
Van de redactie

Het aangepaste formaat en lay out van de vorige Prospect 
is positief ontvangen. Om die reden is besloten om op deze 
wijze verder te gaan. 

De inhoud is, zoals u van ons gewend bent, interessant en 
prikkelend. Natuurlijk weten onze vaste columnschrijvers 
Ruud Knaack (op pagina 2) en Sjaak Grosthuizen (pagina 
12) nog net voor de zomervakantie ons op scherp te 
zetten. Beide heren zijn de slechte polls voor de PvdA niet 
ontgaan. Ze proberen vanuit hun eigen waarnemingen de 
vinger op de zere plek te leggen. Natuurlijk wordt Wouter 
Bos als centrale figuur niet gespaard. Maar ligt het alleen 
aan hem? 

Oud-gedeputeerde en oud-dijkgraaf IJff, tevreden wonend 
in een fraai appartement aan de Westerdijk, vertelt 
redacteur Steven de Waart openhartig over zijn 53-jarig 
lidmaatschap van “zijn” PvdA.  

Fractievoorzitter van de VVD, Harry van Lunteren heeft 
anderhalve pagina nodig om uit de doeken te doen wat 
er zoal naar zijn mening de Hoornse PvdA te kort komt. 
Zijn PvdA-collega Judith de Jong weet zijn opmerkingen 
in haar column op pagina 3 te pareren door een scala van 
activiteiten op te noemen.  

En er is meer, veel meer. De PvdA-wethouders Jack 
van Es en Ronald Witteveen praten ons weer bij in de 
rubriek ‘Is getekend’. Hoe zit het met het alcoholgebruik in 
Westfriesland en hoe gaat het met de herindeling?

Dus snel deze Prospect openslaan. Veel kijk- en leesplezier. 
En een fijne zomer toegewenst.

Het is een zeer intensief politiek jaar geweest voor de PvdA-
fractie in de Hoornse gemeenteraad. Het wordt steeds 
zichtbaarder dat de rijksoverheid veel taken overhevelt naar de 
gemeentes. Het afgelopen jaar is er geschaafd en geboetseerd 
aan de WMO, de herindeling van Westfriesland vraagt veel tijd, 
de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (nWRO), die per ingang 
van 1 juli ingaat en veel capaciteit van de gemeente vraagt. 
Daarnaast vragen de ‘normale’ taken ook veel aandacht. Een 
nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad, de inrichting van 
het stationsgebied met Pelmolenpad en Vale Hen vragen ook 
voortdurend allertheid. Wel of geen kunstgrasvelden bij de 
sportverenigingen, de drankproblematiek, de integratie, ga zo 
maar door. Het is duidelijk: onze gemeenteraadsleden kunnen 
zich niet permiteren om stil te zitten. En dat doen ze dan ook niet. 
Maar dan moet er ook ontspanning zijn. Gelukkig komt die de 
komende zes weken. Ziet u onze fractievoorzitter Judith de Jong 
hieronder al liggen? Zij en alle anderen verdienen het zeker.

PvdA-Hoorn met zomerreces
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WOUTER BOS ZOEKT NAAR DE JUISTE RICHTING

Column door Ruud Knaack

Met mij zullen er velen zijn geweest die vol 
spanning hebben uitgekeken naar het laatste 
congres van de PvdA. Omdat ik hoopte dat er op 
dat congres een nieuwe start zou worden gemaakt. 
Door het opnieuw verwoorden van wat ons bindt, 
en wat de kern van onze boodschap is. En met 
name is uitgekeken naar de speech van Wouter 
Bos.

Die handschoen heeft Wouter opgenomen. In een 
inhoudelijk goede speech stelt hij dat de grootste 
uitdaging op het gebied van de solidariteit niet 
ligt in de sociale zekerheid, maar in de vraag of 
wij een nieuwe samenleving kunnen opbouwen 
dwars over de verscheidenheid in etniciteiten, 
culturen en religies heen. Dat is de nieuwe sociale 
kwestie van de komende tientallen jaren. Daarbij 
gaat het om de heruitvinding van onze traditie van 
tolerantie. Echter, dit kan nooit meer de tolerantie 
zijn van wegduiken, laten gebeuren en niet willen 
zien. De actieve tolerantie die Wouter voorstaat 
betekent dat wij discriminatie en achterstand 
bestrijden, maar tegelijkertijd compromisloos 
onze verworven vrijheid verdedigen. Dan heb je 
het over de gelijkheid van man en vrouw, homo 
en hetero, de scheiding van kerk en staat, de 
vrijheid van meningsuiting. We accepteren niet dat 
gekwetste gevoelens een rechtvaardiging zijn voor 
het gebruik van geweld. En dat wij sluipenderwijs 
zelfcensuur toepassen onder dreiging van geweld 
en intimidatie. 

Met de inhoud van die speech van Wouter Bos ben 
ik het hartgrondig eens. Wij kennen allemaal wel 
onze voorbeelden van wegkijken en zelfcensuur. 
Ook in de afdeling Hoorn. Maar ik kan daar 
tegenover ook wijzen op de pogingen van bestuur 
en fractie onder aanvoering van Werner Krijgsman 
en Khaloud al Mobayed om het debat over de 
grenzen van tolerantie en etniciteit in Hoorn van 
de grond te tillen. Wat dat betreft doet de afdeling 
Hoorn van de PvdA pionierswerk.

Maar toch, ondanks alle mooie woorden, geloof 
ik dat Wouter Bos maar een deel van de nieuwe 
sociale kwestie aan de orde heeft gesteld. Het 

vraagstuk van de multiculturele samenleving 
kan niet los worden gezien van het vraagstuk 
van herverdeling van de mondiale welvaart. We 
realiseren ons mijns inziens niet genoeg dat wij 
leven in een zeer bevoorrecht deel van de wereld. 

Dat onze ‘armen’ in vergelijking met de echte 
armen in de wereld eigenlijk ‘stinkend rijk’ zijn. 
En dat de mensen in China, India, Afrika en Zuid-
Amerika evenveel recht hebben op welvaart als 
wij dat hebben. En dat zij hun uiterste best doen, 
vooral in China en India, om dat ook voor elkaar 
te krijgen. China, bijvoorbeeld, groeit al meer dan 
30 jaar met ongeveer 10 procent per jaar. Dat wil 
zeggen dat iedere 7 jaar hun inkomen verdubbelt. 
Maar die groei kan alleen als zij ook over olie 
en andere grondstoffen kunnen beschikken. En 
die zijn er niet. Dat betekent dat de vraag naar 
grondstoffen als maar stijgt zonder voldoende 
aanbod. Dat betekent dat wij, of vrijwillig een stap 
terug moeten doen, of dat dat onvrijwillig gebeurt 
door middel van hogere prijzen en mondiale 
conflicten. De stijging van de olieprijzen is daar een 
goed voorbeeld van.

Ik vind het een uitdaging voor de PvdA om ook dit 
vraagstuk te benoemen. Dat wij in welvaartsgroei 
een stap terug moeten doen. En dat hogere prijzen 
het gevolg zijn van mondiaal eerlijker delen. En 
ook moeten wij benadrukken dat een mogelijk 
welvaartsverlies niet afgewenteld kan worden 
op de overheid. Die de BTW op brandstoffen 
maar moet verlagen. Nee, de echte oplossing ligt 
moeilijker. Wij zullen een pas op de plaats moeten 
maken. Geen 3 vliegvakanties naar exotische 
landen meer per jaar. En wij moeten goed beseffen 
dat als wij niet willen delen, de echte armen in de 
wereld opnieuw de weg zullen vinden naar ons rijke 
landje. Met nieuwe uitdagingen op het gebied van 
religie en etniciteit. Daarom heeft Wouter Bos maar 
de helft van de fundamentele problemen van de 
komende tijd benoemd.

Voor reacties: knaack@tiscali.nl
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Na een paar drukke laatste maanden is het dan 
zover. Het politieke reces breekt aan. De fractie 
van de PvdA kijkt met tevredenheid terug op het 
afgelopen politieke jaar. Het uitgangspunt van de 
PvdA-Hoorn is dat wij in de politiek een verschil 
willen maken. Een verschil tussen een stad 
waarin kansen blijven liggen en een stad waarin 
iedereen de kans heeft en krijgt om mee te doen. 
Op het lokale niveau proberen we hieraan bij te 
dragen.

De PvdA maakt het verschil
De PvdA-Hoorn maakte het afgelopen jaar echt een verschil voor 
Hoorn. Bijvoorbeeld door er voor te pleiten dat ook voetbalclub 
Hollandia een kunstgrasveld krijgt. We zijn heel erg blij dat de 
gemeente Hollandia in het rijtje voor de kunstgrasvelden heeft 
opgenomen, want sport is belangrijk voor onze stad. Het brengt 
mensen samen. Net als vrijwilligerswerk en het integratie-initiatief 
Gilde Samenspraak. Dankzij de PvdA-Hoorn is er het afgelopen 
jaar extra mankracht gekomen voor de vrijwilligerscentrale en 
is de subsidie aan Gilde Samenspraak structureel geworden. 
Ons groene raadslid Esther de Groot schreef het afgelopen jaar 
namens de PvdA haar visie op het milieu en het klimaat. Veel 
van haar ideeën zijn nu overgenomen in de klimaatvisie van de 
gemeente Hoorn. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering 
heeft Esther er met een amendement (toevoeging aan een 
voorstel) voor gezorgd dat er speciale aandacht uit zal gaan naar 
klimaatmaatregelen voor mensen met een kleine beurs, zodat 
ook zij kunnen profiteren van besparingen op de energierekening. 
Raadslid Piet Bruijns lanceerde onlangs het PvdA-initiatief voor 
een recreatiestrand langs het IJsselmeer. Dit initiatief is door de 
gemeente overgenomen, hetgeen betekent dat er straks wellicht 
weer wat extra recreatieruimte komt voor de inwoners van Hoorn.

Actief in Hoorn
De PvdA-Hoorn is actief in Hoorn. Bent u al langs geweest bij 
de PvdA-kraam die eens in de drie weken in de binnenstad 
staat op zaterdag? Het afgelopen jaar stond in het teken van 

vele werkbezoeken, wijkbijeenkomsten en themabijeenkomsten. 
Werkbezoeken bijvoorbeeld aan Hospice Dignitas, het Westfries 
Museum, GGZ, Hotel Mariakapel, de turnvereniging, Intermaris 
Hoeksteen, schoolbesturen Talent en Peta. 

Arnoud Schaake 
organiseerde in 
maart 2008 met 
tal van betrokken 
organisaties een 
bijeenkomst over 
de resultaten en 
verbeteringen van 
de nieuwe wet 
maatschappelijke 
ondersteuning 
(WMO). Het 
college heeft 
aangegeven de 
uitkomsten van 
deze bijeenkomst 
mee te nemen in 
het nieuwe WMO 
beleid. Naar 
aanleiding van 
de PvdA bijeenkomst over segregatie in onderwijs en wijk met 
tweede kamerlid Jeroen Dijsselbloem, zette de PvdA-Hoorn met 
succes het onderwerp segregatie op de politieke agenda. 

Raadslid Simon Broersma haalde Tweede Kamerlid Lea 
Bouwmeester naar Hoorn. Samen met inwoners, scholen, 
verslavingszorg en politiek werd gediscussieerd over het 
gewenste alcoholmatigings-beleid voor de regio Westfriesland.
 

Veteranendag
Zaterdag 26 juni was ik aanwezig bij de Hoornse veteranendag 
in de Oosterkerk. Dankzij een initiatief van de PvdA-Hoorn 
(raadslid Alex Flameling en bestuurslid Lex Siero) werd deze 
belangrijke dag nu voor de tweede keer door de gemeente Hoorn 
georganiseerd. Voor al die mensen (meer dan 100 veteranen 
waren aanwezig) die zich ingezet hebben voor veiligheid en 
vrede elders in de wereld een belangrijke dag. Belangrijk, omdat 
zij hiermee de waardering en erkenning krijgen die ze zo hard 
verdienen.  
 

Betrokkenheid bij de stad
De PvdA-Hoorn niet aanwezig op belangrijke bijeenkomsten in 
het maatschappelijk veld? De PvdA-Hoorn niet aanwezig in het 
debat? De PvdA-Hoorn niet betrokken bij de stad? Dat lees ik in 
de bijdrage van collegafractievoorzitter in de oppositie Harry van 
Lunteren (zie pagina 8 en 9). Ik zie het niet. Sterker nog, ik zie 
een heel andere werkelijkheid. 
Wat ik zie, is een enthousiaste en betrokken fractie. Een fractie 
waarin jong en oud, politieke tijgers en nieuw talent met elkaar 
optrekken. Samen voor een sociaal Hoorn, waarin een ieder naar 
kunnen mee kan en mag draaien. Wat ik zie, zijn de resultaten 
voor de stad die de PvdA-Hoorn behaalt. Daar kan niemand 
omheen. Daar mag u de PvdA-Hoorn ook op afrekenen. Op het 
verschil dat wij maken voor de stad”. 

Judith de Jong
Fractievoorzitter PvdA hoorn

0229-273293
judith.dejong@planet.nl

  

Van de fractievoorzitter

foto: Sidney Vervuurt 
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PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester was 
samen met GGZ-directeur Jan Langeveld, de 
Drechterlandse wethouder Dirk te Grotenhuis en 
de burgemeesters van Hoorn en Enkhuizen, resp. 
Onno van Veldhuizen en Jan Baas,  één van de 
hoofdgasten op deze discussiebijeenkomst. 

Lea Bouwmeester heeft een inleiding gehouden over 
sluitingstijden. Moet de sluitingstijd naar een vroeger tijdstip 
of juist niet? Moet er een landelijke sluitingstijd komen of kan 
dit wisselen per gemeente? Deze zomer komen colleges 
van de Westfriese gemeenten met nieuwe voorstellen voor 
sluitingstijden. Dit vloeit voort uit het convenant dat de gemeenten 
vorig jaar hebben gesloten om iets te doen aan het hoge 
alcoholgebruik door jongeren onder de 16. Tijdens de discussie 

Waarom herindelen?
Het herindelen van gemeenten is soms nodig, omdat gemeenten 
niet meer in staat zijn om zelfstandig hun inwoners te bedienen. 
De gemeente Andijk geeft bijvoorbeeld aan dat zij zo klein 
is en zo weinig ambtenaren heeft, dat het niet in staat is om 
belangrijke en ingewikkelde wetgeving goed voor haar bewoners 
uit te voeren en grote ontwikkelingen te realiseren en te sturen. 
Samenwerken met andere gemeenten kan soms goed werken, 
maar als gemeente wil je wel graag zelf beslissen over belangrijk 
beleid. Daar leg je tenslotte ook verantwoording over af tegenover 
de inwoners van de gemeente. Dan werkt het soms niet goed als 
je afhankelijk bent van de samenwerking met andere gemeenten. 
Herindelen is dan een oplossing.

Wat heeft Hoorn met herindelen?
Niet alleen kleine gemeenten hebben soms behoefte aan 
herindelen. De gemeente hoorn is een stevige gemeente met 
voldoende kwaliteit en capaciteit om de inwoners ten dienst te 
staan. Toch heeft Hoorn een probleem, namelijk ruimtelijk. Ruimte 

Goed bezochte alcohol- en drugsbijeenkomst 

Herindeling in Westfriesland

bleek dat de aanwezigen graag de jongeren eerder op de avond 
zien uitgaan en dat het daarom een goed idee zou zijn als de 
jongeren bijvoorbeeld voor middernacht binnen moeten zijn. 
Dit gaat dan natuurlijk wel over de jongeren vanaf 16 jaar. Als 
de mensen voor twaalf uur binnen moeten zijn dan kunnen de 
kroegen misschien eerder sluiten. 

Regionale (of landelijke) sluitingstijden? 
De aanwezige horecaondernemers waren het hier deels mee 
eens. Zij zijn vooral bang dat de wat oudere jeugd met de trein 
naar Amsterdam of naar andere plaatsen gaan die wel een latere 
sluitingstijd hebben. De twee burgemeesters pleitten er dan ook 
voor om de sluitingstijden regionaal aan te pakken en het liefst 
landelijk. Dit laatste ging kamerlid Bouwmeester te ver, ‘prima 
als het van onderop georganiseerd wordt door verschillende 
gemeenten maar gemeenten moeten daar wel vrij in zijn’. Wij 

is zeer schaars in Hoorn. Veel inwoners van Westfriesland willen 
gebruik maken van de voorzieningen in de centrumgemeente. 
Voorbeelden zijn het ziekenhuis, de GGD, het Westfries archief, 
de Blauwe Schuit en het dierenasiel. Dit soort voorzieningen 
kosten ruimte. Tegelijkertijd heeft Hoorn ook ruimte nodig voor 
de eigen inwoners, om te leven, wonen, werken en recreëren. 
Momenteel zijn er (los van de zogenaamde inbreilocaties) geen 
nieuwe woningbouwlocaties meer in Hoorn mogelijk. Ook het 
begraven van inwoners wordt steeds moeilijker. We kunnen nog 
even, maar dan is er zelfs op de begraafplaats geen plaats meer 
voor overledenen. Kortom, herindelen is ook voor Hoorn vanwege 
ruimtegebrek noodzakelijk.

Herindelen, go with the flow- of totaalvisie  
Steeds meer gemeenten in Westfriesland voelen de noodzaak 
om te herindelen, Enkhuizen is er naast Andijk en Wervershoof 
één van. Ook Hoorn hoort hierbij. Maar er zijn ook gemeenten 
die zeggen, herindelen geen denken aan (Stede Broec) of 
herindelen graag maar voorlopig even niet (Koggenland en 
Drechterland). Met al die verschillende insteken is het van 
belang dat de provincie (als hogere overheid) inventariseert wat 
voor de meeste gemeente het beste is als het om herindelen 
gaat. Dit zou wat de PvdA-Hoorn betreft moeten leiden tot een 
totaalvisie op Westfriesland. Als we ons elke paar jaar een 
herindeling “laten overkomen” is de kans groot dat er gemeenten 
alleen overblijven (de zogenaamde restproblematiek) of dat 
we dubbel werk verrichten.  De gemeente Hoorn heeft dan 
ook naar aanleiding van de fusie van Andijk, Wervershoof 
en Medemblik, mede namens de PvdA, een zienswijze (brief 
met de mening van de gemeente Hoorn) ingediend waarin de 
provincie wordt opgeroepen om regie te voeren op het proces 
van de herindelingen en een totaalvisie te ontwikkelen voor een 
heringedeeld Westfriesland. 

Judith de Jong,
fractievoorzitter

Op vrijdag 16 mei vond er een goed bezochte discussiebijeenkomst plaats over alcohol en drugs-
gebruik. De PvdA afdeling Hoorn organiseerde deze bijeenkomst omdat er in het laatste jaar veel 

duidelijk is geworden over het excessieve alcoholgebruik onder jongeren in Westfriesland.

Herindeling van gemeenten in Westfriesland. 
De discussie is actueel omdat de gemeenten 
Andijk en Wervershoof hebben aangegeven 

graag samengevoegd te willen worden met de 
kersverse gemeente Medemblik. In 2006 was de 
laatste herindelingsronde in Westfriesland, toen 
ontstonden de huidige gemeente Koggenland en 
Medemblik. Maar nu is er dus weer een nieuwe 

herindeling aan de orde.
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als PvdA-Hoorn vinden dat de jongeren best eerder uit kunnen 
gaan, hoe laat precies daar zijn wij nog over in discussie met 
onze achterban en de horecaondernemers. Voor de jongere 
jeugd zullen andere maatregelen nodig zijn, zoals het aanpakken 
van zuipketen in de omliggende dorpen en het aanpakken van 
het alcoholgebruik in sportkantines. Dit laatste zal erg gevoelig 
liggen bij de sportclubs omdat de bar ook een belangrijke 
inkomstenbron is.  

Zelfmoorden
Jan Langeveld, directeur van het GGZ-centrum West-Friesland, 
sprak over de link tussen het hoge alcohol- en drugsgebruik 
en zelfmoord bij jongeren en de aanpak van dit probleem door 
de GGZ. Jan Langeveld kwam met een voorbeeld van een 
meisje van 13 die op een maandagmiddag het ziekenhuis werd 
binnengebracht met een alcoholpromillage van 2,4.
 

Kermiscultuur 
Dirk te Grotenhuis (wethouder van Drechterland) memoreert het 
dilemma tussen repressie versus preventie. Hij vindt dat je veel 
aan voorlichting moet doen op de basisscholen en dat ook de 
ouders erbij betrokken moeten worden. Het hoge alcoholgebruik 
is ook een onderdeel van de Westfriese kermiscultuur. De 
kermisborrels en lappendag zijn bekende begrippen in onze 
regio, daarom zal een mentaliteitsverandering van lange duur 
zijn. Het belangrijkste is dat de Westfriese gemeenten samen 
gaan werken als het gaat om sluitingstijden en een leeftijdsgrens. 
Wie weet wordt Westfriesland wel een landelijke pilot!
De discussie wordt vervolgd in de verschillende gemeenteraden. 

Simon Broersma, raadsid

“De huidige bestuursperiode is alweer over de helft. De 
weken en maanden zijn voorbij gevlogen.
Als ik achterom kijk, stel ik vast dat het wethouderschap in 
Hoorn een zeer dynamisch job is. Geen dag is hetzelfde, dus 
geen dag is saai. Hoewel ik na 58 jaar levenservaring dacht 
dat mij niet zo heel veel meer verteld hoefde te worden, heb 
ik de afgelopen twee jaar enorm veel bijgeleerd. En dat is 
vooral waarvan ik dagelijks geniet: alle nieuwe kennis die ik 
opdoe op velerlei gebied, het oplossen van problemen, de 
positieve contacten met de medewerkers en de instellingen, 
de kwaliteiten van mijn medebestuurders, de successen en 
succesjes die je behaalt en het gevoel dat je steeds meer 
grip op je portefeuille krijgt.
Vaak krijg ik te horen dat mijn portefeuille onderwijs, zorg en 
welzijn een wel erg omvangrijk pakket inhoudt, dat politiek 
momenteel ook veel aandacht vraagt. Ik hoor een collega wel 
eens zuchten dat dezelfde portefeuille in zijn tijd veel minder 
dominant op de agenda stond. Het motto ‘de mens centraal’ 

wordt in die zin dus zeker waargemaakt. 
Maar hoe staat het met de resultaten tot nu toe, want daar 
gaat het tenslotte om? 
Een greep uit de afgelopen twee jaar:
- De gefuseerde GGD maakt mede door de kritische 
 inbreng van Hoorn een hoopgevend
 ontwikkelingsproces door.
- Door huisvesting van de GGD bij het ziekenhuis
 worden de samenwerkingsmogelijkheden tussen
 gezondheidsinstellingen versterkt.
- Het tevredenheidsonderzoek onder de WMO-
 clienten in Hoorn levert een zeer positief beeld op.
- Facilitering uitbreiding kinderopvang.
- De ontwikkeling van schoolsportverenigingen.
- Bij de sloop en herbouw van de Copernicus kunnen
 we spreken van een wondertje van
 samenwerking en gezamenlijke daadkracht.
- Er is in ieder geval voorlopig een oplossing
 gevonden voor het jeugdwerk in Blokker en de
 zoektocht naar een nog optimaler honk is in gang
 gezet.
- De verhoging van de deelname aan het VVE  
 (voorschoolse educatie) in de peuterspeelzalen  is  
 gerealiseerd.
- We hebben goede prestatieafspraken met stichting  
 Netwerk  vastgelegd.
- Er is een intentieverklaring ondertekend voor een
 huisartsenopleiding in de Bangert Oosterpolder.
- De schooluitval wordt teruggedrongen d.m.v.
 projecten en steeds nauwere samenwerking tussen
 leerplicht, instellingen en scholen.
Naast deze resultaten zijn er vergaande ontwikkelingen m.b.t. 
het Centrum voor Jeugd en Gezin, samenwerking op het 
gebied van mantelzorg en de samenwerking tussen scholen 
en instellingen. Voor de ontwikkeling van wijksteunpunten 
wordt een behoefteonderzoek uitgevoerd. 
Kortom: al veel gerealiseerd, maar ook nog veel te doen.

 

Ronald W
itteveen

is getekend......
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Rasbestuurder Jaap Yff al 53 jaar actief binnen PvdA

Er is  een groot aantal leden binnen de PvdA-Hoorn die 
meer dan vijftig jaar lid zijn. Daarom geeft redacteur 
Steven de Waart in deze Prospect graag aandacht aan 
oud-gedeputeerde Jaap Yff en blikken we terug op zijn 
53 jarige lidmaatschap.

“Ik ben in maart 1955 lid van de PvdA geworden. Ik was in die 

tijd net gesetteld, in militaire dienst geweest en had net een 
baan als ingenieur. Ik woonde in Slotermeer in Amsterdam, 
was altijd al politiek geïnteresseerd en vond het toen tijd om lid 
van een politieke partij te worden. De eerste partijbijeenkomst 
was in een school in de wijk Bos en Lommer, wat we toen nog 
een ‘zandwoestijn’ noemden. Dat was me een bijeenkomst! Het 
onderwerp: wie moet er naar het congres in Arnhem afgevaardigd 
worden? De lokale voorzitter was Roel de Wit en de secretaris 
was Wim Polak. Die stelde nogal autoritair voor dat zij wel even 
naar het congres in Arnhem zouden gaan, nou je had de zaal 
moeten horen! Dat ging dus niet door. Er werd vanuit de zaal 
snel een tegenkandidaat gevonden, en zodoende ging er een 
havenarbeider naar Arnhem. 

In die jaren ‘50 was de strijd tegen de communisten erg hevig. 
Om leden te werven deden we veel aan huisbezoeken, en veel 
acties werden ook van huis uit besproken en georganiseerd (vrije 
volk). De massa was niet politiek bewust, maar had toch vaak 
kritiek op allerlei dagelijkse zaken.
 
Ik heb revolutionaire periodes meegemaakt met oa Joop 
den Uyl en Jan Schäfer. Het was een roerige tijd met 
fakkelbijeenkomsten. Er waren discussiegroepen over allerlei 
politieke zaken. Een van de punten die ik me nog duidelijk 
herinner was de mogelijke erkenning van de DDR waar de 
anticommunisten zeer op tegen waren.    
 
Een van de congressen die mij ook is bijgebleven was in 1970, 
waar de meerderheid van de partij voor nieuw links koos. Ik was 
tegen nieuw links. Maar met oa André van der Louw en Hans van 
der Doel hadden ze charismatische leiders. Het was een zeer 
harde strijd, die de oude SDAP’ers, als verraad van de jonge 
honden zagen.   
 
In de jaren ‘70 werkte ik bij Fokker en was kandidaat voor de 
gemeenteraad in Amsterdam. Hoewel dat niet lukte ben ik toch 
Statenlid geworden in de periode 1970-1974. Vanaf 1974 werd 
ik gedeputeerde in de provincie. Het was een combinatie van 
PPR (1), CDA (2) en PvdA (3), voor het eerst dat er een linkse 

Tevredenheid over stijging bezoekersaantal website Hoorn&PvdA 
Hieronder ziet u een overzicht van de eerste zes maanden van 
de afgelopen drie jaar. De samenstellers van de website en het 
bestuur van de vdA-Horn is enthousiast over de groei van het 
aantal bezoekers

    2008  2007  2006

januari    748   408       0
februari    437   356   776
maart     485   289 1525
april     419   257   321
mei     417   303   210
juni     385   293   242

totaal   2891 2006 3073

Toelichting

• In januari 2006 was de site nog niet actief
• In het eerste kwartaal van 2006 zijn er    
 gemeenteraadsverkiezingen geweest. Dit verklaart het 
 hoge aantal bezoekers in de maanden februari en   
 maart.
• Het aantal bezoekers dat voor het eerst de website
 bezoekt neemt elke maand toe (staat niet vermeldt in
 het schema.)
• De website is nu ook te bezoeken via 

 www.pvdahoorn.nl
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Vooraankondiging bijeenkomst onderwijs
PvdA-Hoorn organiseert een bijeenkomst over het onderwijs. Noteer het in uw agenda.

Datum en tijd: maandag 22 september van 16.00 tot 18.00 uur.
Plaats: VMBO de Titaan aan het Dampten 22 te Hoorn.

Gasten: PvdA Tweede-Kamerlid Margot Kraneveldt, docenten, schooldirecties, Bureau Jeugdzorg, raadsleden, Onderwijs 
Begeleidingsdienst, Het Antwoord.

Er zullen hapjes bereid worden door leerlingen van de Titaan. 
Een verdere invulling zal na de zomervakantie bekend worden en zal dan ook zeker op www.pvdahoorn.nl te zien zijn.

meerderheid was. In mijn portefeuille had ik onder andere 
de provinciale bedrijven (PEN/PWN), milieu en waterstaat 
(wegen), cultuur en monumentenzorg. Totaal ben ik 2 periodes 
gedeputeerde geweest.  
 
Deze periode kwam ten einde in 1982. Ik kreeg grote ruzie 
met de PvdA omdat ik niet tegen kernenergie was. Ik zat 
als gedeputeerde in het bestuur van de SEB. De SEB 
(samenwerkende elektrotechnische bedrijven) was eigenaar van 
de experimentele kerncentrale Doodewaard. De PvdA leiding 
(onder aanvoering van partijvoorzitter Max van den Berg, (hij 
schreef me persoonlijk een overtuigingsbrief) was onder invloed 
van milieuclubs een campagne tegen kernenergie gestart. 
Men had gehoopt dat als Noord Holland in het SEB tegen 
Dodewaard zou stemmen dat de centrale zou sluiten. Daar was 
dan een meerderheid voor. Maar ik had als gedeputeerde een 
verantwoordelijkheid om het energieprobleem op te lossen en 
stemde dus niet tegen. Dodewaard bleef open.

Een ander punt wat speelde was de nieuwe wet op de 
afvalstoffen. Deze wet vereiste dat de provincie een 
verwijderingsstortplan voor vuil maakte. De discussie die daarbij 
speelde (en de PvdA Staten waren daar verdeeld over) was 
of er verbrandingsovens gebouwd moesten worden, of dat het 
afval volgens het nieuwe principe gescheiden moet worden. 
Wederom was de invloed van de milieuverenigingen groot om 
alles te scheiden; maar ik had mijn twijfels of alleen scheiden 
een voldoende oplossing was. Technisch was alles ook nog niet 
haalbaar. Met mijn opleiding had ik er enige kijk op. Later is ook 
gebleken dat alleen scheiden niet hielp. Er mocht volgens een 
meerderheid van de Statenleden geen nieuwe verbrandingsovens 
komen in Alkmaar. Men was voor mechanische scheiding. Ik 
wilde beide varianten toepassen. En ik stemde wederom niet 

met de meerderheid mee en de oven in Alkmaar kwam er toch. 
Uiteindelijk is het met 1 stem verschil geweest!! Je begrijpt dat 
men dit mij niet in dank heeft afgenomen. Er is zelfs een poging 
gedaan om mij in 1980 als gedeputeerde te laten wippen, dat is 
mislukt. Maar in 1982 werd ik niet meer gekandideerd.       
 
Vanaf 1982 ben ik dijkgraaf in het waterschap in Hilversum 
geworden. Vanaf 1984 werd ik dijkgraaf bij uitwaterende sluizen 
in Edam, nu het Hoogheemraadschap. Weer mijn achtergrond als 
Ingenieur hé. Ook heb ik gesolliciteerd als directeur van TNO en 
werd daar tot mijn eigen verassing aangenomen. Maar ik heb het 
afgezegd, ik wilde na mijn roerige jaren als gedeputeerde het wat 
rustiger aan doen. Toch werd ik ook landelijk voorzitter van de 
unie van waterschappen en zat zo regelmatig met minister Maij 
Weggen om de tafel. Dat heb ik 10 jaar gedaan, totdat ik in 1994 
met pensioen ging. 
 
Je moet bescheiden blijven, maar men zegt van mij dat ik een 
goed bestuurder was. Zo ben ik voorzitter van de landelijke 
milieugedeputeerden geweest. En ik heb heel veel nevenfuncties 
gehad vanuit de provincie en in het landelijke. Ook is de 
elektrische wereld niet onbekend; zo ben ik commissaris bij de 
KEMA geweest.  Ook heb ik altijd warme belangstelling voor 
schiphol gehad. En dus zat ik in een werkgroep die regelmatig 
overleg had met de directie.  
 
Vanaf 2004 woon ik in Hoorn en ik volg ook de lokale politiek. 
Hoe? Uit de krant en bijvoorbeeld via het lezen van Prospect. 
Grote verschillen in de politiek van vroeger en nu zijn er niet. Je 
hebt een paar voorgangers en de rest is volger. Ook de ruzies 
waren hetzelfde als nu. Ik vind dat het sociale gezicht van de 
PvdA wel iets meer naar buiten mag komen, goed dat dit de 
laatste tijd steeds meer gebeurd”.   

Uit de volkskrant:
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“Er zijn momenten van verbazing of zelfs verbijstering, momenten van 
kwaadheid en zelfs woede, momenten van instemming en zelfs euforie”
In een serie van de Prospect vraagt de PvdA-Hoorn de fractievoorzitters van de politieke partijen in de 
Hoornse raad hun gevoelens over de gemeenteraadsfractie van de PvdA aan het papier toe te vertrouwen. 
Na Michiel Pijl (CDA),  José Kamphuis (HB) en Leny Molema (HSP) neemt Harry van Lunteren van de VVD-
Hoorn het stokje over. En, zoals we van hem gewend zijn, maakt hij van zijn hart geen moordkuil.

“Ik kan niet fotoshoppen, ben nou eenmaal niet technisch, anders had ik iets leuks kunnen doen met dat logo van PvdA&Hoorn en daar PvdA&VVD van kunnen maken. 
Tja, hoe kijkt de fractievoorzitter van een bestuurderspartij-die-in-de-oppositie-zit aan tegen een andere bestuurderspartij-die-wel-in-de-coalitie-zit?
De VVD is bij uitstek de partij van de nuance en ook deze vraag is dus niet eenduidig te beantwoorden. Het wisselt, zal ik maar zeggen. Er zijn momenten van verbazing of zelfs verbijstering, momenten van kwaadheid en zelfs woede, momenten van instemming en zelfs euforie. Het hangt van het onderwerp af en ook wel eens van wie de boodschap brengt.
Ik ga het allemaal niet met concrete voorbeelden onderbouwen, daarvoor ontbreekt hier de ruimte en mij de tijd.Ik geef gewoon wat observaties en gedachten weer.

Mijn ervaringen als raadslid gaan terug tot 2002, naar het begin van het dualisme dus en naar een periode waarin we beide in het college zaten en een periode waarin de toenmalige PvdA fractie een andere was dan de huidige.
De verkiezingen van 2006 zijn dus op meerdere punten een waterscheiding geweest.Het boeiende van de vorige periode was dat voor het eerst de fracties wat losser van het college kwamen te staan, ook die van de coalitiepartijen. Er waren talloze momenten dat het toenmalige college meer te duchten had van de eigen partijen dan van de oppositie.Dat mis ik in de huidige periode wel wat. Niet alleen omdat de VVD niet meer in het college zit maar ook omdat die onafhankelijkheid, dat daadwerkelijk dualistisch opereren, een stuk minder is geworden. 
Te vaak moet ik constateren dat als het er op aankomt de coalitiepartijen, daartoe opgeroepen en aangespoord door de fractievoorzitter van de grootste partij, de gelederen sluiten en vierkant achter of voor het college gaan staan. Te weinig wordt een eigen koers gevaren. Het zal iets met het cohesiegebrek in college en coalitie te maken hebben, maar jammer is het wel.
Het volgende waar ik me over verbaas is dat ik, zeker in het begin van deze periode, letterlijk en figuurlijk zo weinig hoor van de grootste fractie in onze raad. Van een club van eerst 11 en later 10 zou je toch wat meer mogen verwachten? Minimale aanwezigheid bij bijvoorbeeld themabijeenkomsten of bijeenkomsten van het maatschappelijk middenveld buiten het stadhuis en – zeker in de raad – slechts een enkeling die daadwerkelijk het woord ergens over voert: het getuigt niet van een betrokken en zich over de hele linie volop inzettende club. Ik zeg het maar zoals ik het van buitenaf waarneem.
Het zegt misschien ook iets over dat vernieuwen en verjongen op zich niet onaardig is maar dat je daarin ook kunt doorschieten. Het is niet voor niets dat Hare Majesteit pas na 3 periodes een lintje aan vertrekkende raadsleden geeft. Daar zit een fijne gedachte achter.
Over dat van 11 naar 10 ga ik nu niet teveel zeggen. Het is vooral een interne kwestie. Maar het zegt iets over hoe er in een partij met elkaar wordt omgegaan, over de cultuur van die partij. Ook van die partijcultuur neem ik natuurlijk wel eens wat waar. Discussies tussen PvdA wethouders en raadsleden bijvoorbeeld, gewoon in het openbare debat. Prachtig hoor voor zich verlekkerend publiek zoals ik, maar mijn club zou het niet zijn denk ik dan iedere keer weer.
Natuurlijk heeft de PvdA een eigen cultuur, dat heeft iedere partij. En natuurlijk heeft dat een 

lees verder op de volgende pagina



Bezoek ook de website van de PvdA-Hoorn
U kunt al het actuele PvdA-Hoorn nieuws vinden op de website van de PvdA .

Steeds meer mensen bezoeken deze website. 
Zo blijven zij op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Bezoek ook eens de website van de PvdA. 
Dit kan heel eenvoudig: www.pvdahoorn.nl
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weerslag op de lokale afdelingen en fracties. Meer dan welke andere partij ook heeft de PvdA de neiging om heel veel collectief te willen regelen en organiseren. De overheid wordt een grote rol toebedeeld, groter dan ons lief is.
Verklaarbaar is het allemaal wel. Je kunt natuurlijk jezelf sociaaldemocraten gaan noemen en daarmee aangeven dat je los bent gekomen van het socialisme maar daarmee ben je nog niet los van de overtuiging dat “de voorhoede van het proletariaat” het allemaal beter weet en het dus ook maar voor het zeggen moet hebben. Dat zit er bij jullie eigenlijk toch nog altijd wel in. Dat is overigens niet uniek, wereldwijd hebben al jullie geloofsgenoten daar ook last van.Die cultuur brengt soms iets drammerigs met zich mee en dat is echt storend. Neem nu zo’n debat over een volstrekt overbodige homohuwelijk motie.Dat verhoudt zich ook slecht met onze cultuur maar ook met de Hoornse bestuurscultuur. 

Maar er zijn natuurlijk ook zaken die ons binden. Ik had het al over bestuurspartijen. Vaak tegelijk, soms los van elkaar zijn onze partijen behalve in de volksvertegenwoordiging ook in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd. Ook in Hoorn. Van de 17 bestuursperiodes die Hoorn sinds de verkiezingen in 1946 heeft gekend hebben PvdA en VVD samen 8 keer in het college gezeten. Dat is een bijna 50% score! De PvdA zat er overigens altijd in, maar dat weten jullie natuurlijk al.

Vaak hebben onze partijen elkaar dus kunnen vinden. En zo is het natuurlijk nog steeds. Bij alle onderwerpen die in raad en commissie aan de orde komen zie je vaker dat we het eens zijn dan dat we tegenover elkaar staan. De verschillen zitten vaak in de details en zelden of nooit in de grote lijnen.
We kunnen dan ook goed “zaken met elkaar doen”. Het steunen van elkaars voorstellen, moties en amendementen is eerder regel dan uitzondering.Ook dat heeft een relatie met de Hoornse bestuurscultuur. Je merkt dat we in de aanloop naar die voorstellen, moties en amendementen elkaar vaak nadrukkelijk opzoeken. Die manier van doen ervaar ik als constructief en prettig.

Ik ben al over het mij door Ed toegestane aantal woorden heen maar ik moet nog een ding kwijt. Landelijk staan we allebei onder druk. Opportunisme op links en opportunisme op rechts dreigen ons uit elkaar te drijven. Dat is jammer, zeker voor iemand als ik die vaak nog hartstochtelijk terugverlangt naar Paars.
Lokaal kan het anders lopen. Enerzijds worden verkiezingsuitslagen grotendeels door het landelijk beeld bepaald en anderzijds is de invloed van die uitslagen op de vorming van colleges (maar ook op die van kabinetten!) in Nederland-Coalitieland betrekkelijk.Vanaf 2010 weer samen aan de slag? Het zou betekenen dat in de 18de periode de volledige 50% score wordt gehaald. 

Ik weet wat ik wil maar dit is niet het moment daar iets over te zeggen. Daarbij, ik ben een democraat, een liberale democraat, dus er tellen veel meer meningen dan alleen de mijne!”

 Harry van Lunteren 
     fractievoorzitter VVD
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Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
is begin 2008 gestart met de voorbereiding voor de 
dijkversterking Hoorn-Edam. Bij de laatste controle 
bleek dat bijna de gehele dijk versterkt moet worden 
om aan de wettelijk gestelde veiligheidsnorm te 
voldoen. 

Er zijn twee mogelijkheden om de dijk te versterken. Dat kan 
door de dijk te verhogen of door de aanleg van een vooroever. 
Bij de aanleg van een vooroever kan er een combinatie worden 
gemaakt met een strand. Beide mogelijkheden bieden de 
gewenste veiligheid. De PvdA-fractie heeft het College gevraagd 
om de variant stadsstrand als vooroever mee te laten nemen 
als te onderzoeken variant in de MER-studie (Milieu Effect 
Rapportage).

Er wordt in Hoorn al heel lang gesproken over het gemis aan 
recreatiemogelijkheid aan het water. Recent heeft de fractie 
een poging gedaan om bij de nieuwe jachthaven een vooroever 
aan te leggen. Dat is toen niet gelukt, omdat de vooroever zou 
moeten functioneren als natuurgebied. In Hoorn is er een klein 
strandje bij de Schelphoek dat zeer goed wordt bezocht. En langs 
de dijk bij de Grote Waal is een ministrandje. 
De gemeente Hoorn beschikt over veel en goede voorzieningen. 
Vooral in een stedelijk gebied zijn voorzieningen van belang voor 

Schouw in Bangert en Oosterpolder gewaardeerd

Strand aan de Westerdijk?
het goed functioneren van de stad en haar bewoners . Hoorn 
moet aantrekkelijk blijven om te wonen. Ook voor diegenen 
die hier willen komen wonen. Hoorn heeft wel een aantal 
grote recreatieve voorzieningen zoals het Recreatiegebied 
Schellinkhouterdijk, het Dwaalpark en het Julianapark. Maar het 
is juist de combinatie met het gebruik van water die ontbreekt. 
Ondanks dat Hoorn aan het water ligt is er onvoldoende 
waterrecreatie. Dat is voor velen een doorn in het oog.

Het college heeft inmiddels positief gereageerd op ons voorstel 
en heeft de vooroever als stadsstrand voorgesteld aan het 
Hoogheemraadschap. Dit voorstel zal dan worden meegenomen 
als variant in de Milieu-Effect-Rapportage. Uit deze studie moet 
dan blijken wat de gevolgen zijn voor het milieu.       
Als uit de MER-studie zou blijken dat de vooroever een goed 
alternatief is voor de dijkversterking en het milieu kan Hoorn de 
vooroever gaan inrichten als stadsstrand.
De fractie heeft een voorlopige voorkeur voor een stadsstrand 
aan de Grote Waalkant. Dus vanaf de Galgenbocht tot de 
Schouwburg. 
Als er meer duidelijkheid is zullen we ook over de bereikbaarheid 
moet nadenken. Of het wenselijk is dat het strand met de auto 
bereikbaar moet zijn.     
De fractie heeft met dit voorstel veel steun ondervonden van onze 
immer actieve partijgenoot Jan Kollen. Wij zijn hem veel dank 
verschuldigd.

Piet Bruijns, gemeenteraadslid    

Op de zwoele maandagavond van 2 juni j.l heeft de fractie een rondgang gemaakt door de wijk 
Bangert en Oosterpolder. Samen met enkele wijkbewoners ging de fractie per fiets de straten 
langs om klachten van  bewoners met eigen ogen te zien.
Eind vorig jaar heeft de fractie een wijkbijeenkomst georganiseerd in cafe ‘de Witte Valk’ in 
Zwaag voor alle bewoners. Op die avond zijn opmerkingen gemaakt over het openbare gebied, 
het parkeren, de geluidshinder en de verkeersveiligheid. Het college heeft positief gereageerd op 
onze brief over deze onderwerpen. Het antwoord van het college op onze brief is door de leden 
van de fractie huis aan huis bezorgd. Later bleek uit een aantal reacties van wijkbewoners dat er 
nog specifieke onderwerpen vergeten zijn of onvoldoende aan de orde zijn gesteld.. Daarom het 
besluit om een  wijkschouw te organiseren.
De 1e fase is nagenoeg opgeleverd. De wijk ziet er goed uit. Ook nu weer is ons duidelijk 
gemaakt dat bewoners de kwaliteit van de leefomgeving belangrijk vinden. Dus het onderhoud 
aan het groen en verhardingen. Daar zijn nog 
verbeteringen door te voeren.
Ook de ventweg die een ontsluiting is 
voor vrachtauto’s vanuit het nabijgelegen 
bedrijventerrein geeft overlast en zorgen over 
de verkeersveiligheid. 
Deze schouw levert ook leermomenten op voor 
de aanleg van de volgende fasen van Bangert 
en Oosterpolder. Ook deze keer zal de fractie 
de bevindingen aan het college kenbaar maken. 

Piet Bruijns, gemeenteraadslid 



 Colofon
 Eindredactie:
 Steven de Waart, tel. 247245
 s.dewaart@zonnet.nl   
 Kenneth Nijman, (coördinator)  tel. 245814 
 kenneth.pvda@quicknet.nl
 Jeroen van der Veer
 jvanderveer@quicknet.nl  
 Ed Wagemaker, tel. 217385
 edcwa@xs4all.nl
 
 Aan dit nummer werkten mee:
 Simon Broersma, Piet Bruijns, Jack van Es, 
 Sjaak Grosthuizen, Judith de Jong, 
 Ruud Knaack, Harry van Lunteren, 
 Sidney Vervuurt, Ronald Witteveen.

 Opmaak:  Ed Wagemaker
 Correctie: Karin Vogelpoel
 Druk:   Budget Copy

 Contactgegevens PvdA

 PvdA-Hoornsite: www.hoorn.pvda.nl
 
 Dolf van Dijk (bestuursvoorzitter): 
 dvdijk@xs4all.nl   tel. 244435
 Dennis Bruin (bestuurssecretaris) 
 bruinveld@quicknet.nl   tel 231487
 Judith de Jong (fractievoorzitter) 
  judith.dejong@planet.nl   tel. 273293
 
 websiteprovincie Noord-Holland: 
 www.gewestnoord-holland.pvda.nl
 e-mail fractieondersteuning: 
 pvda@noord-holland.nl   tel. 023-5144389
 landelijke PvdA: www.pvda.nl
 e-mail partijbureau (Amsterdam) 
 pvda@pvda.nl   tel. 020-5512155
 ledenadministratie (adreswijzigingen e.d.)   
 ledenadministratie@pvda.nl   tel. 020-5512290
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“Woensdag 28 mei j.l. was er een bijeenkomst over gemeentelijke herindeling. De 
gedeputeerde Moens zou zo mogelijk aan de slag gaan met de herindeling van Medemblick, 
Wervershoof en Andijk. Deze fusie was van onderop en daardoor in de huidige bestuurlijke 
filosofie van provinciaals en kabinetsbeleid, kansrijk. Een aantal gemeenten had een 
zienswijze ingediend. Enkhuizen was van mening dat door deze fusie een te grote 
restproblematiek zou overblijven. Stedebroec wil niets in deze bestuursperiode, maar als 
er dan heringedeeld gaat worden van bovenop, dan zou er wel een visie op Westfriesland 
moeten liggen. Hoorn wil hoe dan ook onderdeel zijn van herindeling en niet alleen 
achterblijven. Voor Hoorn staan alle mogelijke opties open. Koggeland hield zich muisstil, 
Drechterland wilde voorlopig met rust gelaten worden, maar zag op termijn wel in dat ook 
zij mogelijk in beeld zouden komen bij herindeling. Opmeer wilde ook voorlopig zelfstandig blijven.
Uit de discussie blijkt in ieder geval, dat de bestuurlijke verhoudingen in Westfriesland 
goed zijn, maar dat we er zelf niet uitkomen als het gaat om een herindeling voor geheel 
Westfriesland. Dus moet in mijn ogen de provincie de regie nemen en zo nodig de knoop 
doorhakken. Een ding is duidelijk geworden bij de vorige behandeling in de Tweede 
Kamer: men wilde daar een totaalvisie op Westfriesland. De gedeputeerde beleefde een 
“boeiende” avond en zijn opvolger zal aan de slag moeten met de Gordiaanse Westfriese 
knoop met betrekking tot de herindeling”.

Jack van 
Es

is getekend......

Het feest was eerder voorbij dan menigeen hoopte en dacht. De zeer positieve commentaren toen ons 
voetbalelftal nog in de race waren, werden al vlot gevolgd door relativerende bijdrages. We stonden weer met 
beide benen op de grond. Maar niet te lang getreurd, al onze oranje petjes en vlaggetjes kunnen we spoedig 
weer te voorschijn halen, want natuurlijk(!) gaan we weer hoge ogen scoren in de Tour de France en bij de 
Olympische Spelen. 

Soms zie ik wel eens een parallel met de PvdA. Het kost ons bepaald geen moeite om als het goed gaat, het 
vanzelfsprekend te vinden dat het dan ook goed gaat. En als het onverhoopt iets minder gaat, dan staan de 
critici, zowel in- als extern rij-aan-rij aaneen gesloten om waar mogelijk onze club iets dieper de put in te kletsen.

100% rood, laat dat het parool worden voor de komende jaren. Met z’n allen de schouders eronder, om van onze 
partij weer een moderne, swingende en toonaangevende club te maken. 100% rood, dat moet toch lukken?  

 e.w.
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HET GAAT NIET GOED MET WOUTER

Column door Sjaak Grosthuizen

“Het gaat niet goed met Wouter. Steeds wanneer 
ik zijn ministersgezicht op de tv zie, dat zie ik het 
gezicht van iemand die lastige verplichtingen heeft. 
Verplichtingen die hem dwingen andere dingen te 
zeggen dan hij, oh zo lang geleden, graag zei. Ik 
hoor hem standpunten uitspreken die uitgesproken 
antistandpunten zijn. Hij kijkt moeizaam, haalt adem 
met vertwijfelde sisklankjes en kijkt naar de 

interviewer met de wanhopige blik die bijna smeekt 
om geloofwaardig te mogen overkomen. Als je 
Wouter in schaarse momenten in interviews ziet 
waarin hij niet als minister hoeft over te komen, dan 
zie je iets terug van de mooie momenten in het verre 
verleden waarin je achter hem wilde staan. 
Wouter hoort niet in dit kabinet. De PvdA hoort niet 
samen met de ChristenezielenUnie in een door een 
Americofiele minister-president nauwelijks bestuurd 
kabinet. 

Jet Bussemaker heeft de ware verhoudingen in het 
kabinet blootgelegd. De fundamentele gristenen 
hebben maar één receptenboek. Ze koken maar één 
soort pap die ze ons via via met kleine schepjes 
willen voeren. Cartoonisten en columnisten krijgen 
steeds vaker te horen dat ze de fatsoensregels in 
het oog dienen te houden. Er dient respect te zijn 
voor andere mensen. Voor gelovigen bedoelen 
zij dan. Jet dreigde in hun ogen de zetel van hun 
God te willen innemen door te willen beslissen 
over leven en dood. Hun God zit niet op die zetel! 
Hun God heeft nooit een leven gegeven en nog 
nooit een leven genomen! Hun God heeft ook nooit 
een bliksem veroorzaakt, noch aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen of tsjunami’s. Hun God is een 
niet zo bijster intelligent design van de mensheid 

die niks van 
hun wereld 

begreep. Hun God is het antwoord van onwetenden 
op zoek naar een reden voor hun doodsangst. In 
naam van dat bedenksel worden wetenschappelijke 
onderzoeken stilgelegd, waar miljoenen 
Nederlanders graag collectebussen voor willen 
vullen. 
Men schermt bij de gristenen niet meer openlijk 
met de kreet dat hun God dat verboden heeft. Dat 
verkoopt moeilijker wanneer je wat minder sterk 
gelovigen wil strikken tijdens verkiezingen. Men 

heeft het over de noodzaak van een zorgvuldige 
discussie over een moeilijk onderwerp. Een 
discussie over een ethisch probleem waarin 
men niet zomaar over de gevoelens van anderen 
mag heen walsen. Een discussie waarin niet 
gediscussieerd wordt, maar waarin men wil vertellen 
waar wat hun betreft de grenzen liggen. Waar wij het 
over willen hebben ligt ver buiten die grenzen.

k heb daar moeite mee. De kanker die mijn lichaam 
teisterde zag ik niet als een beproeving Gods om te 
testen hoe sterk ik daar uit tevoorschijn zou kunnen 
komen. De kanker die mijn tweelingzus doodde 
wil ik niet zien als een wijze les in nederigheid. Wij 
waren beiden slachtoffer van een gen dat onze 
ouders onwetend en beslist ongewild aan ons 
hebben doorgegeven. Het is in deze tijd steeds 
duidelijker geworden wat je aan fout erfelijk 
materiaal aan je kinderen kunt doorgeven. Je wilt 
toch geen kinderen om ze na een knuffelperiode 
te zien creperen aan een dodelijke kwaal? Als de 
kans maar 80% is dat ze eraan dood gaan moet je 
er maar van tevoren niks aan doen, vinden de Aries 
en Andrés in de regeringspartij. Je begeeft je dan 
op een hellend vlak. Weet je hoe het aanvoelt als je 
overlevingskans 20% of wat hoger is? Is het goed 
om te leven met doodsangst, omdat dan het geloof 

weer terug kan keren? Is een echte gristen een soort 
masochist? Verlangt men op de Veluwe weer naar 
een echte uitbraak van polio? Moet ik geloven dat 
hun God vindt dat het leven een soort kansspel is? 
Een Russisch roulette? 

Wij zitten met dat soort mensen in één kabinet 
en lijken daar noodgedwongen fatsoenlijk – lees: 
jaknikkend – mee om te gaan. Ze zitten daar 
ook omdat de SP te beroerd was om van hun 
fundamentele stoel te vallen. Wouter zit er om 
een land fatsoenlijk te regeren. Een land met een 
toekomst voor allen. Ook voor hen die nog geboren 
moeten worden. Maar dat is een onmogelijke 
discussie binnen het kabinet. Daar is geen ruimte 
voor twijfel. Er heerst een blijmoedige zekerheid 
die mensenlevens gaat kosten. Ik zou er ook 
vertwijfelder door gaan kijken”.

 SISKLANKJES

 GRISTENEN

 KANKER

 MASOCHIST


