk het Witte Badhuis werd geopend zijn we daar gaan 

zwemmen. Dat scheelde toch een flinke fietstocht.  

Toen voor het Witte Badhuis geen toekomst meer bleek te zijn werd de aandacht weer gevestigd op 

zwembad De Wijzend. In de beginjaren waren wij als school beslist niet de enigen die elk jaar met de 

zwemvierdaagse naar De Wijzend togen. Ook bij de wandelvierdaagse waren het de scholen die dit 

sportfestijn opluisterden. Vanuit de Grote Waal was het wel een eind fietsen, maar dat maakte de 

sportprestatie juist groter. Ik heb elke keer meegezwommen en hield met een soepel oog de telling 

van het aantal baantjes in de gaten en bleef de zwemmertjes aanmoedigen. De af te leggen 

afstanden waren 250 meter voor de jongere kinderen en maar liefst 500 meter voor de kinderen uit 

de vijfde en zesde klas, later natuurlijk groep 7 en 8 genoemd.  

Ik heb het twee keer meegemaakt dat een leerling uit de bovenbouw mijn zwemtempo bijhield of 

zelfs oversteeg. Ik hoopte dat dit ooit zou kunnen leiden tot ware Hoornse zwemkampioenen, maar 

dat gebeurde niet. Ik weet niet of ik moet zeggen: helaas niet. Ze hebben andere kwaliteiten 

uitgebouwd tot beroepen waarin zij zich beter thuis voelden. Ik bleef met de laatsten meezwemmen 

totdat iedereen klaar was. Kort daarna werden de anderen uit het kleinere bad gemaand zich aan te 

kleden.  

Toen het beroep van onderwijzer veranderde in leraar en de werktijden werden onderscheiden in 

lesgebonden en niet-lesgebonden uren verdween ook de ruimte die kon worden benut voor het 

begeleiden van schoolkinderen bij diverse sporten. Schoolvoetbal, -korfbal en vierdaagse en nog 

meer sporten, maar gaandeweg won de opvatting dat dit meer klusjes waren voor de ouders. De 

zwemvierdaagse kreeg snel niet meer de plek in de schoolsportagenda’s die het had en weldra waren 

de kinderen van de Jules Verneschool de enigen die in schoolverband bleven meedoen. Ik had deze 

taak op me genomen en bleef dat doen, ook wanneer binnen de taakverdeling van de niet-

lesgebonden uren daar geen ruimte meer voor was.  



 

 

De Wijzend stelde onze deelname erg op prijs en men maakte van de uitreiking van de medailles een 

kleine ceremonie. Medewerkster Amanda was degene die dit namens het zwembad elk jaar op zich 

nam. Er is in de organisatie daar voldoende souplesse om de deelname van onze school aan te 

passen aan ons rooster van schoolreisjes. Het aantal keren dat de school deelnam aan de 

zwemvierdaagse is gekomen tot 39 keer. Toen ging ik met pensioen. Hoewel ik beslist niet gezien kan 

worden als een sportief persoon, meldde ik me wel elk jaar weer bij De Wijzend voor de volgende 

aflevering van de zwemvierdaagse. Alleen jammer dat er één coronajaar voorbij ging zonder de 

mogelijkheid een volgende medaille binnen te halen. Ook vorig jaar was het evenement voor mij niet 

te volgen in Zwaag, maar kon ik terecht in de Waterhoorn, waar men het nauwelijks kon geloven dat 

er ook al medailles bestonden voor de 48e keer.  

Dit jaar is de vierdaagse wel te zwemmen in Zwaag, maar op een tijdstip dat wij in het buitenland 

vertoeven. Via een telefoontje naar het zwembad was het zonder probleem te verzetten naar deze 

week. Ik heb hem dus binnen! Medaille nummer 49. Ik vind al jaren dat ik me niet moet tevreden 

stellen met de verplichte 500 meter per dag, maar ik dwing mijn ongetrainde lijf er steeds een 

kilometer van te maken. Volgend jaar zwem ik de vijftigste keer. In Zwaag, waar ik ook begon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 augustus 2022 

Beschaafd of hufterig? 
 

Oekazes vanuit de Haagse ministeries om gemeenten te verplichten nooddruftigen op te vangen 

wordt een aanslag op de democratie genoemd. Ik kan dat goed begrijpen. Regio’s en gemeenten 

hebben de taak om de zaken binnen hun grenzen goed op te lossen. Dat is hun verantwoordelijkheid. 

De landelijke overheid heeft haar eigen verantwoordelijkheden, waar ze zelf maar oplossingen voor 

moeten bedenken. 

Wanneer ik zo’n tekst lees, dan denkt een flink deel van mij: ja, dat is gewoon zo. Zo moet het 

gewoon maar blijven, maar de dagelijkse praktijk laat zien dat dit niet echt altijd goed werkt. De 

opvang van asielzoekers is nu een uiterst prangend probleem waarbij de vraag naar wie 

verantwoordelijkheid moet nemen voor wat dan ook niet zo makkelijk te beantwoorden is. De 

gemeente Tubbergen, een behoorlijk eind van ons vandaan, kreeg ineens te maken met een 

landelijke overheid die een landelijk probleem wil oplossen binnen hun gemeentegrenzen. Je hebt 

kunnen vernemen in alle mogelijke media dat de rapen gaar zijn.  

Staatssecretaris  Eric van der Burg heeft met dit dossier in zijn portefeuille een hondenbaan. In Ter 

Apel zijn elke avond mensonterende taferelen te zien met veel asielzoekers die met hun procedures 

moeten beginnen. Los van de vraag of het goed is om wat opvang van asielzoekers betreft even een 

tijdje Hongarije te spelen om de instroom te verminderen, blijft er de realiteit dat er veel te weinig 

opvangplekken bestaan in Ter Apel en heel Nederland vindt dat zij niet binnen de gemeentegrenzen 

van ter Apel verkeert.  

Natuurlijk moet je nu het verwijt laten horen dat de regering de boel heeft laten versloffen in een 

periode dat er iets minder opvang nodig was, maar daarmee hebben veel mensen die volgens de 

afspraken over opvang van oorlogsvluchtelingen en andere noodgebieden, waar we vol trots onze 

hoge beschaving bewijzend, internationaal handtekeningen voor gezet hebben, nog geen fatsoenlijke 

opvangplek. Wij hebben in Nederland geen kampen met tenten in de prut en gebrek aan alles. 

Concentratiekamptaferelen zien we liefst alleen nog in oorlogsfilms als er maar een gelukkige afloop 

bij is.  

De landelijke regering heeft dus steken laten vallen, maar de staatssecretaris die nu maar moet zien 

hoe hij alles opgelost krijgt kan plannen maken wat hij wil, verzoeken om hulp uitzenden naar alle 

regio’s en gemeenten tot hij een ons weegt en mooie verhalen vertellen over gedeelde 

verantwoordelijkheid, de meeste Nederlandse gemeenten, ook de Westfriese, hebben nog niet 

volmondig geroepen: ‘Joh, zet ze bij ons neer! Geef er een flinke zak geld bij en we lossen het voor je 

op! Wij voelen ons verantwoordelijk en wij dragen nog steeds met trots het speldje met: Wij zijn 

beschaafd!’ 

Ik mag lezen dat onze bestuurders in gezamenlijkheid nog niet zomaar ja zeggen tegen de minister. 

Dat is natuurlijk niet hetzelfde als: Nee! Ben je bedonderd? Dat overleggen moet natuurlijk zeer 

zorgvuldig gebeuren en nu in recestijd moet je de politici ook de kans geven hun batterij weer op te 

laden. Het is echt niet ondenkbaar dat er binnen pakweg twee of drie maanden een duidelijk 

antwoord komt en ja, dat kan ook nee zijn. Dat mag natuurlijk niet een reden zijn om onze 

gemeenten weg te zetten als weigergemeenten.  

Ik probeer me dan in te denken in de gemoedstoestand van Eric van der Burg. Ik zou dan zoeken naar 

andere oplossingen. Radicaal zijn en waar het nog mogelijk is opvangcentra in te richten. 



 

 

Bijvoorbeeld op het terrein van de vroegere Glasbak in Hoorn. Mooi terrein, flinke afmetingen en dan 

krijg je een substantieel deel van de Nederlandse opvangverantwoordelijkheid mee ingevuld. Ik zou 

mijn schouders ophalen over brulkoren over staatsterreur. Ik vind het eigenlijk voornamelijk jammer 

voor de op te vangen asielzoekers. Wat een pech dat ze juist hulp zochten in een hufterig Nederland.   

 

 


