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DONATEURS ZIJN BROODNODIG 
VOOR GOEDE JOURNALISTIEK 

• WIJ BEDANKEN (NIEUWE) DONATEURS HARTELIJK 
 VOOR HUN BIJDRAGE (VERMELD UW ADRES ALS  

U – NA CORONA – BELANGSTELLING HEEFT VOOR  
ONZE DONATEURSBIJEENKOMST) 

• DOE MEE, DONEER! KIJK OP WWW.LIWWADDERS.NL

Advertorial • Foto: Simon van der Woude 

Het Stadsblad Liwwadders wordt gemaakt door: André Keikes, Aly van der Mark, Gina Kamsma, Klaas 
Kasma, Eric Hoekstra, Lisanne van der Ploeg, Henk Weiland, Anton Feddema (vormgeving), Simon van 
der Woude (fotografie), Keimp Pijpstra (webbeheer), Remco Jan Veldman (acquisitie), Titus Oomes 
(verspreiding) en Andries Veldman (organisatie en acquisitie). Liwwadders verschijnt tien keer per jaar 
en wordt verspreid in de gemeente Leeuwarden en in de randgemeenten. Daarnaast wordt de krant in 
zijn geheel geplaatst op onze website www.liwwadders.nl Al onze activiteiten worden ondersteund door 
Facebook, Twitter en een dagelijkse nieuwsbrief. Niet onvermeld mag blijven dat bepaalde advertentie-
verkopers misbruik maken van onze titel. Er is maar één Stadsblad Liwwadders en dat hebt u nu in handen. 
Een krant die lezers, middenstanders, vrijwilligers en kunstenaar serieus neemt. Wilt u communiceren 
met deze groepen, bel dan naar Andries Veldman (058-2133138) of mail naar info@liwwadders.nl

S
oms ontdekt bedrijfsleider 
Audrey Stielstra door de 
ogen van buitenstaanders 
hoe bijzonder Park Vij-
versburg is. ‘Dan staan we, 

soms zonder dat ik dat weet, met 
een artikel in de Financial Times 
of is het park een paar pagina’s 
toebedeeld in een Koreaanse krant. 
Of Fondation Cartier in Parijs wijdt 
een artikel, een maquette van het 
dak van het paviljoen was een on-
derdeel van de expositie in dit mu-
seum, aan ons architectonisch 
bijzondere Paviljoen (Marieke 
Kums en Junya Ishigami), door 
een landelijke architectenjury 
uitgeroepen tot een van de negen 
mooiste gebouwen van Neder-
land.’ Bij de Leeuwarders staat Park 
Vijversburg nog altijd bekend als 
Bos van Ypey. ‘Dat is er niet uit 
te krijgen. Het is ook niet erg.’ 
Liwwadders noemen het Wilhel-
minaplein ook steevast Zaailand 
en er is vrijwel niemand die het 
Vosseparkje Westerpark noemt. 

Age Looxma Ypey (1834-1892), op-
gegroeid op Vijversburg, zoon van 
arts Nicolaas Ypey en koopmans-
dochter Baudina Looxma, wordt 
beschouwd als de grondlegger van 
het park. In zijn testament laat hij 
vastleggen dat ‘tot aandenken mij-
ner moeder’ de door hem opge-
richte stichting Op Toutenburg als 
taak heeft het park en de villa te 
onderhouden en hun landerijen 
en boerderijen in stand te houden. 
Bovendien moest de stichting 
‘een Huis met twintig kamertjes 
bouwen’ voor de meest behoeftige 
echtparen van Tytsjerk, Ryptsjerk 
en Hurdegaryp. Tot op de dag van 
vandaag wordt gevolg gegeven 
aan de voorschriften, al zijn de 
‘behoeftigen’ in ‘de kamertjes’ 

De kam gaat nog net niet door 
het gras, maar Park Vijversburg 
in Tytsjerk ligt er onberispelijk 
bij. Het historisch landgoed op 
vijf kilometer ten oosten van 
Leeuwarden gaat na de coro-
nalockdown weer, met enige 
behoedzaamheid, van het slot. 
Drie evenementen staan promi-
nent op de agenda: de Koi- 
show, het kinderproject Stoere 
Ypertje en de tentoonstelling 
van Herman van Veen. ‘Hij zocht 
contact met ons omdat hij ons 
park heel erg mooi vindt. In ons 
glazen Paviljoen gaat hij trans-
parante panelen exposeren, de 
zogenaamde kuchschermen.’

DWALEN 

ten oosten van het park inmiddels 
vervangen door normale huur-
ders. In de bestuurskamer in de 
villa heerst nog altijd de sfeer van 
weleer. De portretten van de be-
stuurders hangen er aan de wand. 
Die van de huidige voorzitter 
Theunis Piersma, oud-burgemees-
ter van Wûnseradiel, hangt er nog 
niet bij. 

Met de aanduiding park wordt 
de ruimte tekortgedaan. Vijvers-
burg, aangelegd in de Engelse 
landschapsstijl, is veel meer dan 
een regulier park. ‘Er is hier van 
alles te zien en te doen. Bijna 
alle kinderen (inmiddels zelf 
ouders geworden) in Leeuwarden 
kennen de grot (pas op uw hoofd), 
de volière en de Oranjerie met 
een grote collectie cactussen, 
verzorgd door vrijwilligers van 
de vereniging Succulenta Fryslân 

(1919). De theesalon, Villa Vijvers-
burg (1844) en de kluizenaarshut 
zijn ook bekende onderdelen van 
‘Ypey’. Drie nieuwe belangrijke 
onderdelen zijn hier in de laatste 
jaren aantoegevoegd: Het Ooie-
vaarsnest, Dwaalster en Frijlân. 
Met het Ooievaarsnest van kun-
stenaar Tobias Rehberger is een 
ontdekkingstuin aangelegd waar 
de hangmatten een populair on-
derdeel van vormen. De fruitbo-
men in dit nest worden gesnoeid 
op zo’n manier dat je straks 
lezende een appel kunt pakken. 
In de groentetuin organiseren we 
het Boekenbosfeest (17 oktober). 
Dwaalster is een doolhof met 
vier meter hoge heggen in de 
vorm van een ster. In Frijlân is 
het waterlabyrint waar kinderen 
kunnen vlot varen. Hier liggen 
ook de vijf heuvels beplant door 
landschapsarchitect Piet Oudolf.’

DAGELIJKS GEOPEND VAN 8 U. – 18 U.
THEESALON EN PAVILJOEN: ZONDAG VANAF 11 U.
ORANJERIE: ZONDAGMIDDAG (ALLEEN TIJDENS DE ZOMER)

EVENEMENTEN VIJVERSBURG
* TENTOONSTELLING HERMAN VAN VEEN: VANAF HALF JULI
* KOISHOW: 17 JULI
* KINDERPROJECT STOERE LOER: 10 AUGUSTUS
* VLEERMUIZEN EN NACHTVLINDERS: 28 AUGUSTUS
* BOEKENBOSFEEST: 17 OKTOBER

ORANJERIE – PIET OUDOLF – SUCCULENTA – DIRK VAN WEELDEN – PAVILJOEN – IRENE FORTUYN – KLUIZENAARSHUT – TOBIAS REHBERGER – THEESALON

VIJVERSBURG IS 

VOLGENS AUDREY 

STIELSTRA ‘VERRAS-

SEND EN VERDWA-

ZEND.’ HET TERREIN 

MEET DERTIG HECTARE 

EN LIGT UITGESTREKT 

OVER ONGEVEER EEN 

KILOMETER LANGS DE 

OUDE SNELWEG VAN 

LEEUWARDEN NAAR 

GRONINGEN. ‘DOOR 

DE SLINGERPAADJES 

WERKT DE BOSACHTIGE 

RUIMTE ENIGSZINS DES-

ORIËNTEREND. JE ZIET 

BIJNA GEEN ANDERE 

MENSEN. JE ERVAART 

HET PARK ALS GROOT, 

RUSTIG EN LEEG. DAT 

GEEFT CHARME AAN 

HET PARK.’

OVER SLINGERPAADJES LANGS 
ONTDEKKINGSTUIN, DOOLHOF 
EN WATERLABYRINT

‘Wij zeggen: ga lekker dwalen door het park. Je kunt er een 
dagdeel verpozen en genieten van natuur en cultuur (o.a. Irene 
Fortuyn, Dirk van Weelden, Tjeerd Alkema, Piet van Mook). Een 
los kaartje kost 2,50 euro. Een gezinskaart schaf je voor 20 euro 
aan en dan mag het hele gezin een jaar lang genieten van Park 
Vijversburg. Je kunt dan ook gebruikmaken van de achterin-
gang die aan recreatiegebied de Groene Ster grenst.’
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Ik kreeg het advies om voor 
het slapen gaan een beker 
warme melk te drinken

Eigenlijk zou ik me weer jong moeten voelen, maar 
dat is niet zo. Wel woon ik weer in net zo’n klein 
kuthuisje als toen ik 25 was en lijd ik ook aan dezelf-
de kwaal als toen. Namelijk ergens in slaap vallen 
waar dat beter niet kan. Tegenwoordig is dat in de 
trein, zodat ik niet in Leiden maar in Den Haag wak-
ker word, op mijn yogamatje in de studio, waar niet 
een van die middelbare tutten mij na de eindont-
spanning even waarschuwt dat ik nog lig te snur-
ken en op feestjes bij vrienden waar ik na twee gla-
zen pas weer wakker word als alle drank op is en de 
gastheer naar bed wil. Ik geef toe, het is geen ern-
stige kwaal, hooguit een beetje lastig zo nu en dan.

Toen ik jong was, leed ik aan dit ongemak omdat ik 
geen tijd had om te slapen. Na het werk in het res-
taurant moest er na middernacht nog de kroeg in-
gegaan worden. Daar moest ik nog bier drinken en 
ouwehoeren om er toch nog een beetje een sociaal 
leven op na te houden. En als ik dan thuis kwam, lag 
ik nog twee of drie uurtjes op de bank tot de wekker 
weer ging. Het grote voordeel van deze levenswijze 
was wel dat ik bijna nooit mijn bed hoefde te verscho-
nen, ik lag er toch nooit in.

En tegenwoordig gebeurt het me dus weer, slapen op 
tijden en plekken die zich er niet voor lenen, omdat 
ik ’s nachts niet slaap. Ik heb de huisarts gebeld, het 
aan de assistente uitgelegd en gevraagd om een re-
ceptje voor slaappillen. Maar ik had net zo goed kun-
nen vragen om een recept voor een pondje crystal 
meth. In plaats daarvan kreeg ik van haar het advies 
om voor het slapen gaan een beker warme melk te 
drinken. Ik heb nog uitgelegd dat het in slaap vallen 
niet het probleem is. Daar heb ik mijn eigen drankje 
wel voor. Het pilletje is voor als ik dan na anderhalf 
uur weer wakker word omdat ik moet pissen. Want 
daarna lig ik de rest van de nacht wakker.

Eerst probeer ik nog met mijn ogen dicht te blijven 
liggen, nergens aan te denken, gewoon weer in slaap 
te vallen. Daarna realiseer ik me, terwijl ik me voor de 
zesde keer op mijn rechterzij draai, dat mijn fiets nog 
buiten staat en dat ik die waarschijnlijk niet op slot 
heb gezet. Heb ik er nog wel een extra fietssleuteltje 
voor als ik hem terugvind als hij nu gestolen wordt? 
Anders moet ik bij de sleutelspecialist eentje bij laten 
maken. En morgen moet ik ook het flesje balsamico-
azijn terugbrengen, dat ik van de buurvrouw geleend 
heb. Bovendien moet ik de bibliotheekboeken inle-
veren, maar waar zou het pasje zijn? De vorige keer 
heeft die leuke vrouw van de bibliotheek ook al een 
nieuw pasje voor me aangemaakt. Hoe zou die in 
bed zijn? Zou ze haar bril ophouden bij de seks als ik 
haar zou versieren? Maar versieren doe ik immers niet 
meer aan sinds ik mijn prostaat in het Radboudzie-
kenhuis in Nijmegen heb achtergelaten. Alle onge-
makken komen voorbij als ik ‘s nachts wakker lig.

Misschien moet ik voortaan beginnen met te denken 
aan de bibliotheekvrouw als ik ’s nachts wakker word. 
Van haar val ik vaak wel in slaap. Wel een onrustige 
slaap trouwens, want meestal word ik na een poos-
je weer wakker omdat ik droom dat die prostaat nog 
gewoon in mijn zwetende lijf zit en ik met haar alle 
kunstjes doe die ik vroeger geleerd heb.

En heel af en toe denk ik, als ik wakker lig, zal ik van-
avond de kroeg ingaan? Veel bier drinken en nog 
meer ouwehoeren, net als vroeger. Dat is gezelliger 
dan midden in de nacht in je bed liggen te piekeren. 
En misschien blijf je er wel jong van. Maar als ik ’s mid-
dags even op een terras ben en al die ouwe koppen 
daar zie zitten die het over hun kwaaltjes en pijntjes 
hebben en dat ze ’s nachts niet kunnen slapen, weet 
ik dat ik beter wat extra druk op de assistente van de 
huisarts kan uitoefenen om me slaappillen te geven. 
Dan ben ik misschien ook gelijk van die dromen over 
de mevrouw van de bibliotheek af.

KLAAS KASMA, KOK IN LEEUWARDEN

I
n het gebouw dat grenst aan de 
Anne Vondelingweg, ooit opge-
richt als klimhal, wordt al gesport 
terwijl timmerlieden nog volop 
aan het klussen zijn. De verschil-

lende ruimtes lenen zich voor diverse 
activiteiten van de sportschool. Erwin: 
‘Aan uitbreiding hebben we eigenlijk 
nooit serieus gedacht. We zaten meer 
op de lijn: constant verbeteren wat je 
hebt. Voor de vorige crisis, de kre-
dietcrisis rond 2010 wel te verstaan, 
hebben we mekaar eens diep in de ogen 
gekeken en gezegd: we draaien positief, 
moeten we misschien uitbreiden naar 
de nieuwe stadswijk Zuiderburen?’ De 
gedachte heeft maar even gespeeld. De 
conclusie was: niet doen. Erwin: ‘De 
noodzaak was er niet echt. Het kriebel-
de een beetje. We zeiden: wat zullen we 
ons aanhalen?’ De Boonstra’s besloten 
fors te investeren in hun sportschool 
aan de Leeuwerikstraat.

Ook de marktomstandigheden in 
Leeuwarden speelden een rol bij de 
aanvankelijke beslissing om niet uit te 

breiden. Feiko Boonstra (68): ‘Eigenlijk 
zijn er veel te veel sportscholen in Leeu-
warden. Bovendien bieden bijna alle 
fysiotherapeuten sportprogramma’s 
aan.’ Dat nu toch is gekozen voor uit-
breiding met de nieuwe accommodatie 
heeft vooral te maken met de mogelijk-
heden om buitensport- en groepsactivi-
teiten aan te kunnen bieden.

Erwin Boonstra (40) loopt over het 
terrein en zwaait met zijn armen om 
aan te geven welke mogelijkheden hij 
in de toekomst ziet. ‘Een sportschool 
draait vooral op vertrouwen, vakman-
schap en goede begeleiding. Tijdens 
de coronaperiode hebben we slechts 
een krimp gezien van vijftig leden. Dat 
betekent dat het fundament goed zit 
en daarom durfden we deze stap te ne-
men. We hebben online lessen aange-
boden en hiervoor een kleine bijdrage 
gevraagd. Het normale abonnements-
geld hebben we niet geïncasseerd, toch 
betaalden sommigen gewoon door. 
Dat zegt wel iets. We hebben dat zeer 
gewaardeerd.’

Erwin Boonstra: ‘We kregen natuurlijk 
meteen opmerkingen zo van: jullie 
blijven toch wel aan de Leeuwerik-
straat? Ja, natuurlijk. Iedereen mag 
met hetzelfde abonnement naar beide 
locaties.’ 

De nieuw verworven locatie wordt 
rap aan de eisen van Ursus aangepast. 
Feiko Boonstra: ‘We hebben allerlei 
apparatuur vervangen en onze eigen 
toestellen toegevoegd.’ Erwin Boonstra: 
‘Buitensport heeft de toekomst. We zijn 
samenwerkingsverbanden aangegaan 
met Bootcamp Leeuwarden en met 
Personal Slim. Dat zijn organisaties 
die al veel ervaring hebben opgedaan 
met buitensporten. Zelf hebben we 
contacten gelegd met de scholen Friese 
Poort en Piter Jelles. De leerlingen van 
die scholen zullen verrast zijn over de 
mogelijkheden aan het Soldatendijkje.’

24/7 sporten 
aan het Soldatendijkje

Advertorial•Foto: Simon van der Woude

Buitensport heeft 
de toekomst

‘Als je dit aparte gebouw 
voor het eerst goed bekijkt, 
dan zie je zoveel mogelijk-
heden.’  Vader Feiko en 
zoon Erwin Boonstra van 
sportschool Ursus zagen 
deze winter het opmerke-
lijke gebouw van voorheen 
Sport Citadel te koop staan 
en het liet hen niet meer 
los. ‘Ja, wat dan. Je maakt 
een afspraak met de make-
laar en voor je het weet, heb 
je het gekocht. Tijdens de 
coronaperiode hebben we 
veel buiten gesport. Men-
sen blijven dat leuk vinden. 
Hier aan het Soldatendijkje 
zagen we meteen moge-
lijkheden om aan die wens 
tegemoet te komen.’

NIEUWE LOCATIE SPORTCENTRUM

Nieuw is dat Ursus binnenkort de moge-
lijkheid biedt om vierentwintig uur per 
dag gebruik te maken van de sport-
school. ‘Wil je om zes uur ‘s morgens voor 
werktijd nog een uurtje sporten? Dan 
kan dat. Kom je uit de nachtdienst of ben 
je op stap geweest en wil je sporten? Het 
kan allemaal in een beveiligde omge-
ving. Met een pasje kun je zelfstandig 
gebruik maken van de accommodatie.’

Feiko (links) en Erwin Boonstra

 AANBIEDING (GELDIG TOT 22/08/2021)

• KOM DEZE ZOMER LANGS VOOR EEN GRATIS PROEFLES BIJ URSUS 24/7 

• ERVAAR DE EXCLUSIEVE MOGELIJKHEDEN OM IN DE OPEN LUCHT TE 

FITNESSEN EN GROEPSLESSEN MEE TE DOEN.

• WIL JE LID WORDEN? DAN KRIJG JE VAN ONS DE EERSTE MAAND GRATIS 

EN BETAAL JE GEEN INSCHRIJFGELD.



De foto van het prachtige hoekpand van Covers, op de hoek van de Wirdumerdijk en de Peperstraat, leverde 
weer een aantal prachtige reacties op. Die zijn interessant genoeg om er meer aandacht aan te besteden dan 
in dit hoekje mogelijk is. Dat artikel houdt u nog van ons tegoed.

Ook een mooi verhaal bij de nieuwe foto? Stuur het dan op naar Stadsblad Liwwadders, M.H. Trompstraat 8, 
8921 GH Leeuwarden en u maakt kans op een mooi boek over de historie van Leeuwarden.

Prijsvraag

In restaurant DE GROTE WIELEN bent u van harte welkom 

voor een kopje koffie of thee, een lunch of menu à la carte. 

We bieden volop keuze in vlees-, vis- en vegetarische gerechten 

en wisselen onze menukaart naar gelang de seizoenen. Op onze 

wijnkaart prijken karaktervolle en fleurige wijnen afgestemd 

op het gerecht en passend bij de gelegenheid.

RESTAURANT DE GROTE WIELEN • TEL. 0511-431777

GROOT TERRAS AAN HET WATER • BINNENBARBECUE • ZALENVERHUUR
VERHUUR APPARTEMENTEN AAN HET WATER

 

VERSPREIDING 
STADSBLAD LIWWADDERS
• HUIS AAN HUIS IN DE WIJKEN  

(WISSELEND) WESTEINDE EN IN DE BINNENSTAD VAN 
 LEEUWARDEN EN IN GROU EN BITGUMMERMOLE

• VERSPREIDPUNTEN  
(DIE REGELMATIG WORDEN AANGEVULD; MET STER*  
MEERDERE MALEN)

CAMMINGHABUREN: JUMBO*, ALBERT HEIJN*, PRIMERA, 
BAKKER VAN DEN BERG, SLAGER SMIT, RENÉ FISH AND CHIPS, 
WIJKCENTRUM, GEZONDHEIDSCENTRUM; VRIJHEIDSWIJK: 
JUMBO*, MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM; BILGAARD: ALBERT 
HEIJN*, BAKKERIJ VAN DEN BERG, SCHOEN- EN SLEUTELSERVICE 
BILGAARD, SLAGER SMIT, GROENTEZAAK YNE EN HINKE VAN 
DER MEULEN; GEZONDHEIDSCENTRUM, CAFÉ BILGAARD, PRI-
MERA, SNACKBAR DOUBLE FF, CHINEES-RESTAURANT MEI WAH; 
WESTEINDE: POIESZ*, SNACKBAR DE TILLE, KAPPER, ZORGCEN-
TRUM SWETTEHIEM, GEZONDHEIDSPLEIN WESTEINDE; VALE-
RIUS: VISZAAK DE GEZONDE APOTHEEK*, ELY'S LUNCHROOM, 
TANKSTATION VALERIUSSTRAAT; WESTEN: HOTEL WTC, KAMER 
VAN KOOPHANDEL, MEUBELZAAK DE TIJD WONEN, EUROHO-
TEL; NIJLÂN: LIDL*, ALDI*, CAFÉ ‘T WAP, DALSHEIM FOTOGRAFIE, 
PIZZERIA ADRIANO; ALDÂN: POIESZ*, SNACKBAR DOUBLE FF, 
APOTHEEK BENU, ZORGCENTRUM ERASMUSHIEM, ZORGCEN-
TRUM ALDLÂNSTATE, TANKSTATION ALDLÂNSDIJK, MEDISCH 
CENTRUM LEEUWARDEN; HEECHTERP/SCHIERINGEN: 
POEISZ*, SNACKBAR RONDWEG, WIJKCENTRUM; CAMBUUR-
PLEIN: JUMBO*, PRIMERA, APOTHEEK BOITEN*; WINKELCEN-
TRUM LEEUWERIKSTRAAT: JUMBO*, PRIMERA TROELSTRAWEG, 
SNACKPOINT DE LEEUWERIK; BLEEKLAAN E.O.: POIESZ*, JUM-
BO*, TRYATER; VLIET: SNACKBAR ‘T VLIET, SNACKBAR DE CEN-
TRALE, BAKKER TROMP, HALAL SLAGERIJ ATLAS; ORANJEWIJK: 
ALBERT HEIJN*; ACHTER DE HOVEN: EETHUIS POTMARGE, 
WIJKCENTRUM J.H. KNOOPSTRAAT; TIJNJEDIJK: ALBERT HEIJN 
XL* (MIRO), AKO, VISZAAK HOLLANDER, TUINCENTRUM KLA-
VER, BP TANKSTATION; WINKELCENTRUM SNEKERTREKWEG: 
JUMBO*; SCHRANS: ALBERT HEIJN*, SLAGERIJ VREDE*, DECO 
HOME, BIO BIJ JANSEN, FRIESE SCHRIJFKAMER, GALERIE DOET 
BOERSMA, SCHOOTSTRA VIS*, FIETSSTATION 058, TABAKSZAAK 
PETER VAN DER KAMP*; ZUIDERBUREN: JUMBO*; DE HEMRIK: 
RESTAURANT JUPITER, GROOTHANDEL MAKRO, SNACKBAR 
HEMRIK, FRIESCHE OLIE EN VERFHANDEL, OMROP FRYSLÂN; DE 
ZWETTE: SNACKBAR LORENTZ, DE FABRIEK, GROOTHANDEL 
SLIGRO, CRYSTALIC, MOTOPORT LEEUWARDEN; GROTE WIELEN: 
RESTAURANT DE GROTE WIELEN 

CENTRUM LEEUWARDEN: ORANJE HOTEL*, AKO STATION*, 
STATIONSKAPPER*, CAFÉ DE STEE, CAFÉ WAPEN VAN LEEU-
WARDEN, RESTAURANT DE WALRUS*, RESTAURANT SPINOZA, 
RESTAURANT DE YSERMAN, CAFÉ ORANJE BIERHUIS, CAFÉ DE 
TOETER, IERSE PUB PADDY O'RYAN, WIJNBAR SJODDY, EETCAFÉ 
HET LEVEN, DE WERELD VAN THEE, HOTEL STADHOUDERLIJK 
HOF, HOTEL ‘T ANKER, HOTEL POST PLAZA*, SIGARENZAAK 
TETMAN DE VRIES, RESTAURANT DE WAAG, LEKTUURHAL OVER 
DE KELDERS*, RESTAURANT SARAY, RESTAURANT BOSPORUS, 
RESTAURANT EINDELOOS, RESTAURANT FELLINI, DOPPIO 
ESPRESSO*, RESTAURANT DE BURGEMEESTER VAN NAPELS, FIRE 
CAFÉ*, BARREVOETS, URKER VISZAAK, RESTAURANT DE KOPE-
REN TUIN, CAFÉ DE MARKIES, LUNCHROOM DE BROODTROM-
MEL, CAFÉ DE BRASS, RESTAURANT BELLEVUE, RESTAURANT  DE 
VLIEGENDE HOLLANDER, BAGELS AND BEANS, BAKKER BART, 
SPAR, LUNCHROOM SPIEGELAAR, CAFÉ WOUTERS, DE-CAFÉ, 
EETCAFÉ DIKKE VAN DALE, DE BRASSERIE MARIA LOUISE, CHI-
NEES RESTAURANT KOTA RADJA, EKO PLAZA*, SLIJTERIJ JELLE, 
CROISSANTERIE VITTORIO, SNACKBAR ELY'S, ALBERT HEIJN*, 
VAN DER VELDE BOEKEN*, GALERIE DE ROOS VAN TUDOR, 
GALERIE DE VRIES, FRIESCHE CLUB, NEUSHOORN, KUNSTKADE, 
RABOBANK ZAAILAND*, BRASSERIE FRIES MUSEUM*, GRAND 
CAFÉ Z, SCHOUWBURG DE HARMONIE, HISTORISCH CENTRUM 
LEEUWARDEN, TRESOAR, BIBLIOTHEEK DBIEB*, VVV ACHMEA-
TOREN, STADHUIS, STADSKANTOOR OLDEHOOFSTERKERKHOF, 
PROVINCIEHUIS*

WIRDUM: SPAR, HOTEL-CAFÉ DUHOUX • GROU: ESSO TANKSTA-
TION, HOTEL OOSTERGO, THEEHUIS, VISZAAK, JUMBO*, POIESZ, 
SNACKBAR TAMARINDE, EETHUIS AMICAAL•WARTEN: SKUTHÛS 
• WERGEA: SUPERMARKT ATTENT HANSMA, SLAGER HARMKE 
ANEMA • DRONRYP: IT HOLT • MENALDUM: POIESZ • JELLUM: 
RESTAURANT JONKER SIKKE • WEIDUM: HOTEL WEIDUMER-
HOUT • AKKRUM: POIESZ, HERBERGH DE CLEEF, BAKKERIJ 
BOONSTRA • REDUZUM: DE BLAUWE TENT, SLAGERIJ  
• WYTGAARD: FREDERIKA’S TAARTEN & SA • STIENS: ALBERT 
HEIJN*, POIESZ*, JUMBO*, EATCORNER PITER JELLES, VISKRAAM, 
BRUNA, PRIMERA, TENNISVERENIGING  • HURDEGARYP: ALBERT  
HEIJN, POIESZ, SLAGER RYPMA, PRIMERA, HOTEL VAN DER 
VALK, VISKRAAM BINNE VAN DER KOOI • OENTSJERK: BAKKER 
BRAAKSMA  • WYNS: DE WINZE • GYTSJERK: ALBERT HEIJN*, 
TANKSTATION VAN DEN BELT, POSTKANTOOR • BURGUM: BOEK-
HANDEL FRANKE ATSMA EN ANNEKE JAGER
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AANGEPASTE VERSPREIDING WEGENS CORONAVIRUS: 
EXTRA KRANTEN BIJ DE SUPERMARKTEN
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Door Andries Veldman • Foto: Simon van der Woude

De treintjesfanaat 
maalt niet over 

stikstofproblemen 
of ander malheur

‘E
r moet meer 
geplakt en gehob-
byd worden’, zegt 
René van El (64), 
die de zaak zo’n 

twintig jaar geleden overnam. 
Eind jaren tachtig verhuisde 
de Het Speelhout naar de Sint 
Jacobsstraat en veranderde de 
naam in De Treinenpassage, 
wat meer recht doet aan de 
activiteiten. Houten speelgoed 
verkocht destijds mondjesmaat. 
De collega-speelgoedwinkeliers 
zoals Hermans in de Sint Jacobs- 
straat en Van der Wal aan de 
Berlikumermarkt stonden niet te 
juichen toen De Treinenpassage 
zich in het centrum vestigde. ‘Ze 
vonden het niet leuk dat we hier 
kwamen.’ Inmiddels is het aantal 
speelgoedzaken in de binnenstad 

Er moet meer geplakt 
en gehobbyd worden

Je hebt treinmachinisten die geen genoeg 
kunnen krijgen van hun werk en het verzame-
len van treintjes als hobby hebben. ‘Dan ko-
men ze in de pauze van hun rit even langs on-
ze winkel.’ René van El zit al een leven lang ‘in 
de treintjes’. ‘Ik word beschouwd als de Auke 
Rauwerda van het speelgoed.’ Als student aan 
de Hogere Land- en Tuinbouwschool kwam de 
geboren Amsterdammer vanuit Purmerend, 
waar hij opgroeide, naar Leeuwarden. Maar 
groene vingers heeft hij nooit gekregen. ‘Ik 
wandelde de winkel van Het Speelhout in de 
Fruitstraat binnen en vroeg aan eigenaar 
Brouwer of ik kon helpen.’ Vijfendertig jaar 
later staat hij nog steeds tussen de modeltrei-
nen, -auto’s en -vliegtuigjes.

gedecimeerd. Hermans en Van 
der Wal sloten hun deuren. Wat 
er over is, is óf gespecialiseerd, 
zoals de Spellekijn in spellen, óf 
algemeen, zoals Bart Smit. 

Wie over de drempel van De 
Treinenpassage stapt (de naast-
gelegen nieuwe boekenpassage 
heeft de oorspronkelijke wan-
delpassage sinds kort weer in 
ere hersteld) treedt binnen in de 
wondere wereld van de verza-
melaar en liefhebber van speci-
fiek speelgoed. De winkel staat 
mudvol met dozen met treinen, 
auto’s, boten en vliegtuigen van 
allerlei typen, soorten, maten en 
producenten. Stoommachines, 
racebanen, landbouwtractoren 
en vrachtwagens, sommige in de 
bekende uitvoeringen van Friese 

transportondernemers, staan in 
rijen opgesteld. Miniatuurland-
schappen en modelbouwverf 
completeren het aanbod. Een bi-
bliotheek met folders en maand-
bladen houdt de liefhebber op 
de hoogte van de laatste ontwik-
kelingen op miniatuurgebied en 
alles wat daarbij komt kijken. 
Van El heeft er nog steeds lol in. 
‘Ik heb klanten die een speciale 
loods van tien bij twintig me-
ter hebben gebouwd voor hun 
emplacement.’ Anderen beschou-
wen hun houten huisje in de tuin 
met treintjes als hun exclusieve 
mancave waar ze met plezier in 
vertoeven. Radiootje en koelkast 
bij de hand. ‘Die hebben een 
klein Madurodam in eigen tuin.’

Gezeten op een originele oranje 
treinbank uit de IC III, die in de 
jaren tachtig dienst deed op het 
nationale spoornetwerk, wordt 
de filosofie achter de hobby aan 
de verslaggever uitgelegd. Het 
aardige van de hobby zit hem 
volgens Van El in het verdwijnen 
van de hobbyist in een andere 
wereld. Wellicht een vredige 
wereld, waar de trein geen last 
heeft van vallende bladeren en 
op tijd rijdt en waar het bergland-

schap met besneeuwde hellingen 
de feestvreugde vergroot. De 
treintjesfanaat maalt niet over 
stikstofproblemen of ander mal-
heur. Leeuwarden beschikt niet 

voor niks over een enthousiaste 
club zoals de Friese Modelbaan-
club, die momenteel bezig is met 
de heropbouw op De Hemrik na  
de verhuizing vanuit de Gijsbert 
Japicxstraat. Wegdromen is hun 
grootste goed.

Vrijwel alle merken waarmee de 
ouderen ooit hebben gespeeld 
zijn nog altijd aanwezig of weer 
terug. Roemruchte merken als 
Fleischmann, Märklin, Dinky 
Toy blijken nog allemaal te leven 
en zijn soms nog in de origi-
nele uitvoering en verpakking 
verkrijgbaar. Het voormalige 
Oostduitse Sonnenberg en het 

Westduitse Neurenberg worden 
door Van El als speelgoedsteden 
aangemerkt. De producenten uit 
die gebieden hebben overigens 
hun fabrieken verplaatst naar 

Vietnam, dat de plaats heeft 
ingenomen van China. Enkele 
Nederlandse producenten zoals 
Artitec (van miniatuurvisman-
den en fietstreinrijtuigen tot 
een Deutz mijnbouwlocje) en 
Exacttrein (onder meer present 
met FRICO-goederentrein met 
remhuis) zijn eveneens succesvol 
in deze bijzondere markt.

Dat de hobby stand houdt en 
zelfs nieuw leven wordt inge-
blazen ziet Van El als kers op de 
taart. Want niemand minder dan 
André van Duin presenteert in 
het najaar een nieuw treinenpro-
gramma voor omroep MAX. 

RENÉ VAN EL VAN DE TREINENPASSAGE                  

HET ZIJN VOORNAMELIJK MANNEN DIE GERAAKT ZIJN DOOR DE TREINENHOBBY. ‘HET IS WAT EEN OUDE 
LULLENHOBBY GEWORDEN IN PLAATS VAN EEN JONGE KNULLENHOBBY.’ TOCH ZIET DE TREINENMAN OOK 
JONGEREN OVER DE DREMPEL STAPPEN. ‘ER ZIJN PRODUCENTEN DIE EEN LINK LEGGEN MET DE COMPUTER. 
DAN KUN JE HET DASHBOARD VAN DE TREINMACHINIST OP JE TELEFOON TOVEREN.’ WIE UITGESPEELD IS, 
KAN ZIJN LOC OF DINKY TOY WEER TER VERKOOP AANBIEDEN. DE TREINENPASSAGE BESCHIKT OVER EEN RIJK 
AANBOD IN TWEEDEHANDS.
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Op een mooie zaterdagmiddag 
fietste ik door het weelderige 
groen langs de noordrand van 
de wijk Camminghaburen. Ja, 
ik kom nog eens ergens. Ik was 
uitgenodigd door FRITS KLEIN 
MEULEKAMP, de onverwoest-
bare voorzitter van het wijk-
panel van deze wijk. Frits gaat 
door roeien en ruiten en had de 
anderhalve kilometer lange en 
vijftig meter brede groenrand 
weten om te toveren tot een 
waar groen paradijsje in ontwik-
keling, met fruitbomen, sala-
manderheuvels en kikkerpoelen.

B
urgemeester BUMA, die 
eerder ook een rondleiding 
door het groengebied had 
gekregen, omschreef Klein 
Meulekamp als een boze man. 

Dat hij een boze man was, ontkende 
Frits niet. Als de naam Klein Meulekamp 
op het stadhuis valt, dan nemen de amb-
tenaren collectief plaats onder hun bu-
reaus. Het is sleuren en trekken om iets 
voor elkaar te krijgen, begreep ik van 
Frits. Dan is de betreffende ambtenaar 
er niet. Je wordt niet teruggebeld terwijl 
dat is toegezegd. Of je krijgt plots weer 
met een nieuwe ambtenaar te maken 
aan wie het verzoek of vraag die je hebt 
gesteld niet is voorgelegd. En zo verder 
en zo voort. Desondanks verschenen er 
uiteindelijk, met een wél behulpzame 
ambtenaar, prachtige speelplaatsen 
met uit hout gehouwen Berlijnse beren, 
levensechte totempalen, begroeide 
hutten en overstekende bisons op een 
oversteekplaats aan de Kingmastate bij 
basisschool Trianova.

Wie ook boos waren, zijn moeders 
met kinderen die willen spelen bij de 
fonteintjes op het Zaailand. Een boze 
moeder schreef naar Gehoord en Gezien 
dat ze opnieuw voor de kat zijn viool 
naar het plein waren gereden om te 
ontdekken dat de fonteintjes geen water 
spoten. Een grotere teleurstelling was 
nauwelijks denkbaar. De ambtenaar 
fonteinen had weer vergeten de kraan 
open te draaien. De afdeling voorlich-

Door Andries Veldman

ting van de gemeente draaide, zoals 
wel vaker, om de hete brij heen, maar 
beloofde beterschap.

Op de Hemrik trof ik een boze onder-
nemer die met zijn gezin naar restau-
rant Van der Valk was getogen en tot 
zijn schrik ontdekte dat de prijzen tot 
astronomische hoogten waren gestegen. 
Voor een eenvoudig uitsmijtertje moest 
deze ondernemer maar liefst 14 euro 
neertellen, bijna een verdubbeling. Voor 
drie bakken thee, drie fris en twee uits-
mijters in de meest simpele uitvoering, 

REDACTIONEEL 
Zoals eerder gezegd, pakken wij zaken waarmee u zit graag op. We zien dat u onze journalistieke activiteiten waardeert en daarom doen wij een beroep op u.  
Wanneer u deze artikelen van belang vindt, dan nodigen wij u uit om donateur te worden. Uw bijdrage is zeer welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op NL06 
RABO 0320.2000.51 o.v.v. Liwwadders Journalistieke Producties.
U merkt het wel: Liwwadders is niet zomaar een huis-aan- huisblaadje. Liwwadders is op meer dan 170 plaatsen (supermarkten, kantines, sporthallen, wacht-
kamers en stamtafels) gratis verkrijgbaar in de gehele gemeente Leeuwarden en ook daarbuiten. Is-ie op, dan wordt er aangevuld. In enkele Leeuwarder wijken 
en in het dorp Grou wordt Liwwadders af en toe huis aan huis bezorgd. Ook in Akkrum, Gytsjerk, Hurdegaryp, Oentsjerk en Stiens is de krant verkrijgbaar.  
Nieuw is de verschijning in Beetgumermolen. Daar wordt Liwwadders sinds kort op verzoek huis aan huis bezorgd.
Bent u als ondernemer geïnteresseerd in een bedrijfsreportage? In een mooi verhaal dat gratis wordt doorgeplaatst op onze goedbezochte website?  
Neem dan contact met ons op: tel. 058-2133138 of info@liwwadders.nl
Ook in dit nummer treft u enkele artikelen aan die eerder op onze websites www.liwwadders.nl en Dossier Liwwadders verschenen. We vonden ze belangrijk 
genoeg om ze ook in de papieren krant af te drukken.   

was hij meer dan 75 euro kwijt. Hij zat 
in zijn autobedrijf nog na te hikken van 
verontwaardiging. Even later trof ik een 
andere teleurgestelde horecaliefhebber 
met ongeveer hetzelfde verhaal. Voor 
een glas wijn werd hij geacht 5,50 euro 
te betalen. En het was nog niet eens een 
geweldige wijn, zei hij. De teleurgestelde 
Leeuwarder trok er een gezicht bij alsof 
hij een wesp had doorgeslikt.

Toen ik op een mooie zondagmorgen 
een rondje langs de oude gevangenis 
Blokhuispoort liep – sinds kort is het 
mogelijk om langs de waterkant te wan-
delen – moest ik onwillekeurig denken 
aan de vereniging of stichting die de 
toegankelijkheid in de openbare ruimte 
in de gaten houdt. Zo af en toe duiken 
ze in de krant op wanneer bijvoorbeeld 
een reclamebord op een voetpad de weg 
verspert. Met veel verontwaardiging 
wordt het probleem aangekaart bij de ei-
genaar van het reclamebord, die vervol-
gens beterschap belooft. Het pad langs 
de waterkant bij de Blokhuispoort is 
voor zover mij bekend nog niet in beeld 
gekomen bij de vereniging, maar lang 
kan dit niet duren. Nu de route eindelijk 
is aangepakt, al voor ons culturele jaar 
2018 stond de realisatie ervan in de plan-
ning, is die vrijwel alleen toegankelijk 
voor kwieke wandelaars zonder hulpat-
tributen. Voor eendenkuikens staat men 
sneller klaar. Je ziet bij oevers wel van 
die minitrapjes om de hulpbehoevende 
eendenkuikens veilig aan wal te krijgen, 
maar bij de Blokhuispoort was, ondanks 
de tonnen kostende investering, voor 
een voor iedereen toegankelijk pad geen 
ruimte.

Na al deze boosheid las ik gelukkig in de 
Leeuwarder Courant het vrolijk stem-
mende verhaal over hoe oud-directeur 
OEBELE HERDER van de sociale dienst 
met zijn neus in de boter is gevallen. Wat 
blijkt: Oebele’s woning in het Aldlân is 
milieubesparend aangepast. De bestuur-
lijke giganten ED NIJPELS en SYBRAND 
BUMA kwamen persoonlijk kruiwagens 
met gratis geld brengen. Oebele was 
maar wat in zijn nopjes. Hij jubelde dat 
zijn woning nu in één klap anderhalve 
ton meer waard was geworden.

In  Leeuwarden kun je maar beter eend 
zijn, of een Oebele.

Se 
make 
mij 

de pis 
niet 
lauw

GRASMAAIER
‘Ik mag graag even op de grasmaaier zitten. 
Even de kop leegmaken. Met dit terrein bij 
de Poolsterweg ben ik zo’n vijf à zes uur 
bezig. Ze toeteren en zwaaien naar me en 
denken waarschijnlijk: daar zit die gekke 
Rollema op zijn grasmaaier. Vind ik leuk. 
Laat het warme weer maar komen.’

Vastgoedman Tjalling Rollema verwacht 
dat de markt voor kleine vergaderruimtes 
binnenkort weer stevig aantrekt. ‘We heb-
ben de coronatijd benut om alle beamers en 
projectieschermen in Crystalic te vervangen. 
Nu de GGD binnenkort vertrekt zitten we op 
een verhuurcapaciteit van 70 procent. De 
kantoorwereld is in beweging.

Banken sluiten hun kantoren en het thuis-
werken gaat gepaard met huur van kleinere 
kantoren. Ik denk dat verhuur van relatief 
kleine ruimtes in de lift zit. Grote kantoren 
worden kleine kantoren met werknemers die 
willen brainstormen en daarbij een goede 
horecavoorziening wensen. Dat bieden we in 
Crystalic en ook in Emmastate aan de Emma- 
kade. Als iedereen straks na de vaccinaties 
weer los kan, dan verwacht ik een inhaal-
slag. De vraag naar externe opleidingsruimte 
neemt nu al toe. Mensen willen eruit. Ze 
gaan straks weer vliegen, bezoeken restau-
rants en op het terras zitten.’

De Koepelkerk aan de Vredeman de Vries-
straat, een van de iconische gebouwen 
van het vastgoedbedrijf van Rollema, is 
toe aan de tweede restauratiefase. ‘Martin 
de Boer hebben we gevraagd om enkele 
glas-in-loodramen te restaureren. De kos-
terswoning wordt geschilderd en de ijzeren 
hekwerken gestraald en gerestaureerd. De 
verduurzaamheidstechniek van het Leeu-
warder bedrijf BrightNano wordt hier toege-
past. De kachels in de grote kerkzaal worden 
vervangen. De foyer wordt bij de pastorie 
getrokken en verhuurd aan mijn dochter en 
schoonzoon. Zij gaan de Koepelkerk exploi-
teren en richten zich op de iets kleinere op-
tredens met daarbij commerciële verhuur.’

Aan de Poolsterweg heeft Rollema enkele 
grote complexen verhuurd aan Huhtamaki, 
een grote speler op gebied van voedselver-
pakkingen. ‘Huhtamaki is volop bezig om 
van de plastic verpakkingsmaterialen af te 
komen. Het is een zeer innovatief bedrijf.’

Het kantoorgebouw van Huhtamaki wordt 
verwarmd door een cv-ketel die op waterstof 
loopt. ‘Geleverd door Tieluk. Dat is ook een 
Leeuwarder bedrijf die we hiervoor hebben 
ingeschakeld. We gingen meteen van duur-
zaamheidsabel G naar label A. Wij vinden 
duurzaamheid in het algemeen belangrijk, 
voor het pand Crystalic bijvoorbeeld weet 
bijna niemand dat er weinig gas wordt 
verbruikt. Het is tegen de verwachting in 
een van de energiezuinigste gebouwen van 
Leeuwarden.’

De elektrificatie van bedrijfspanden baart 
Rollema wel zorgen. ‘Om mij heen zie ik dat 
uitbreidingen on hold worden gezet omdat er 
te weinig elektriciteit kan worden geleverd. 
Zelf wilden we laadpalen plaatsen voor onze 
huurders, maar ook dat plan is vooruitge-
schoven. De eerste vier jaar is Alliander nog 
druk bezig om de capaciteit op te voeren.’



Door de redactie • Beeld Anton Feddema
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KIJK OP TOEKOMST

De bedoeling van een streekplan 
is om toekomstige ontwikkelin-
gen te voorzien en om er ruim-
telijke mogelijkheden voor te 
scheppen. Hoe goed was men in 
de jaren 30 van de vorige eeuw 
in het vooruitkijken in de tijd? Ik 
noem slechts drie voorbeelden 
van destijdse toekomstverwach-
tingen.

* Volgens het streekplan zal ‘er 
geen grote ruimtelijke uitbrei-
ding aan de havenbekkens 
behoeven te worden gegeven’. De 
werkelijke ontwikkeling verliep 
naderhand een tikkeltje anders.

* Aan de vrachtauto werd een 
beperkte functie toegedacht. 
Want de actie-radius daarvan 
zou slechts zo’n 100 km bedra-
gen. Dat het Europese hoofdwe-
gennet ooit verstopt zou raken 
door het zware vrachtautover-
keer was toen ondenkbaar.

* De verwachting was dat zowel 
landelijk als regionaal het 
inwonertal in 1970 stationair of 
zelfs teruglopend zou zijn. De 
realiteit is dat er sindsdien krap 
vijf miljoen landgenoten bij zijn 
gekomen.

JALOERSMAKEND GOED

Waren de samenstellers van het 
streekplan kortzichtige ruimte-
lijke knutselaars? Allerminst. Zij 
hebben een streekplan voortge-
bracht dat een indrukwekkend 
voorbeeld is van wat een piepjon-
ge wetenschap, de planologie, 
toen al vermocht. ( Het begrip 
planologie werd in 1929 geïntro-
duceerd door de stedenbouw-
kundige J.M. de Casseres). Het 
rapport is een demonstratie van 
hoe toegepaste wetenschap dient 
te worden beoefend.

Alles in het rapport is contro-
leerbaar. Zo kunnen van elke 
prognose de overwegingen en de 
cijfermatige basis worden nage-
gaan. In plaats van laatdunkend 
te doen over de opstellers van 

het streekplan is het verstandig 
van hen te leren dat een eerlijke 
weergave van de feiten en het 
noemen van de onzekerheden 
geen zwaktebod is maar van kwa-
liteit getuigt. Het nadrukkelijk 
wijzen op de onmogelijkheid om 
in de toekomst te kijken beves-
tigt die kwaliteit.

Onze generatie weet daar 
minder goed mee om te gaan. 
Onze planners kunnen nog geen 
vijf jaar vooruitkijken. Maar 
zij camoufleren dat door hun 
(politiek correcte) toekomstvi-
sioenen in modellen te stoppen 
om vervolgens te bluffen dat 
de, eveneens politiek correcte, 
uitkomsten de rest van deze 
eeuw geldig zullen zijn. En de 
mensen? Die laten zich massaal 
overbluffen.
Het streekplan pleit voor het 
behoud van landschappelijke 
kwaliteiten. En terwijl dit streek-
plan wordt geschreven, loopt de 
Haagse bevolking in 1937 uit, 
omdat zij baalt van het straatla-
waai. Een lawaaibetoging moet 
de eis voor een leefbaar woonkli-
maat kracht bijzetten. (J.W.Schot 
et al: Techniek in Nederland in 
de 20e eeuw, deel 6, 2003).

Al met al kunnen uit ‘IJssel-
monde’ waardevolle zaken als 
openheid, controleerbaarheid, 
de echte waarde van prognoses, 
het behoud van ruimtelijke 
kwaliteiten en de zorg voor een 
aangename woonomgeving 
worden meegenomen naar het 
hedendaagse beleid.

RIVM: BEWIJS OF ZWIJG

Stilte en ruimtelijke kwaliteiten 
staan laag op de prioriteitenlijst 
van onze beleidsmakers. Een 
exponentieel groeiend aantal 
geluidsbronnen zorgt ervoor 
dat stilte in dit land een schaars 
goed is. Debet daaraan is ook de 
evenementenindustrie, waarvan 
het verdienmodel voorziet in het 
uitstorten van een grote hoeveel-
heid geluid. Niet alleen over het 
ter plekke aanwezige publiek, 
maar ongevraagd en vaak onge-

wild ook over de bewoners in een 
wijde omgeving. Hoe hardho-
rend zijn politici om dat te laten 
gebeuren? 

Voor lelijkheid en lawaai zorgen 
ook de windturbinecomplexen. 
Het RIVM zal eventuele  gezond-
heidseffecten van het door die 
machines geproduceerde lawaai 
onderzoeken. Een beetje over-
bodig lijkt mij. Want op 3 juni 
2021 lees ik op teletekst: ‘Het 
RIVM benadrukt dat de overgang 
naar bronnen als windenergie 
per saldo positief is voor de 
gezondheid’.  Wil dit instituut 
geloofwaardig blijven, dan moet 
het deze uitspraak bewijzen. 
Bewijzen dat de netto bijdra-
ge van windenergie aan onze 
energievoorziening  veel meer 
dan marginaal is en dat de alom 
door windturbines veroorzaakte 
sociale ontwrichting van (dorps)
gemeenschappen een heilzame 
invloed heeft op de volksge-
zondheid. Deze ontwrichting 
is talloos vaak beschreven maar 
wellicht het best door de gewel-
dige Duitse schrijfster Juli Zeh in 
haar boek ‘Unterleuten’ (in verta-
ling: ‘Ons soort mensen’, 2016). 

Op 9 juni 2021 heeft de staatsse-
cretaris van EZK drie berichten 
naar de Kamer gestuurd over 
windturbines en gezondheid 
en over Amsterdamse artsen die 
zich zorgen maken over turbi-
nes bij IJburg. Daarin duiken 
zowel de staatssecretaris als 
het RIVM handig weg voor de 
feiten. De staatssecretaris gaat 
niet pal voor benadeelde burgers 
staan. Nee, voor overleg gaat zij 
buurten bij een goede bekende: 
de NWEA, de branchevereniging 
voor windenergie. In dat onde-
ronsje bijten zij elkaar niet. Daar-
om moet gevreesd worden voor 
het lot van een op 23 juni 2021 
door de Kamer aangenomen 
motie waarin om een onderzoek 
naar de gezondheidseffecten van 
windturbines wordt gevraagd. 
Dit onderzoek, maar dan scher-
per geformuleerd, had overigens 
al 20 jaar eerder plaats moeten 
vinden.

CONSENSUS? POLITIEK? 
OMERTA?

Den Haag wil meer windturbines 
om de energietransitie aan te ja-
gen en daardoor het vermeende 
klimaatprobleem te bestrijden. 
Wat het klimaat betreft heeft de 
Haagse Rechtbank ( HR) op 26 
mei 2021 een duit in het zakje 
gedaan. Want toen heeft zij Shell 
gelast om per 2030 de CO2-uit-
stoot ten opzichte van 2019 met 
45% te beperken. Zo’n uitspraak 
kan langs vier ongelijkwaardige 
wegen tot stand komen. Dat zijn:

* Weg 1. De Rechtbank vergaart, 
zonder enige filtering, alle 
beschikbare informatie over 
klimaatverandering en over CO2 
in het bijzonder. Met zekerheid 
zal dan blijken dat het om een 
ingewikkelde zaak gaat waarbij 
uiteenlopende gezichtspunten 
op hun merites moeten worden 
beoordeeld. Die beoordeling 
dient vanuit meerdere deskun-
digheden, onbevooroordeeld 
en op controleerbare wijze ( zie 
streekplan IJsselmonde) plaats 
te vinden. Dit is de enig juiste 
weg, ook voor de HR, om tot een 
juiste uitspraak te komen. De 
Rechtbank heeft hier niet voor 
gekozen.

* Weg 2. Dit is de weg waarbij 
kennis wordt genomen van 
slechts een deel van de aanwe-
zige informatie. De Rechtbank 
heeft geheel of gedeeltelijk voor 
deze weg gekozen. Zij gaat er  
voetstoots van uit dat er con-
sensus bestaat over belangrijke 
klimaataangelegenheden zoals 
de dominante rol van CO2 en de 
noodzaak om de opwarming op 
aarde tot maximaal 20 C. te be-
perken. Hiervan overtuigd zijnde 
is het niet nodig om op zoek te 
gaan naar serieuze tegengelui-
den. Noch in de toelichting op 
het vonnis noch in de 84 voetno-
ten waarmee deze toelichting 
wordt afgesloten valt enig tegen-
geluid te ontdekken.
Is dat er dan niet? Jawel, en in 
grote hoeveelheden. Het is ech-
ter voldoende te wijzen op de 

ophef die is ontstaan na 
publicatie van het recent 
verschenen boek ‘UNSETTLED’ 
(2021) van Steven E. Koonin, 
topadviseur (undersecretary) 
voor klimaatzaken in de rege-
ring Obama. Consensus? Geen 
sprake van!

* Weg 3. Bij deze variant zijn de 
beslissers (rechters) wél bekend 
met de verschillende in omloop 
zijnde waarheden. Vervolgens 
wordt, fout of goed, dogmatisch 
vastgehouden aan één daarvan. 
Uit ervaring weet ik dat meer-
dere politieke partijen daar 
sterk in zijn. Hun antwoord op 
verzoeken om kennis te nemen 
van voortschrijdende inzichten 
was meestal: ‘Val ons niet lastig 
met feiten want wij hebben al 
een mening’. De toelichting 
op het vonnis sluit niet uit dat 
deze gedachte de HR niet geheel 
vreemd is. Als dat ook maar in de 
geringste mate het geval is, 
dan moeten de betrokken rech-
ters onverwijld bekend maken 
op welke politieke partij zij 
stemmen.

* Weg 4. Omerta is de binnen de 
maffia heersende geheimhou-
dingsplicht. Het is een zwaar 
woord, maar toch gebruikt 
Koonin het om aan te geven hoe 
woedend de aanhangers van het 
consensusgeloof zijn omdat hij 
heeft ‘verraden’ dat die consen-
sus een fictie is. Hij had daarover 
moeten zwijgen.
Hoe zeker weet de Rechtbank dat 
haar uitspraak niet op een omer-
ta-achtig wereldje slaat? 

Die Shell-uitspraak is langs 
verkeerde wegen tot stand geko-
men. Daarom moet het proces 
worden overgedaan.

TOT SLOT

Zijn onze hersenen in de 83 jaren 
na ‘IJsselmonde’ steeds vreem-
der gaan kronkelen?

DR. PIETER LUKKES,  

EMERITUS HOOGLERAAR GEOGRAFIE

LEEUWARDEN JUNI 2021

In 1931 werd de woningwet gewijzigd. Vanaf toen konden de provincies streekplannen opstellen. Die plannen 
waren bedoeld om de meest wenselijke ontwikkeling van delen van de provincie  (streken) aan te gegeven. 
Zuid-Holland was er als de kippen bij door nog in hetzelfde jaar een Commissie op te dragen om een streekplan 
voor IJsselmonde op te stellen. Afgezien van bestuurders zaten in die commissie ook deskundigen van de TH 
Delft en de Handelshogeschool van Rotterdam. Dat waren niet de minsten. Over een aantal van hen werd in 
mijn studententijd met respect gesproken.

Deze commissie is zeven jaar bezig geweest. Het eindrapport, dat op 18 mei 1938 werd aangeboden, staat al tien-
tallen jaren prominent in mijn boekenkast. Het telt 576 in linnen band gebonden pagina’s op A4-formaat. 

       
   PIETER

 LuKKES

STREEKPLANNEN

HERSENKRONKELS



10 LIWWADDERS JULI/AUGUSTUS 2021

Wie bovenaan het slechte voorbeeld 
geeft, kan onderaan niet handhaven

ER IS VOORUITGANG 
GEBOEKT
Mijn voorganger was opgestapt 
vanwege gerommel met declara-
ties, leugens die hij daarover had 
verkocht en gepats op liefdadig-
heidsgala’s met geld van gemeen-
telijke diensten. Het misbaar dat 
hij maakte over zijn gedwongen 
aftocht en de brede support die 
hij ondanks het gesjoemel bleek 
te hebben in het ambtelijk ap-
paraat waren voor mij reden om 
flink vaart te maken met de ont-
wikkeling van het gemeentelijke 
integriteitsbeleid. Er kwamen ge-
dragscodes voor het College van 
B&W en de ambtenaren, de ambt-
seed werd ingevoerd, een Bureau 
Integriteit opgericht en periodie-
ke kwantitatieve en inhoudelijke 
rapportages gepubliceerd. De 
gemeente Amsterdam was het 
eerste overheidsorgaan dat de 
declaraties van bestuurders en 
directeuren openbaar maakte, 
met als opmerkelijk gegeven dat 
B&W vrijwel niets bleken te decla-
reren en topambtenaren tiendui-
zenden euro’s tot meer dan een 
ton. In het tweede publicatiejaar 
waren die bedragen opmerkelijk 
lager. Leerzame les.

In de afgelopen decennia is het 
maatschappelijk sentiment 
fors gekanteld. Bij geen enkele 
overheidsorganisatie ontbreken 
nog gedragscodes, declaratie-
reglementen, klokkenluider-
sprotocollen, meldpunten en 
periodieke beleidsrapportages. 
Hard afrekenen met bestuurlijke 
en ambtelijke fraude, corruptie, 
belangenverstrengeling, ge-
rommel met declaraties en het 
gebruik van dienstfaciliteiten 
voor privé-doeleinden is heden 
ten dage gangbare praktijk. Een 
hele optocht van Limburgse bur-
gemeesters, wethouders, raads-
leden, gedeputeerden en zelfs 
een Commissaris der Koning kan 
erover meepraten. Er is zeker 
vooruitgang geboekt.

EEN BEETJE INTEGER KAN WEL
Tot zover het goede nieuws. Gaan 
we naar boven. Naar ons nationa-
le politieke bedrijf. Ooit liep daar 
minister van Binnenlandse Za-
ken Ien Dales -geen familie- rond. 
“Een beetje integer kan niet” was 
haar veel geciteerde uitspraak. 

Zelfs wijlen oud-VVD voorzitter 
Henry -voorheen Hennie- Keizer 
citeerde haar en voegde er, om 
zijn woorden kracht bij te zetten, 
aan toe: “Net zoals ook een beetje 
zwanger niet kan.” Waarna hij de 
geschiedenis in ging als de man 
die op listige wijze miljoenen ver-
gaarde met vermenging van vele 
petten bij zijn uitvaartimperium 
‘De Facultatieve Groep’.

Stomverbaasd was ik toen ik 
zag dat deze man na de onthut-
sende onthullingen van onder-
zoeksplatform Follow-the-Money 
een graag geziene gast bleef op 
bijeenkomsten met VVD-pro-
minenten, zoals de presenta-
tie van de autobiografie van 
VVD-kopstuk Frits Korthals Altes 
in de vergaderzaal van de Eerste 
Kamer. Een integriteitsschender 
op het hoogste niveau entrée 
blijven verlenen als ware er niets 
gebeurd is een integriteitsschen-
ding op zich.

Een beetje (niet-)integer kan dus 
wel. Integriteit is geen absolute 
maatstaf. Er is een grijs gebied 
waarin uiteenlopende afwe-
gingen denkbaar zijn. Zeker op 
het hoogste niveau dienen die 
afwegingen altijd te leiden tot 
de kleinst denkbare marges en 
nooit tot een zoektocht naar de 
grenzen van wat nog aanvaard-
baar is of door de buitenwacht 
wordt gepikt. Helaas is dat laatste 
staande praktijk.

Het nationale politieke bedrijf 
produceert een permanente 
stroom integriteitsschendingen. 
Ik doel niet op zware ontspo-
ringen als fraude, corruptie 
of seksuele misdragingen, die 
er overigens wel voorkomen. 
Daarover zijn de codes helder 
en expliciet, al komt er in Den 
Haag van handhaven en sanctio-
neren bijzonder weinig terecht. 
Kunt u één naam noemen van 
een politicus die over de integri-
teitsschreef ging en daarvoor op 
gezag van de Tweede Kamer werd 
bestraft? Heeft u ooit gewerkt in 
een bedrijf waar een medewerker 
zijn vrouw in het bedrijfspand 
seksueel liet misbruiken als 
betaling voor verleende diensten 
en gewoon kon blijven, terwijl de 
hele tent op de hoogte was?

HAPEREND MOREEL KOMPAS 
IN DE GRIJZE ZÔNE
Iedereen snapt dat zulke hard-
core integriteitsschendingen niet 
door de beugel kunnen.

Complexer is de grijze zône, waar 
niet een harde normstelling de 
grens trekt, zoals bij fraude of 
corruptie, maar het eigen morele 
kompas de weg moet wijzen. Op 
en om het Binnenhof hapert dat 
kompas veelvuldig, alsof er een 
grote onzichtbare magneet ligt 
die het ding steeds de verkeerde 
kant doet uitslaan.

Er is geen reglement waarin staat 
‘De Minister-President mag niet 
liegen’. Hij deed het wel. Als dat 
vervolgens, ondanks een door de 
Kamer aangenomen motie van 
afkeuring, niet leidt tot enigerlei 
vervolg en er geen haan meer naar 
kraait, erodeert het overheidsge-
zag. Poreuze normatieve grenzen, 
de schouders ophalen, wegkijken 
en zwijgen leiden tot een moraal-
loos universum. Wie bovenaan 
het slechte voorbeeld geeft, kan 
onderaan niet handhaven.

In willekeurige volgorde geef ik 
wat voorbeelden uit de afgelopen 
dagen en weken om te illustreren 
wat ik bedoel.

DE WERKELIJKHEID 
VERVALSEN
Minister Kaag, leider van de 
huidige en mogelijk toekomstige 
regeringspartij D66, loog dat de 
wijzigingen in de documentaire 
‘Van Beiroet tot Binnenhof’ niet 
op haar verzoek waren aange-
bracht. Later bekende ze met veel 
omhaal van woorden dat ze er 
wel de hand in had gehad. Dat er 
gepoogd is autogordels in de film 
te photoshoppen vond zij klaar-
blijkelijk ook aanvaardbaar. Het 
bleef achterwege omdat het tech-
nisch mislukte, niet omdat Kaag 
zelf er dwars voor ging liggen. 
Meewerken aan het vervalsen van 

de werkelijkheid door een lid van 
het kabinet, er zijn bewindslie-
den om minder afgetreden. Denk 
maar aan Halbe Zijlstra.

In het algemeen was de han-
delwijze van D66 rond die 
documentaire een aanslag op de 
professionele integriteit van de 
Nederlandse journalistiek. Alle 

vooroordelen over subjectiviteit 
van de publieke omroep zijn 
bevestigd. Het zal veel moeite 
kosten die schade te herstellen. 
Het geklungel van de VPRO en de 
NPO is mede debet aan dit drama, 
maar het waren een politieke 
partij en een minister die dit in 
gang zetten.

ZWIJGEN EN DUIKEN
Minister Hoekstra, de ondemo-
cratisch aangewezen CDA-leider 
die Geert Wilders verwijt een 
ondemocratische partij te leiden, 
zweeg en zwijgt in alle talen over 
de mondkapjeszwendel van (ex-)
partijgenoot Sywert van Lien-
den die de samenleving heeft 
beroofd van zo’n 30 miljoen 
euro belastinggeld. Geen woord 
wijdde hij aan de vele en grove 
integriteitsschendingen van 
andere partijgenoten, waardoor 
het CDA bovenaan de Politieke 
Integriteits Index staat. Niets zei 
hij over de absurde donatie van 
1,2 miljoen euro door onderne-
mer en CDA-prominent Hans van 
der Wind. Alles wijst erop dat die 
miljonair de wegbereider was 
voor Hoekstra’s leiderschap. Die 
heeft dus reden tot duiken. En 
dat doet hij.

MAN NOCH PAARD NOEMEN
De enige parlementariër die ooit 
serieus bezwaar maakte tegen 
de aanwezigheid in de Tweede 
Kamer van een frauderende pooi-

HET NATIONALE POLITIEKE BEDRIJF: 

                           EEN CULTUUR VAN  NORMVERVAGING,      WEGKIJKEN EN ZWIJGEN

Begin deze eeuw was ik wethouder Personeel & Organisatie in 
Amsterdam. De gemeente werd in die tijd geteisterd door schan-
dalen bij meerdere grote diensten, zoals Parkeerbeheer, het ge-
meentelijk vervoerbedrijf GVB en de Brandweer. Diefstal, fraude, 
corruptie, vriendjespolitiek, seksuele intimidatie en een cultuur 
van toedekken en wegkijken tierden welig. Het waren geen 
incidenten, maar kenmerken van een structureel probleem: een 
zwaar tekortschietend integriteitsbesef, als uitvloeisel van de 
afwezigheid van een heldere, kenbare en voor iedereen geldende 
normstelling, gebrekkige handhaving, een praktijk van wegkij-
ken en zwijgen, angst om misstanden te melden en het verkeerde 
voorbeeld van leidinggevenden.

Door Geert Dales • Beeld Anton Feddema

er was GroenLinkser Katelijne 
Buitenweg. Maar zij is inmiddels 
geen Kamerlid meer. Toen Geert 
Wilders tijdens het debat van 
23 juni over de regeringsforma-
tie sprak over een GroenLinks 
Kamerlid met moslimextremisti-
sche sympathieën sputterde Jesse 
Klaver iets over ‘in uw fractie zit 
iemand die aan medewerkers 

zit’. Man en paard durfde hij niet 
te noemen, want hij zou meteen 
om de oren geslagen zijn met 
mannen, vrouwen en paarden uit 
zijn eigen stal.

LIEGEN EN KLAGEN
Minister Slob van de Christen-
Unie heeft de Kamer voorgelogen 
over de Kaag-documentaire. Hij 
klaagt nu dat de VPRO hem ver-
keerd heeft ingelicht. Maar hij is 
toch de minister? Waarom vroeg 
hij niet door bij zijn collega Kaag?

AFZEIKEN
Het Kamerdebat op schoolplein-
niveau over het eindverslag van 
informateur Hamer toonde een 
ernstige veronachtzaming van 
de belangen van het Nederlandse 
volk (https://tpo.nl/2021/06/28/
geert-dales-wat-rutte-kaag-en-
hoekstra-kunnen-leren-van-buck-
ler-albert-verlinde-en-hudsons-
bay/). Wekenlang hoorden we de 
politieke kopstukken vertellen 
dat ze bij de informateur ‘goede 
gesprekken over de inhoud’ had-
den gevoerd. Niets bleek ervan in 
het debat. Het was een naargees-
tig pandemonium van onderlin-
ge verwijten en afzeikerij. Een 
belediging voor de kiezer.

GINNEGAPPEN
Een paar dagen later stonden 
Rutte en Kaag op het Binnenhof 
met journalisten te ginnegappen 
over het vervolg van de formatie. 
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“We gaan er met u niet iedere 
keer over praten”, riep de man 
die zich onlangs nog plechtig 
bekeerde tot een nieuwe, trans-
parante bestuurscultuur. Waarna 
hij zich met ‘het komt goed, het 
komt goed’ krijsend uit de voeten 
maakte. Dat was het gedrag van 
een man die denkt dat hij zich 
alles kan veroorloven.

JIJBAKKEN
Sigrid Kaag zette een opiniestuk 
in De Volkskrant waarin zij zich 
beklaagde over debatverruwing 
en opriep tot meer wederzijds 
respect. ‘Heks’ twitterde Geert 
Wilders, die later nog excuus 
aanbood aan alle heksen in Ne-
derland dat hij Kaag met hen op 
één lijn had gezet. ‘Ik veracht uw 
woorden’ sprak Kaag op 23 juni. 
‘Ik veracht uw daden’ riposteer-
de Wilders. Hoe zou dat toch 
komen, dat afkalvende aanzien 
van de politiek?

GELIJK SPEELVELD VOOR MIJ, 
NIET VOOR JOU
In korte tijd zijn meerdere 
miljoenengiften van bedrijven 
neergedaald bij politieke par-
tijen. D66 en het CDA waren 

de grootste begunstigden. Ook 
andere partijen accepteerden 
bedrijfsdonaties. Steeds horen we 
het verhaaltje dat de gulle gevers 
‘geen enkele invloed’ uitoefenen. 
Het is een flagrante leugen. Er 
wordt gericht gedoneerd aan par-
tijen wier beleid spoort met de 
zakelijke belangen van de gever. 
Met grote bedragen kan de pu-
blieke opinie beïnvloed worden. 
Als een grote VVD-donateur Mark 
Rutte belt neemt hij de telefoon 
op. Zo gaat dat. In het bedrijfs-
leven praten ze graag over ‘level 
playing field’. Geen oneerlijke 
bevoordeling van de concurrent. 
Hou je daar dan aan. Binnenwan-
delen met een zak geld schept 
een ongelijk speelveld jegens 
de gewone burger en moet in 
een democratische rechtsorde 
verboden worden. In mijn tijd als 
50PLUS-voorzitter was ik de enige 
partijbestuurder die daarvoor 
pleitte. Nul steun kreeg ik, ook 
niet uit linkse hoek.

BELANGENVERSTRENGELING 
IS PRIMA ALS JE ER OPEN 
OVER BENT
Die attitude verbaast niet als je 
weet dat de Partij voor de Dieren 

een vondst is van de grootste 
producent van vleesvervangende 
producten. De man zit al meer 
dan 5100 dagen voor de PvdD in 
de Eerste Kamer. Geen hond op 
het Binnenhof die zich er druk 
over maakt. “We zijn er open en 
transparant over”, zei partijleider 
Esther Ouwehand, die kennelijk 
niet begreep wat het probleem is. 
“Verstrengelde belangen? Geen 
punt joh, we zijn er toch open 
over.”

BOTER OP HET HOOFD
Van de politieke voorlieden is 
er niet een die ik verdenk van 
fraude, corruptie, gerotzooi met 
declaraties of seksuele intimi-
datie. Toch is er reden voor grote 
zorg. Bovengeschetst gedrag 
toont een patroon van verkeerde 
afwegingen in het grijze integri-
teitsgebied. De lat had veel hoger 
moeten liggen en collega’s 
hadden niet mogen zwijgen en 
wegkijken. Dat zij dat wel doen 
duidt op een foute organisatie-
cultuur waarin de hoogste lei-
dinggevenden geen verandering 
meer kunnen brengen omdat 
zij allemaal boter op hun hoofd 
hebben.

HET NATIONALE POLITIEKE BEDRIJF: 

                           EEN CULTUUR VAN  NORMVERVAGING,      WEGKIJKEN EN ZWIJGEN GEERT DALES (DOETINCHEM, 1952) STUDEERDE RECHTEN AAN DE RIJKSUNI-

VERSITEIT GRONINGEN EN PROMOVEERDE OP HET PROEFSCHRIFT ‘HET GEÏN-

TEGREERDE GRONDSTOFFENPROGRAMMA VAN UNCTAD; EEN POLITIEK-ECO-

NOMISCH ANALYSE’. IN MILITAIRE DIENST WAS HIJ VOORZITTER VAN DE 

ALGEMENE VERENIGING NEDERLANDSE MILITAIREN. DAARNA WERKTE HIJ ALS 

AMBTENAAR VAN DE BUITENLANDSE DIENST BIJ HET MINISTERIE VAN BUITEN-

LANDSE ZAKEN. DAARNAAST WAS HIJ WERKZAAM IN DIVERSE DIRECTIE- EN 

TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIES IN DE KUNST- EN CULTUURWERELD, WAAR-

ONDER DIRECTEUR VAN HET FONDS VOOR BEELDENDE KUNSTEN, VORMGE-

VING EN BOUWKUNST, TEGENWOORDIG ‘MONDRIAAN FONDS’ GEHETEN. IN 

1998 WERD HIJ VOOR DE VVD LID VAN DE GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM, 

LATER FRACTIEVOORZITTER EN WETHOUDER. DAARNA WAS HIJ ONDER MEER 

BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN EN VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN 

BESTUUR VAN HOGESCHOOL INHOLLAND. IN MEI 2018 WERD HIJ GEKOZEN 

TOT VOORZITTER VAN DE POLITIEKE PARTIJ 50PLUS, EEN FUNCTIE DIE HIJ TWEE 

JAAR VERVULDE. GEERT DALES IS GEHUWD MET RINZE. RINZE WERKT BIJ HET 

RODE KRUIS NEDERLAND.

Een gebrekkig normbesef, het 
slechte voorbeeld van hoogge-
plaatsten en een cultuur van 
wegkijken, zwijgen en bagatelli-
seren zijn het zout in de pap voor 
de sjoemelaars, de ritselaars en 
de fraudeurs. Het komt allemaal 
voor op het Binnenhof. Hoe 
langer dit voortwoekert, hoe po-
reuzer het normatieve kader, hoe 
fouter het gedrag en hoe ernsti-
ger de integriteitsschendingen.

Telegraaf-columniste Marianne 
Zwagerman betoogde onlangs 
dat gebrek aan integriteit in de 
politiek de onvermijdelijkheid 
van een natuurwet heeft. “Ne-

derland is gebouwd op oppor-
tunisme, vernieuwingsdrang, 
volharding en handelsgeest, niet 
op integriteit. Er zijn politieke 
partijen voor dieren, boeren, oude 
mensen, groene mensen, linkse 
mensen, migranten, EU-fans, 
socialistische mensen en arbei-
ders. Maar er is geen partij voor 
integere mensen.” Zij acht die ook 
kansloos. “Leugens zijn de smeer-
olie voor onze samenleving.”

Misschien heeft ze gelijk. Toch 
houd ik hoop dat na een paar 
forse schandalen een andere 
wind gaat waaien. Zoals dat ook 
in Amsterdam gebeurde.

GEERT DALES
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Door André Keikes •Foto Historisch Centrum Leeuwarden

Door André Keikes • Foto André Keikes

Het herbeleven van de late jaren vijftig en vroege jaren zestig is niet alleen een kwestie van kijken. 
Ook geluiden en geuren horen erbij. Wat geluiden betreft kunnen we kort zijn: er waren minder 
mensen en minder auto’s. Met minder auto’s hoor je de mensen duidelijker. Ik noemde al eerder 
het woord gedruis, want dat was wat je hoorde als je de stad inging. Gescharrel van lopende klan-
ten met tassen, hier en daar een handkar, een bakfiets, ook wel eens een auto, zelfs een paard en 
wagen. Omdat er nog weinig asfalt was er wel veel ‘kinderkopjes’ zoals op de Lange Pijp, hoorde je 
het geratel van harde wielen van karren heel bewust. Maar geen harde muziek, waarvan nu be-
weerd wordt dat die de verkoop stimuleert, ook geen hard gezoem en gesuis van warmtegordijnen 
bij openstaande deuren en airco’s. 

Met zulke aanbiedingen is 
vaak iets vreemds aan de 
hand. Het zijn doorgaans 

spullen die je elders niet ziet. 
Natuurlijk wel op internet, maar 
dan duurder, omdat ze bijvoor-
beeld uit Kun Ming of Shijiazhu-
ang moeten komen, en ook nog 
eens exclusief verzendkosten. 
Hier kun je al een hardplastic 
megafoon kopen voor €9. En zo’n 
ding komt altijd van pas. Bijvoor-
beeld als de jonge bewoners van 
het studentenpand achter je het 
nodig vinden om elkaar midden 
in de nacht te gaan betasten in 
de tuin. Met gierende uithalen 
tot gevolg. Of het was karaoke? 
Ja, ik ben ook jong geweest, maar 
ik ben dat nu niet meer en de 
wekker tikt rustig door, zodat ik 
er na anderhalf uur, zo rond half 
drie, toch best wat van mag zeg-
gen. Maar hoe bereik je ze zonder 
megafoon? Kijk.

Als aanbiedingen een beetje 
weird zijn – een lederhosen met 
blote benen voor €8 of een zelf in 

elkaar te zetten schuiftrompet 
voor net geen €6, heb je kans 
dat ze niemand interesseren, 
maar ook dat er maandag direct 
na openingstijd al geen enkel 
exemplaar meer over is. Behalve 
dan dat ene exemplaar waar de 
rand van losgelaten heeft, zodat 
je alles met plakband bij elkaar 
zou moeten houden. Dat wil je 
dus niet. 

Op de bak met aanbiedingen 
staat dan ook, juridisch water-
dicht, op = op. Een merkwaardige 
reclameslogan, want dat is het, 
die aangeeft dat je er snel bij 
moet zijn. We vullen niet meer 
bij. Bijna even wonderlijk als 
de term ‘Uitzoeken’. Deze tekst 
betekent dat er verschillende 
soorten door elkaar liggen en je 
zelf mag kiezen welke je neemt. 
Dus je moet er niet in willen 
lezen dat je existentieel aan je lot 
wordt overgelaten. Doorgaans 
kom je beide zinnetjes alleen 
tegen bij goedkope winkels en 
op de markt. In luxere winkels is 

De aanbiedingen in de folder van de erg goedkope supermarkt, 
of het nou die op het Cambuurplein, op De Centrale of in de 
Schrans is, zijn geldig van maandag tot maandag. Kom dus niet 
te vroeg, maar ook zeker niet te laat. De lage prijzen moeten je 
natuurlijk overhalen om het pand te betreden, zodat je ook nog 
een mogelijk onder dubieuze omstandigheden in de Filippijnen 
gefabriceerd net iets te kort lila luchtbed koopt en twee flessen 
limonade-achtige vloeistof, te gebruiken als schoonmaakmiddel 
tegen hardnekkige vlekken.

HEROPVOERING NIEUWESTAD
De tijd staat niet stil en wat geweest is komt nooit meer terug. Het kan 

gewoon niet, dat is bekend, maar soms zou je best eens willen ingrijpen. 

Niet een beetje, maar tot in detail. Met heel veel geld en energie zou 

het moeten kunnen om de Nieuwestad en de belangrijke winkelstraten 

daaromheen helemaal terug te bouwen naar het beeld van de late jaren 

vijftig, vroege jaren zestig. Dat zal nog niet meevallen. Zo heb je de Ach-

meatoren en het nieuwe Provinsjehûs, die overal bovenuit steken, maar 

daar gooien we dan wel een doek overheen. De rest moet te doen zijn.

Via crowdfunding, we leven nu wel in de eenentwintigste eeuw,  

gaan we de benodigde miljoenen binnenslepen, want subsidie  

zullen we er wel niet voor krijgen. En dan kan het beginnen,  

het zoeken van de architecten, de bouwvakkers en de acteurs, 

 want alles moet kloppen. In Ivoorkust hebben ze het Vaticaan  

nagebouwd, in Japan stukken van Amsterdam, dus geen gemor  

dat zoiets onmogelijk is. En daarna gaan we met elkaar lekker  

jaren zestigje spelen.

Z
oals je buiten de stad 
soms de smid in een 
verder gelegen dorp 
nog kon horen slaan 
op ijzer, zo kon je 

stemmen en gelach van verre on-
derscheiden in het centrum. Ter-
rassen waren er nog nauwelijks. 
Voor het Oranje Hotel stonden 
een paar tafeltjes en stoeltjes, 
maar er zat nooit iemand. Ami-
citia had achter de heg een klein 
terras, en om daar te gaan zitten 
was voor schuchtere stadgenoten 
een hele stap.  

het misschien zelfs raadzaam 
even je handen te gaan wassen. 

De Hema had zijn onverpakte 
rookworsten, tabakswinkels hun 
ambachtelijke rookwaren, die 

GELUIDEN

Op = op, het ligt dus helemaal   aan jezelf
op waarschijnlijk niet snel op ('Ik 
zal even achter voor u kijken') en 
hoeft er ook geen tijd te worden 
gestoken in het uitzoeken.

De genoemde teksten passen 
in de reeks nogal overbodige 
mededelingen waar onze tijd 
zo rijk aan is, maar die toch een 
lichte vrees aanwakkeren. Zoals 
‘Slagbomen dalen automatisch’ 
en ‘Knippen zonder afspraak’.  
Je begrijpt meteen dat je er geen 
grip op hebt en dat de gevolgen 
groot kunnen zijn.  
Toch ziet de kapper op de Ooster-
grachtswal er niet vreeswekkend 
uit. Verre van.

Meteen moeten toeslaan omdat 
je anders ergens naast grijpt, is 
een voor velen huiveringwek-
kende gedachte. Het is dan ook 
beter er maar helemaal niet aan 
te beginnen. Dan maar geen me-
gafoon, zodat je rond het huizen-
blok moet gaan lopen om bij de 
luid schreeuwende, zich student 
noemende jongeren aan te bellen 
en ze tot enige nachtelijke kalmte 
te manen.

Een run op aanbiedingen doet 
denken aan Amerikaanse foto's 
uit de vroege jaren vijftig, waarop 
talloze nette dames en een enkele 
heer met hoed een warenhuis 
binnenstormen. Het was nog 
een tijd van grote schaarste en 

en niet in hermetisch gesloten 
verpakkingen, bij de talrijke bloe-
menwinkels de nog niet drastisch 
genetisch gemanipuleerde en 
geverfde bloemen, de krant stonk 
nog naar krant en na lezing was 

een bijzondere kans diende dus 
gegrepen te worden. Maar nu, in 
de eenentwintigste eeuw, is de 
serieuze schaarste teruggedron-
gen tot in de uithoeken van de 
Europese Unie.

Toch komen koopjesjagers nog 
steeds bijeen voor aanvankelijk 
gesloten glazen deuren of door-
zichtige rolhekken, die klokslag 
tien uur omhoog gaan, waarop de 
vlugste aanwezigen bukkend naar 
binnen rennen, kennelijk goed 
op de hoogte van waar ze moeten 
zijn. ‘Het mysterie wil dat je altijd 

meer uitgeeft dan je verdient’, 
schreef de Franse literaire zonder-
ling Georges Perros al wijs in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw.

De ‘finale uitverkoop’ bij de 
filialen van het, laten we eerlijk 
zijn, toch wel legendarische wa-
renhuis V&D aan de Nieuwestad, 
maakte 25 maart 2016 een ouder-
wetse koopwoede los bij mensen 
die alles al hebben. Na een half 
uurtje kwamen ze vervolgens 
met een hysterisch ontspannen 
glimlach weer naar buiten, met 
in hun tas een prulletje, waar ze 

Het leek vooral bedoeld voor 
hotelgasten en de kleine club 
vaste cafégasten, onder wie de al 
genoemde journalisten van de 
hier gevestigde sociëteit. 

Door het nog ontbreken van nieu-
we geuren, zoals uitlaatgassen 
van auto’s, was het ook gemak-
kelijker om vers brood te ruiken 
in de vroege ochtend. Bakkers 
werkten overal in de stad en het 
maakte dus ook niet veel uit hoe 
de wind stond. Vergelijk het met 
de fastfoodlucht van tegenwoor-

dig: er valt nauwelijks aan te ont-
komen. En zonder zware afzuig-
installaties en complete isolatie 
van gebouwen was de geur ook 
niet zo maar weggewerkt. Het 
kringelde als het ware via naden 
en kieren, door raampjes en deur-
tjes naar buiten. Niet verkeerd, 
het ‘kruidde’ de (binnen)stad. 

Bij De Rieten Wereld kon je de 
wat stoffige lucht van riet en 
rotan ruiken, in apotheken de 
verwerkte kruiden en poeders, 
nog veelal zelf samengesteld 
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ANDRÉ KEIKES (1957) 
is journalist, illustrator en beeldend kunstenaar. Hij bracht zijn vroege jeugd 

door aan de Nieuwestad in Leeuwarden, met opgang aan de Oude Lombard-

steeg, boven de vroegere schoenwinkel van Hoogenbosch (later Dolcis en nu 

een deel van Van Haren). Hij werkte 35 jaar als redacteur van de Leeuwarder 

Courant. André’s vader, H(enny) W. Keikes (1926-1985) werkte veertig jaar voor 

de Leeuwarder Courant, waarvan lange tijd als chef van de stadsredactie. In 

André’s beleving als kind kende zijn vader vrijwel iedereen in Leeuwarden, ge-

tuige de talloze mensen die hij groette op straat. Hij schreef vanaf 1960 tot 

medio 1972 onder de rubriekstitel ‘Och heden ja!’ wekelijks zijn destijds zeer 

geliefde krantenartikelen over oud-Leeuwarden, die later ook succesvol waren 

in boekvorm. Hij publiceerde verder boeken over de jeugd van Margaretha 

Geertruida Zelle (Mata Hari), de geschiedenis van De Harmonie en het  

Diaconessenhuis. Deze verhalen schreef André onder meer op basis van zijn 

eigen herinneringen aan die tijd, met ‘Och Heden Ja’ in het achterhoofd. Het 

manucript lag geruime tijd in een la nadat André’s tweelingbroer Saco, met wie 

hij samen opgroeide in de beschreven periode, in 2011 plotseling overleed.

merieën, maar die richtten zich 
vooral op een ietwat welstandig, 
vrijwel geheel vrouwelijk publiek. 
Zoals nu Douglas of Ici Paris door 
vrijwel elke leeftijdsgroep wordt 
bezocht, om het even man of 
vrouw, ging het toen niet. Een 
paar pufjes geurwater uit een 
fles met knijpbal na een knip-
beurt bij de kapper, wel apart af 
te rekenen, was voor mannen al 
geen vanzelfsprekendheid. Een 
geurtje? Ik? Natuurlijk was er wel 
Fresh Up, de nog steeds bestaande 
aftershave, maar die was alom ge-
accepteerd, want behoorde bij het 
scheren. Verder had je pommade 
(brylcreem) in het haar, maar 
daarvan was de geur heel beperkt. 

Een stuk aanweziger was de 
penetrante geur van de openbare 
wc’s in de stad, zoals aan de ach-
terkant van de Waag, die nog tot 
midden jaren zestig weinig meer 
was dan een bouwval. Winkeliers 
klaagden geregeld hun nood: 
knap dat ding toch op of sloop 
hem desnoods, maar zo kan het 
niet langer. Omdat restauratie zo 
lang op zich liet wachten, bleven 
de wc’s ook nog een hele tijd 
in gebruik. Tot vermaak van de 
bromnozems die aan de andere 
kant van de gracht bij lunchroom 
en ijssalon ’t Fêste Doel omhin-
gen. 

Nee, dan liever de markt, waar 
nog vrijwel alles onverpakt, dat 
wil zeggen in een krant, verkocht 
werd. Na afloop werd het plein 
met grote spuiten gereinigd en 
ontdaan van halfrottende sinaas-
appels en restanten vis. 

Op = op, het ligt dus helemaal   aan jezelf

EN GEUREN

onder normale omstandigheden 
misschien €5 meer voor hadden 
moeten betalen.
Maar zo leuk is het niet. Flink 
nadeel bij een ongewone uitver-
koop is de lange wachttijd voor 
de kassa. Met de helaas gangbaar 
geworden centrale vloerkassa, 
hier waarschijnlijk geïntrodu-
ceerd door H&M, van oorsprong 

minder hermetisch verpakt hun 
geuren konden afgeven aan de 
winkel. En bij de zaadhandels, 
zoals Van Beusekom op de Tuinen 
en Dijkstra op de Nieuwestad, 
maar ook Jasper op de hoek van 

Eewal en Kleine Hoogstraat, hing 
zo’n heel specifieke geur van za-
den en granen. Een beetje stoffig, 
maar ook pittig. Je hand in zo’n 
zak zaden steken is met weinig te 
vergelijken. 

En vergeet wat geuren betreft ook 
niet de talrijke wassalons, zoals 
Krom in het Naauw en Palthe 
naast de Hema, plekken waar 
met altijd wat prikkelende rei-
nigingsmiddelen werd gewerkt, 
waar je het schuim als het ware 
kon ruiken. Ook prikkelend en 
op een vreemde manier lekker, 
was de geur van touw, matten, 
borstels en bezems, zoals in het 
touwwinkeltje van Elzinga aan 
Over de Kelders. Vol, vol, vol was 
het daar, maar een winkelbe-
levenis. Zoals even buiten het 
centrum de scheepsbenodigd-
hedenwinkel van De Vries aan 
de Emmakade alleen om de 

geur al aantrekkingskracht had. 
Daar werden ook lakken, teer en 
reinigingsmiddelen verkocht. 
Waspoeder misschien ook wel, 
want op de schepen in dat stukje 
Leeuwarden was maandag was-
dag altijd goed te herkennen aan 
de lange bovendekse waslijnen. 
Voor de schippers exploiteerde 
De Vries ook nog een parlevinker, 
De Bron, een slank, lichtblauw 
scheepje waar je door een glazen 
‘etalage’ van bovenaf in kon 
kijken. Hoe zou het daar binnen 
geroken hebben?

Ook geuren gaan met hun tijd 
mee, hoe gek dat ook klinkt. Er 
waren weliswaar volop parfu-

Een beetje stoffig, 
maar ook pittig

Uitverkoop maakt bij de mens een hoop empathie aan

afkomstig uit Zweden, waar de 
bevolking nu eenmaal hartstoch-
telijk houdt van braafjes in de rij 
staan, moet je vrijwel altijd lang-
durig wachten. Maar tijdens de 
uitverkoop helemaal. Niemand 
klaagt echter, iedereen schikt 
zich, want uiteindelijk krijg je 
toch maar mooi de verlossende 
standaardgroet van de caissière 

te horen. Uitverkoop maakt bij 
de mens een hoop empathie aan. 
Misschien niet bij de metalen 
bakken, maar in ieder geval aan 
de kassa, als de buit feitelijk 
binnen is. 

Bij onze drukke maatschappij 
horen dergelijke verschijnselen, 
aangewakkerd door de constante 

stroom reclameboodschappen, 
die door een geëngageerde Cuba-
ganger eens werd vergeleken met 
de socialistische propagandabor-
den vol revolutionaire utopieën. 
De mensen in die afgeleefde 
communistische heilstaat horen 
steeds opnieuw het verhaal over 
een zonnige toekomst voor de 
arbeider, mits gehoorzaam aan 
het systeem, wij over een zonnige 
toekomst in een SUV XRT 3000 
of iets dergelijks, onder dezelfde 
voorwaarden.
Al die nooit aflatende commercië-
le boodschappen leiden, omdat ze 
door zelfs universitair geschoolde 
specialisten steeds verder zijn 
vervolmaakt, bij sommige gevoeli-

gen tot ware reclamehaat. Zie het 
als een variant op de ‘woordhaat’, 
waarover oud-minister Hans van 
Mierlo ooit schreef in Hollands 
Diep, een cultureel tijdschrift dat 
eind jaren zeventig in zijn oer-
vorm slechts enkele jaren niet al 
te succesvol bestond. Het bracht 
de oprichter van D66 er zelfs toe 
jarenlang de politiek te verlaten 
en die volkomen te mijden. 
Was het bij Van Mierlo de vol-
strekte leegheid van de politieke 
terminologie die een diepe 
afkeer van de taal veroorzaakte, 
bij reclame voelt het eerder als 
langzame vergiftiging, waar ons 
maatschappelijk systeem geen 
medicijn tegen duldt.



SINT JACOBSSTRAAT 32  
TUSSEN TREINENPASSAGE 

EN FIETSENSTALLING 
GEOPEND 

 WO DO VR ZA 11 U – 17 U

ORIGINELE KUNSTWERKEN KIJKEN EN KOPEN VAN Jason Stuurhaan, Hilda van der Veen, Wauter van der Loos, 
Henriëtte ter Horst, Renee van Bezooijen, Anita Vogel, Anton Feddema, Simon van der Woude, Hanneke Fonteyn, Frans Meijer

BINNENKORT OOK HOTSPOT VOOR SCHAKERS, DAMMERS EN BRIDGERS

NIEUWE COLLECTIES
- schaakboeken van 

Remco Heite

- juridische werken 

van Anker en Anker

- historische dank-

betuigingen (rond 1930)

- historische ansichtkaarten

- fotografie Simon van 

der Woude

- schilderijen Anton Feddema

- Fries keramiek

WAAR IN OPGENOMEN ANTIQUARIAAT FRIESLAND VAN OKJE DE GROOT EN HYLKE HOUTSMA

AGENDA
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Foto: Simon van der Woude 

‘Ja, je mag het rustig een tur-
bulente periode noemen.’ 
Voor steunmaatregelen   

              kwam de jonge onderne-
mer ook niet in aanmerking. 
‘We hebben het moeilijk gehad. 
We kwamen niet in aanmerking 
voor de steunmaatregelen en 
de coronaperiode is nog lang 
niet voorbij.’ Hoekstra kon zich 
gelukkig prijzen met een goed 
horecateam en een meedenken-
de huurbaas. ‘We hebben een fan-
tastische huurbaas. Het nieuwe 
pand kwam vrij en sloot aan op 
de plannen die we hadden.’

The Bakery is geen gewone brood-
winkel, zo maakt Niels Hoekstra 
duidelijk. ‘We werken als bak-
kerij samen met de Blooming 
Bakery, een sociale onderneming 
die slachtoffers van geweld op 
weg helpt bij hun stappen naar 
zelfstandigheid. Blooming 
Bakery is een onderdeel van de 

stichting Fier. Zij bakken voor ons 
taartjes, brownies en koeken. Fier 
kwam met het idee om een soort 
shop-in-shop te ontwikkelen. 
Samen met mijn vriendin Sabina 
en mijn schoonzus Sahfira is het 
plan uitgevoerd.’

Voordat de stap naar het centrum 
van Leeuwarden werd gezet 
exploiteerde Niels met zijn vader 
Johan het restaurant Sluiszicht 
in Workum. ‘Ik had in die tijd 
mijn oog al op Leeuwarden laten 
vallen en dacht: als er iets moois 
voorbij komt, dan kies ik voor de 
hoofdstad van Friesland. Waar-
om? Leeuwarden is niet te groot 
en niet te klein, er heerst een 
aangename en veilige sfeer. Ik 
voel me er helemaal thuis.’

Niels Hoekstra sluit niet uit dat 
het concept van The Bakery de 
vleugels uitslaat. ‘Deze zaak 
leent zich prima voor uitbreiding 

met meerdere vestigingen elders 
in het land. Daar zijn we serieus 
mee bezig.’ De eerste uitbreiding 
komt al in zicht. ‘Met NHLSten-
den hebben we een overeenkomst 
gesloten. Op de campus van de 
hogeschool openen we in augus-
tus onze eerste The Bakery op 
locatie.’

The Bakery is de moderne bakker 
aan de Nieuwestad  

Geniet van ons ruime assortiment aan broden. Maar dat is nog 
lang niet alles. Niet alleen broden, maar ook ijs, koffie en gebak 
zijn onze specialiteiten’. Lef kan Niels Hoekstra van The Bakery 
niet worden ontzegd. Midden in de coronaperiode opende hij 
een bakkerszaak op de Nieuwestad, en dat terwijl zijn pas ge-
opende Tosti Club in het naastgelegen pand gedwongen was om 
te sluiten.

HET HISTORISCHE BEDRIJFSPAND VAN THE BAKERY BESTAAT UIT DIVERSE, SOMS IN 

AUTHENTIEKE STIJL BETEGELDE VERTREKKEN WAARVAN DE OVERDEKTE BINNEN-

TUIN DOOR DE LICHTINVAL ALS BIJZONDER KAN WORDEN OMSCHREVEN. NIELS 

HOEKSTRA: ‘HET IS EEN BIJZONDER PAND MET MOOIE VERTREKKEN, EEN FIJN TER-

RAS VOOR DE DEUR EN BIJZONDERE PRODUCTEN. ALS MODERNE BAKKER WIL-

LEN WE ONS ONDERSCHEIDEN EN LOPEN WE ALS TEAM EVEN EEN STAP HARDER. 

IK NODIG IEDEREEN UIT OM TE GENIETEN VAN ONZE DAGELIJKS VERSGEBAKKEN 

BRODEN, IJS IN DIVERSE SMAKEN, KOFFIE IN VERSCHILLENDE STERKTES EN HEER-

LIJK GEBAK VAN ONZE MEDEWERKERS VAN DE BLOOMING BAKERY VAN FIER.’

CAFÉ/RESTAURANT

DE VLIEGENDE HOLLANDER
SMAAKVOL-SFEERVOL-BETAALBAAR
WWW.VLIEGENDEHOLLANDERLWD.NL-TEL 058 212 1717

BUFFET 
TIJDELIJK OP VRIJDAG EN ZATERDAG VANAF 17.00 UUR, 
UITERAARD KUNT U OOK VAN DE KAART BESTELLEN.
 • VAN 14.50 P.P. 

KOTA RADJA ACTIE MENU VOOR 2 PERSONEN 
BABI PANGANG•FOE YONG HAI•TJAP TJOY•SATE AJAM 
(2 STOKJES) •GROTE BAMI OF NASI
• € 17,95

CATERING
VANAF 10 PERSONEN, ETEN OP DE WARMHOUDERS GELEVERD 
MET  BORDEN EN BESTEK 
• VANAF 10 EURO P.P.
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V
ijf jaar geleden kwa-
men tuinontwerper 
Siem de Vlas en zijn 
partner Chantal 
de Jongh er wonen. 

Chantal’s werk komt u geregeld 
tegen in de stad, zij ontwerpt de 
prachtige perken en rotondes. On-
der leiding van Siem de Vlas is de 
binnentuin van het Bastioneiland 
omgetoverd in een prachtig hofje 
dat je betreedt door een wolk van 
de geur van blauwe regen.

Het Bastioneiland is eigenlijk 
een schiereiland in het nieuw 
gegraven meertje De Nieuwe Wie-
len. Op het schiereiland staan 20 
woningen op de drie randen rond 
een binnenhof. Acht huizen op 
de lange zijden, vier op de kopse 
kant op het zuiden. Ze kijken aan 
de achterkant allemaal uit op het 
water. 

In eerste instantie had Liesbeth 
van der Pol het binnenplein inge-
richt als grasveld met  bomen. 
Aan het begin van de tuin staan 
prachtige hoge zuilvormige haag-
beuken; die hoogte zorgt ervoor 
dat er een evenwicht is met de to-
renachtige huizen. Ook verder in 
de tuin geeft de combinatie van 
horizontale en verticale lijnen 
een heel mooi effect. 
Uiteindelijk wilden de bewoners 
de inrichting liever zelf bepalen. 
Het werd een plein dat niet erg 
gezellig was en waar niet veel ge-
bruik van werd gemaakt, boven-
dien was het er erg warm in de 
zomer. De eigenaren betaalden 
een bepaald bedrag per maand en 
de tuin werd onderhouden door 
een hovenier.

In 2016 kwam de vereniging van 
eigenaren met de vraag of Siem 

de Vlas eens creatief naar de tuin 
wilde kijken, misschien zou het 
mooier kunnen: ‘Ik heb gekeken 
welke punten goed waren en 
welke niet werkten, vervolgens 
een plan gemaakt en het gepre-
senteerd aan geïnteresseerden. 
In 2017 is het definitieve ontwerp 
voorgelegd aan alle bewoners: 
wat gaat het kosten, wat is de 
eerste prioriteit, hoe gaan we het 
doen.’
Besloten werd de tuin in drie 
fasen aan te leggen; er is net een 

begin gemaakt met fase twee. 
In 2018 is de eerste schop de 
grond ingegaan en als je nu de 
binnentuin binnenloopt, waan je 
je in een tuin die er al jaren ligt.
Eerst gingen de betonklinkers 
van het middendeel eruit, die 
hielden de warmte vast waardoor 
het er veel te heet was in de zo-
mer. In plaats daarvan kwamen 
borders en de hagen werden in de 
vorm van een schip geknipt, van 
hoog naar laag, Siem de Vlas: ‘Je 
kunt je even terugtrekken in een 

Een lusthof in het Bastion

Tekst en foto’s: Aly van der Mark

Leeuwarden telt veel 
mooie plekken. Die vinden 
we meestal in de oude 
binnenstad, maar één 
van de meest opvallende 
ligt sinds het jaar 2000 
net buiten de stad, tussen 
Camminghaburen en de 
Groene Ster: Het Bastion-
eiland. Het is ontworpen 
door een van de bekendste 
architecten van Neder-
land, Liesbeth van der Pol, 
Rijksbouwmeester van 
2008 tot 2011.

schip te midden van bloeiende 
borders en hagen. De borders zijn 
allemaal een beetje verschillend 
van grootte, je merkt het niet 
maar door de kleine verschillen 
wordt het levendig.’

De betonklinkers werden op-
nieuw gebruikt voor een cirkel 
om de middelste border die 
fungeert als bank, De Vlas is een 
aanhanger van Louis le Roi: Niets 
weggooien. De bank mag begroei-
en met alles wat zich er zelf in 
zaait.
Hoe zijn de borders beplant? 
De Vlas: ‘In het voorjaar begin-
nen we met een laag bollen en 
knollen, het begint in januari, de 
volgende lagen bloeien in februa-
ri, maart en april.
De laatste tulpen combineren in 
mei met de eerste zomerbloeiers, 
zoals de akeleien, alles in rustige 
pasteltinten. Op het ogenblik 
zitten we in een overgangstijd, de 
tulpen zijn uitgebloeid de meeste 
zomerbloeiers komen nog, over 
een paar weken is het een feest 
van kleur. De planten niet in 
keurige vakjes maar door elkaar 
zodat het spettert en het niet 

 Het Bastion 
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Het reces valt in. Het is zwaar weer dezer 
dagen. Zowel de landelijke, regionale als de 
lokale politiek valt stil na een bewogen poli-
tiek seizoen. De jaarring van het afgelopen 
jaar is dor en hoekig.

Een korte bloemlezing. Een jaar met ver-
kiezingen in coronatijd, een economische 
crisis, de toeslagenaffaire, boodschap-

pengate, ‘sensibilisering’ van de Volksverte-
genwoordiging, en: ‘ik heb hier geen actieve 
herinnering aan’. Let wel: een bloemlezing dus. 
Een droevig overzicht rond machtspolitiek, en 
ondermijning van de rechtstaat.1

En ik ben niet de enige die dit opmerkt. Zelfs 
de zeer gerespecteerde krant Financial Times 
spreekt over ‘politieke schandalen in Neder-
land’ die de tot voor kort ‘cleane’ politieke 
reputatie van ons land vernietigen.

Een nieuw verhaal
Toen de coronacrisis vijf seizoenen geleden 
uitbrak, hoopte ik op een nieuw verhaal en her-
stel na de schokkende coronaplaag. Een crisis 
versterkt doorgaans een sociaal-maatschap-
pelijke ontwikkeling. Echter: de trend was tot 
maart 2020 er een van groeiende ongelijkheid. 
Een andere eerlijke duurzame economie, of 
meer transparante politiek was en is niet in 
beeld. Ongelijkheid en machtsmisbruik zijn 
door de crisis alleen maar toegenomen.

Intensive Care
Onze rechtsstaat staat er zorgelijk voor en is 
opgenomen op de intensive care. We leven 
in een land waar we wetten maken die toe-
slagouders en bijstandsgerechtigden weg-
zetten als fraudeur, en ze vervolgens grondig 
kapotmaken. Maar hetzelfde wetboek, dezelf-
de rechtsstaat en democratische rechtsorde 
komen niet voorbij wanneer de heer Sywert van 
Lienden onbeschaamd meer dan 9 miljoen uit 
de staatskas rooft voor (via de vriendjes van 
het CDA) geregelde mondkapjes. Zogenaamd 
zonder winstoogmerk. En de Kamer roept niet: 
‘Fraude!’

Hoe kan dit gebeuren? Dit valt toch onder de 
definitie van corruptie? ‘Misbruik van toever-
trouwde macht voor persoonlijk gewin’ en 
‘flagrante bevoordeling van vriendjes’. Woon 
ik dan in een corrupt land? Is corrupt gedrag 
gewoon geworden? Ooit haalde ik mijn schou-
ders op wanneer een kritisch politicus of vilein 
columnist ons land ‘corrupt’ noemde. Nu denk 
ik daar heel anders over.

Want wie keurt onze wetten ook alweer goed? 
Ook de wetten die voor dit ongekende onrecht 
gezorgd hebben? Dat zijn de Kamerleden van 
de Tweede Kamer. En wie is voor de uitvoering 
verantwoordelijk? Uiteraard het kabinet! En 
wie heeft dat stickertje ‘fraudeur’ bevestigd?  
Tja, de rechterlijke macht. Maar ik zie nog wei-
nig schaamrood op de kaken en klauwen van 
bolwerk Den Haag.

Geen wonder dat kamerlid Omtzigt – die ‘de 
kliek in Den Haag’ afgelopen jaar ontmasker-
de - nu ziek thuis zit. In plaats van solidair te 
zijn met Omtzigt, en af te rekenen met Pre-
mier Rutte en Minister Hoekstra, vanwege hun 
stuitende smalltalk over kritische Kamerleden, 
tekenen politieke partijen hijgerig in voor een 
nieuw kabinet Rutte 4.
En ondertussen maar mopperen op die verma-
ledijde Poolse rechtstaat. Het wordt afkeu-
ringswaardig gevonden dat de regering de 
rechters aanstelt! Maar wat gebeurt er eigen-
lijk in Nederland?

Korpsballen
In Nederland kennen we de zogenaamde 
scheiding der machten. De uitvoerende, wet-
gevende en rechtsprekende macht functione-
ren onafhankelijk van elkaar, als het goed is.
Echter. Deze Trias Politica lijkt verworden 
tot een besloten kaste, die onder andere zijn 
oorsprong vindt in de korpsballenkringen van 
Rutte, Hoekstra en Van Lienden. Een kaste 
die goed voor zichzelf zorgt. Een machtsma-
chinerie, waar onze volksvertegenwoordiging 
(enkele uitzonderingen daargelaten) gretig bij 
aan wil sluiten.

Machtsmisbruik
Deze bestuurscultuur leidt tot machtsmis-
bruik. Maar wanneer dit eindelijk zo geduid  
wordt heeft het kabinet er ineens ‘geen actieve 
herinnering meer aan’. Het gaat echter in een 
politiek bestuur om gedrag, niet om geheugen. 
Vervolgens wordt doodleuk het kabinet Rutte 
4 aangekondigd, en, zoals gezegd, partijen die 
eerder ‘nieuwe politiek’ aankondigden doen 
huppelend mee.
Een motie van wantrouwen tegen het kabinet, 
een  aftredende minister, dat alles heeft geen 
zin als dit miserabele gedrag richting burgers 
verder geen consequenties heeft. Wanneer het 
niet bestraft wordt, gaat het gewoon door.

Herstel
Hoe kan de democratische rechtsorde dan wel 
hersteld worden? Ik noem er een paar opties:
Burgerfora, referenda, een gelote senaat, jury-
rechtspraak. Maatregelen die hard nodig zijn 
om verder handjeklap binnen de Trias Politica 
te voorkomen. En de Tweede Kamer moet ver-
volgens haar werk gaan doen en zich losweken 
van de regering. Ook  wetgeving moet aan-
gepast worden en wel met grote spoed! Het 
moet niet gekker worden in Nederland. De wet 
beschermt het kapitaal en de bevoorrechten, 
niet de kwetsbaren. Beschamend.

Democratie is een kwetsbare verworvenheid. 
Laten we deze democratische traditie in ere 
herstellen en komend seizoen de jaarring weer 
rond maken. En een echt nieuw verhaal star-
ten. Een waarachtig verhaal!

1 https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Het-is-tijd-voor-
een-nieuw-verhaal-25483830.html
https://basicincome.org/news/2020/05/a-corona-is-the- 
halo-of-light-during-a-solar-eclipse/

Corona en Corruptie

Jan
Atze
Nicolai

opvalt als er eens een onkruidje 
tussen staat, alles in wild ver-
band. Tot november bloeien vele 
soorten vaste planten. In de herfst 
wordt niets opgeruimd We laten 
alles staan, daardoor trekken we 
ook dieren aan, deze winter hield 
in een van de borders een egel 
zijn winterslaap.’

Wie onderhoudt het allemaal? 
‘Dat doen we op het ogenblik zelf. 
We hebben een tuinclub opge-
richt, de een doet de borders, de 
ander maait. Intussen is er ook 
een moestuin aangelegd aan de 
noordkant van het Bastion waar 
al van alles wordt verbouwd. Er 
zijn natuurlijk mensen die geen 
zin hebben aan tuinieren, maar 
dat is ook prima. Iedereen is wel-
kom, maar niets hoeft.’
De tweede fase is net aangebro-
ken, wat houdt die in? ‘We betalen 
dus een bedrag per maand en nu 
we geen hovenier meer hoeven 
betalen, hadden we behoorlijk 
wat gespaard waardoor we zware 
klussen konden laten doen. De ver-
zakte paden zijn opgehoogd, er ko-
men meer graspaden, alles wordt 
wat praktischer ingericht zodat je 

Een lusthof in het Bastion

de tuin beter kunt bereiken.
Ook komen er meer borders 
aan de buitenkant van de hagen 
zodat mensen die voor hun huis 
zitten zicht hebben op bloemen.’
Siem de Vlas kijkt tevreden terug: 
Het hofje ligt er prachtig bij, al 
lukt het niet altijd het effect te 
krijgen wat hij heeft beoogd, heel 
veel planten zijn op het ogenblik 
niet te krijgen. Ook een corona- ef-
fect: veel mensen zijn gaan tuinie-
ren waardoor de voorraden bij de 
kwekers snel uitverkocht waren.

Is al dit moois alleen voor de 
bewoners of mogen ook voorbij-
gangers een kijkje nemen? ‘Dat 
is het mooie van een hofje: hier 
wonen mensen maar je mag naar 
binnen. Een hofje heeft toch iets 
spannends, je hebt respect voor 
de mensen die er wonen, maar je 
bent ook nieuwsgierig.
Mensen die hierlangs fietsen 
vragen vaak “mogen we even 
kijken?” Ze zijn van harte wel-
kom en er komen soms leuke 
gesprekken uit voort over de 
geschiedenis van het Bastionei-
land, een heel bijzonder stukje 
Liwwadden.’

Siem de Vlas tussen de borders 

Een hofje heeft toch iets 
spannends, je hebt respect 
voor de mensen die er 
wonen, maar je bent ook 
nieuwsgierig

JAN ATZE NICOLAI  • POLITIEK DENKER EN DICHTER • OUD-WETHOUDER VAN LEEUWARDEN
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E
r is veel weerstand 
tegen het plan, niet 
alleen van Dorpsbelang 
Goutum, maar ook van 
natuurorganisaties 

zoals De Friese Milieufederatie, 
Natuurmonumenten en het 
Fryske Gea. Daarnaast werd er 
een petitie aangeboden met 2022 
handtekeningen tegen dit plan.

Tijdens het twee uur durende 
debat werd goed duidelijk waar 
de prioriteiten van de raad lig-
gen. Er is woningnood en er moet 
gebouwd worden. Alleen FNP en 
de Partij voor de Dieren waren 
tegen. Gemeentebelangen zag 
nog een mogelijkheid om de 300 
meterzone aan te houden door 
minder grote kavels aan de rand 
van het gebied te bebouwen.  D66 
stelde voor of het ook met minder 
huizen mogelijk was om de 
strook van 50 meter die nu wordt 
aangehouden uit te breiden. 

Om te onderbouwen dat wonin-
gen op zo’n dichte afstand van 
het broedgebied geen verstoring 
van de vogelpopulatie zou geven 
werd alles uit de kast gehaald 
om het rapport van Altenburg 
en Wymenga, dat in eerste 
instantie onder de pet gehou-
den was, onderuit te halen.                                      
Volgens Astro van Groen Links 
zou er bij een goed beheer van de 
buffer geen verstoring optreden.           

Hij baseerde zich op eigen obser-
vaties door wandelingen met zijn 
hond door een natuurgebied, 
waarbij hij tot diepe inzichten 
was gekomen over niet alleen het 
gedrag, maar ook over de psyche  
van de weidevogel. Conclusie: De 
300 meter grens is arbitrair.

Ook Rijpma van de Christen 
Unie is begiftigd met een grote 
ornithologische kennis die hij 
verworven heeft dankzij twee 
duiven die zich genesteld hadden 
in leibomen op twee meter 
afstand van zijn woning. Conclu-
sie: Dieren passen zich aan aan 
de mens en de 300 meter is een 
van achter het bureau bedachte 
afstand.
Douma van de PvdA gaf aan dat 
het buurtschap Wiarda en Gou-
tum zich op vijftig meter afstand 
van de Hounspolder bevindt en 
dat de 300 meter grens dus ook 
geen zin heeft. Wat later opnieuw 
gebruikt werd als argument 
door Wethouder De Haan. Klaver 
van Gemeentebelangen merkte 
terecht op dat daar in het rapport 
van Altenburg en Wymenga al 
rekening mee gehouden was en 
dat pas bij het opschuiven van de 
grens aan de overkant de versto-
ringen plaats zouden vinden.
Een reden om ook tot bouw 
over te gaan was het feit dat de 
gemeente veel had betaald aan 
de provincie voor compensatie-

Woensdag 16 juni vond er in de raadszaal een politieke dialoog plaats over het 
stedenbouwkundig plan voor buurtschap De Hem, ten zuiden van Goutum. 
Het plan is omstreden vanwege de nabije ligging van  het vogelbroedgebied de 
Hounspolder. Volgens een rapport van Altenburg en Wymenga, een ecologisch 
onderzoeksbureau, zal bebouwing binnen een afstand van 300 meter betekenen 
dat de Hounspolder als vogelbroedgebied afgeschreven kan worden.                                                                               

VVD.  Hij vroeg zich af of niet een 
andere volgorde van bouwen 
kon worden gevolgd door eerst te 
bouwen in de Middelsee en pas 
later in De Hem. Waarop Rijpma 
hem verweet dat het plan al 
twintig jaar oud was en dat we op 
dezelfde voet door moeten gaan 
en het probleem niet door moe-
ten schuiven naar de toekomst. 
Voor iemand als Rijpma die zijn 
zekerheden baseert op oude rap-
porten, is dit wel een heel merk-
waardig standpunt. We pakken 
de Structuurvisie uit 2011 er nog 

Door de redactie • Beeld Anton Feddema

DE HEM 

even bij, die niet alleen de grond-
slag vormt voor de hele bouw 
van de Zuidlanden, maar ook de 
volgorde van bouwen aangeeft.

In de bouw zijn volgens de 
Structuurvisie vier fasen te 
onderscheiden. De laatste fase is 
fase vier.
Een citaat hieruit:
“Als vierde fase komt het grootschali-
ger middengedeelte van de Middelsee 
tot ontwikkeling, met uitbouw van 
centrumvoorzieningen. (….) Het 
gebied ten zuiden van Goutum (voor-

Het is een raadsel hoe De Haan uitkomt     op een bedrag van twintig miljoen

Frits Rijpma: We moeten dit probleem 
niet doorschuiven naar de toekomst

 AANBIEDING (GELDIG TOT 22/08/2021)

• KOM DEZE ZOMER LANGS VOOR EEN GRATIS PROEFLES BIJ URSUS 24/7 

• ERVAAR DE EXCLUSIEVE MOGELIJKHEDEN OM IN DE OPEN LUCHT TE 

FITNESSEN EN GROEPSLESSEN MEE TE DOEN.

• WIL JE LID WORDEN? DAN KRIJG JE VAN ONS DE EERSTE MAAND GRATIS 

EN BETAAL JE GEEN INSCHRIJFGELD.

gebieden. Tuininga van de FNP 
wist te vertellen dat in de com-
pensatiegebieden de laatste jaren 
geen kuiken groot was geworden. 
Waarop Rijpma begon te zwaaien 
met een rapport uit nota bene 
2013 dat de compensatiegebie-
den een groot succes waren. 
Dit terwijl er cijfers zijn van de 
provincie dat de compensatie, in 
ieder geval voor het buurschap 
Wiarda, totaal mislukt is.

Een interessant voorstel werd 
gedaan door Bouma van de 

Wij horen graag 
van u hoe we in 
onze gemeente  
moeten bouwen 

en voor wie? 
     GEMEENTEBELANGEN LEEUWARDEN  
     EMAIL PETBOS@LIVE.NL
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heen Waterrijk) komt als laatste aan 
de orde. Deze volgorde geeft voor de 
nu nog aanwezige weidevogelpopula-
tie de gelegenheid naar betere leefom-
gevingen uit te wijken (bijvoorbeeld 
naar de omgeving Himpensermar). 
Bij stagnerende bevolkingsontwik-
keling kan zelfs uiteindelijk worden 
afgezien van ontwikkeling van dit 
gebied.”

Het is dus duidelijk dat in het 
oorspronkelijke plan De Hem 
als laatste bebouwd wordt, niet 
alleen vanwege de weidevogel-
populatie maar ook vanwege de 
mogelijkheid dat de gronden die 
de gemeente heeft aangekocht 
niet vol worden gebouwd.

Al met al heel vreemd dat in een 
plan van twintig jaar oud waar zo 
rigide aan vastgehouden wordt, 
de volgorde van bouwen wordt 
gewijzigd.

In het laatste half uur van de 
zitting vertelde de wethouder 
dat door een andere volgorde 
van bouwen er stagnatie in de 
huizenbouw zou optreden. Voor 
de goede orde: de startdatum van 
de bouw in De Hem is gepland in 
2025-2026.

Wat in de discussie opvalt, is dat 
er voortdurend benadrukt wordt 
hoe hard die vierhonderd geplan-
de woningen in De Hem nodig 
zijn om het nijpende woningte-
kort op te lossen. Dit terwijl er 
nog genoeg andere bouwlocaties 
binnen de stad zelf zijn, waar men 
meteen aan de slag kan gaan.

Je vraagt je dan ook af in hoeverre 
het meer een geldkwestie is om 
grond te bebouwen die door de 
gemeente ooit is aangekocht en 
te gelde moet worden gemaakt 
dan de dringende noodzaak om 
iets te gaan doen aan de woning-
nood. Terwijl het nu lijkt of er 
een keus moet worden gemaakt 
tussen weidevogels of woningen, 
gaat het in de kern om de keuze 
tussen natuur of geld.
Het mooiste werd dit verwoord 
door Rijpma van de Christen 
Unie. Toen er voorgesteld werd 
om minder huizen te gaan 
bouwen in De Hem, wat verlies 
op zou leveren voor de gemeente, 
vond hij dat getuigen van slecht 
rentmeesterschap.
Dit is toch wel heel vreemd. 
Volgens algemeen christelijke 
beginselen houdt goed rentmees-
terschap in dat we de aarde en 
natuur in bruikleen hebben en 
dat we dit kostbare geschenk ook 
moeten overdragen aan volgende 
generaties.
Ter vermaning willen we hem 
graag wijzen op Johannes 2:13-25.

TWINTIG MILJOEN VERLIES

Tijdens de discussie werd regel-
matig het bedrag van twintig 
miljoen euro genoemd dat de 
gemeente erbij in zou schieten 
als De Hem onbebouwd blijft. 
Een bedrag dat ook als verliespost 
werd genoemd in een artikel 
in de Leeuwarder Courant. Als 
krantenlezer of kijker naar zo’n 
raadsdebat ga je er dan ook auto-
matisch vanuit dat dat ook het 

bedrag is wat de gemeente voor 
die gronden heeft betaald, even-
tueel vermeerderd met rente en 
de kosten die gemaakt zijn voor 
het ontwikkelen van zo’n plan.

De raadsleden zijn een jaar 
eerder akkoord gegaan met de 
aankoop van 10 hectare grond 
in De Hem voor een bedrag van 
bijna twee miljoen.  Wanneer je 
bijna twee uur lang praat over 
een nieuw te bouwen buurtschap 
zou je in ieder geval moeten we-
ten dat het hele plan 35 hectare 
groot is.
Voor het gemak uitgaande van 
dezelfde grondprijs per vierkante 
meter voor het hele gebied kom 
je met een simpele hoofdrekens-
om uit op een totaalbedrag van 
zeven miljoen euro voor de hele 
Hem.  

Voor alle zekerheid heeft Liwwad-
ders de cijfers opgevraagd.

De Hem bestaat uit elf 
kadastrale kavels.

•Een hiervan is aangekocht 
voor 519.000 euro in 2005.
•Vier kavels voor totaal 
2.273.400 euro in 2008.

•Drie kavels voor totaal  
2.999.490 euro in 2010.

•En de laatste drie voor totaal 
1.950.000 euro vorig jaar.

•Het totaalbedrag komt uit 
op 7.741.890 euro.

Het is dan ook een raadsel hoe De 
Haan uitkomt op een bedrag van 
twintig miljoen. Het enige wat je 
zou kunnen bedenken is dat de 

twintig miljoen het bedrag is wat 
de wethouder denkt te krijgen bij 
verkoop van de grond. Maar dat 
is een boekhoudkundig verlies. 
Je kunt alleen datgene verliezen 
wat je bezit en niet hetgeen wat 
je verwacht te krijgen. Zo worden 
mensen op het verkeerde been 
gezet en wordt de drempel een 
stuk hoger gelegd om tegen be-
bouwing in De Hem te zijn.

TOTALE GRONDEXPLOITATIE 
DE ZUIDLANDEN

Wanneer je je rijk rekent met een 
toekomstige verwachte grondop-
brengst in De Hem is het niet 
meer dan reëel dat je dan ook 
kijkt naar de verwachte grondop-
brengsten van De Zuidlanden 
in zijn totaliteit. In de begroting 

Pim Astro: Bij goed beheer 
is er geen verstoring

SEKS EN VERSLAVING
De Rutgers Stichting (Rutgers Nisso groep) is een ‘goed doel’. De directeur kreeg in 2010 al een salaris van 
€ 110.000  per jaar (omgerekend voltijds). Een financieel manager pakt er meer dan € 70.000. Rutgers krijgt 
geld van de staat en van loterijen (hallo gokverslaving). 

De seksuele revolutie heeft verder geleid tot een 
ongekende seksuele concurrentieslag tussen vrou-
wen om de gunst van mannen. Jonge vrouwen kleden 
zich steeds bloter en accepteren gemakkelijk seks, om 
erbij te horen en het groepsrespect te winnen. Oude 
vrouwen voelen zich steeds minderwaardiger omdat 
ze in de sekscarrousel losers en uitschot zijn. Mannen 
scheiden als de kinderen komen, en sluiten een tweede 
huwelijk met een veel jongere vrouw. Kinderen vallen 
tussen wal en schip bij genotverslaafde ouders. De 
verslaafde ouders grijpen naar de verdoving van drugs 
en alcohol. 

Dus wat zijn de gevolgen van vrije seks zoals Rutgers 
propageert? Pedofilie, echtscheiding, ziekte, drugsver-
slaving, kindertrauma's, prostitutie, seksverslaving en 
eenzaamheid. 

En dat is dan ook de reden dat Jezus zegt dat het ideaal 
moet zijn: één man en één vrouw, een leven lang. Maar 
als het ideaal is zoveel mogelijk genieten, dan krijg je de 
ellende waar wij nu mee opgescheept zijn. 

M
aar: waarom ben je een goed doel als je seks 
in brede zin propageert? Seks en seksua-
liteit moeten juist beperkt worden! Want 
waartoe leidt de promotie van seksualiteit? 

Tot hetzelfde als de promotie van welke vorm van genot 
dan ook. Namelijk tot misdaad, ziekte en verslaving. 

Want wat lezen we op de site van Amnesty Internati-
onal? Een op de negen Nederlandse studentes wordt 
tijdens de studietijd verkracht. Met dank aan de jaren 
zestig en de Rutgers Stichting. Promoten van seks en 
seksualiteit wekt namelijk verslaving in de hand, en 
verslaving  leidt tot verkrachting, (geslachts)ziekte, 
pornografie en prostitutie. 

Het toegeven aan genot en seksualiteit leidt ook tot de 
beoefening van onwenselijke vormen van seksualiteit 
zoals pedofilie, pornografie en prostitutie. 

Ook kan prostitutie in seculiere kringen nodig zijn voor 
je carrière. Dat heeft tot talloze #MeToo affaires geleid, 
in de filmindustrie, maar ook bij seculiere Nederlandse 
politieke partijen (hallo D'66, 9 slachtoffers), bij de NPO 
(dag NOS) en op andere plekken waar graag met het vin-
gertje naar gelovigen gewezen wordt. Maar dan wijzen 
er drie vingers terug. 

Op de site van Rutgers lezen wij: ‘Mannen die seks heb-
ben met mannen en biseksuele vrouwen zijn seksueel 
actiever zijn dan hetero-personen. Ze hebben vaker seks 
en meer (losse) sekspartners dan hetero’s. Ook gebrui-
ken ze vaker alcohol of verdovende middelen bij seks en 
doen ze meer aan sexting en online dating. Deze facto-
ren vergroten mogelijk ook de kans om een sekspartner 
tegen te komen die over je grenzen gaat.’ 
LAAT DAT ‘MOGELIJK’ MAAR WEG, STELLETJE 
HUICHELAARS!

Eric Hoekstra                        Zondaar te Leeuwarden

CAMBUURSTADION
VOOR DE ZOMER VAN 2022 MOET HET NIEUWE CAMBUURSTADION 

KLAAR ZIJN.  IN 2022 KAN ER DAN OOK METEEN BEGONNEN WORDEN 

MET DE BOUW VAN 500 WONINGEN OP HET OUDE CAMBUURTER-

REIN. WANNEER DE FINANCIËLE DEAL OVER HET WTC-GEBIED ROND 

IS VOOR DE ZOMER KAN ER DIT JAAR AL WORDEN BEGONNEN MET DE 

BOUW VAN 175 APPARTEMENTEN OP DE PLAATS VAN DE JUMBO AAN 

DE SNEKERTREKWEG. DAARNAAST IS ER OOK EEN BOUWVERGUNNING 

VERSTREKT VOOR 100 WONINGEN OP HET WTC-TERREIN WAAR IN EER-

STE INSTANTIE EEN LEISUREDOME ZOU KOMEN. VERDER KAN ER NOG 

RUSTIG DOORGEBOUWD WORDEN IN DE MIDDELSEE EN BLITSAERD, 

WAAR MEER WONINGEN KOMEN DAN OORSPRONKELIJK GEPLAND.

van 2021 van de gemeente wordt 
onder het hoofdstuk grondex-
ploitaties als  een van de risico’s 
genoemd het niet halen van 
de geraamde 5600 woningen.                                               
Met het risico dat De Hem straks 
volgebouwd wordt, maar dat we 
aan het eind van de rit blijven 
zitten met stukken grond in De 
Middelsee, waar ook flink op 
afgeschreven moet worden.                     
Zo worden de verwachte 
grondopbrengsten in De Hem 
een vestzak-broekzak verhaal.                         

Het zou een goede zaak zijn dat 
de raad zich beter laat informe-
ren om tot een evenwichtige be-
sluitvorming te komen in plaats 
van kritiekloos akkoord te gaan 
met alles wat door het college als 
vaststaand feit wordt aangereikt.

Het is een raadsel hoe De Haan uitkomt     op een bedrag van twintig miljoen
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Het mag geen verrassing zijn dat de corona-
periode, die overigens ook volgens Posthu-
mus nog lang niet ten einde is, een moeiza-
me tijd was met veel hindernissen. ‘Het zet 
je even met een klap in de denkstand: wat 
nu? Niet dat ik geen plannen had, maar het 
komt wel aan op een zorgvuldige afweging. 
Wat ga je wel doen en wat niet?’

Brasserie Spiegelaar heeft zich in de loop 
der tijd een stevige reputatie verworven 
onder de trouwe bezoekers. Dit kwam de 
onderneming nu goed van pas. Vincent: 
‘Eerlijk gezegd vind ik dat horecabedrij-

ven tot beeldbepalende onderdelen van 
een levende binnenstad behoren. Dat 
cafés dicht moesten overkwam hen, daar 
hadden ze zelf de hand niet in. Daarom 
vind ik ook dat die ondernemers gecom-
penseerd moeten worden. Een kroeg moet 
blijven bestaan en het personeel moet z’n 
baan kunnen behouden. Daarnaast vind 
ik ook dat de sluiting te rigide is aange-
pakt. Voor veel zaken, het is niet de eerste 

keer dat dit gezegd is, was opening op 
anderhalve meter afstand goed te doen.’ 
Over de handhaving is Posthumus tevre-
den. ‘Die was relaxed.’

Een deel van de trouwe bezoekers kwam 
direct in actie en ontwikkelde met onze 
medewerkers plannen. Vincent: ‘Een 
leuke club zit hier iedere week mooi aan 
het bier. Mijn medewerkers bedachten 
pakketten met biersoorten. De hand werd 
aan de ploeg geslagen en binnen de kort-
ste keren hadden we mooie bierpakketten 
in de etalage staan. De buurt fleurde ervan 
op tijdens deze kommervolle periode.’

‘Het blijkt maar weer dat je een horeca-
zaak niet alleen hebt.’ Het betekende 
wel dat ook Posthumus heeft moeten 
snijden in zijn personeelsbestand. Van 
30 medewerkers ging hij terug naar 22. 
‘Ik loop niet snel te janken, maar je moet 
wel realistisch blijven. Nu we weer open 
zijn, hebben we de prijzen ook enigszins 
moeten verhogen. Als team leggen we veel 
plezier en passie in ons werk en dat willen 
we blijven doen.’   

DE SPIEGELAAR 

Ut Spiegeltje, gebrouwen 
uit vriendschap
Dit biertje is aangeboden door de vrienden-
groep van Vincent. ‘Als vriendenclub steunen 
ze ons aan alle kanten. Ze halen maaltijden en 
bierpakketten af en komen bij ons op visite bij 
de kraam op ons terras. Maar ze wilden meer 
doen en bedachten Ut Spiegeltje. In recordtijd 
stonden de vrienden klaar een private label te 
ontwikkelen onder de vleugels van brouwerij 
Het Brouwdock in Harlingen. Het is een mooi 
blond biertje met een fruitige afdronk. En een 
biertje met een bijzonder verhaal van vriend-
schap in moeilijke tijden. Proost!’

‘Een beetje ondernemer heeft een plan. 
Soms lijkt het of je zomaar iets doet, 
maar dat is niet het geval.’ Vincent 
Posthumus van Brasserie Spiegelaar op 
de Nieuwestad hoef je over het horeca-
vak weinig meer te vertellen. De regu-
liere taken wijzen zichzelf, waar het op 
aankomt is beleid (het plan) goed uit te 
voeren en consequent vol te houden. ‘Je 
moet jouw team vertrouwen schenken. 
In de coronatijd heb ik gezegd: wat 
gaan we doen?’

‘Je moet je team vertrouwen schenken’

‘Zoals je het nu ziet, is dit het sfeertje waar 
we op uitzijn’, zegt Lyla Tielenburg, be-
drijfsleidster van Bajes Beach dat onderdeel 
uitmaakt van de Leeuwarder horecabedrij-
ven Proefverlof, Roast en De Bak. ‘Vorig jaar 
zijn we op deze plek begonnen met een 
meer bescheiden opstelling.’ Evert-Jan den 
Hoed (Roast en Kelder 65), Hotze Bouma (ca-
fé De Bak en Proefverlof) en Willem Schaaf-
sma (café De Bak, Proefverlof en Eindeloos) 
hebben samen het idee ‘het strand’ van 
Leeuwarden handen en voeten gegeven.

Lyla Tielenburg: ‘We denken dat Bajes 
Beach ook onbedoeld een aanjaagfunctie 
heeft om de algehele bedrijvigheid in en 
rond de Blokhuispoort te stimuleren. Hier 
zitten allemaal bedrijven met onderne-
mers die een bezoekje waard zijn.’

Wat de horeca betreft, sluit dit nauw aan 
wat je op een strand, zoals bij Bloemdaal, 
kunt aantreffen. Lyla Tielenburg: ‘De 
keuken en de bar zijn ruim opgezet. We 
serveren burgers en pizza’s; eenvoudig, 
maar met een hoog smaakgehalte. Er is 
een open terras en een overdekt terras. 
Een klein buitje is hier geen probleem. We 
hebben tv-schermen opgehangen om een 
deel van de sportzomer mee te pakken. En 
wordt het kil, dan zetten we onze heaters 
aan. Van de wind hebben we in deze om-
muurde vestig geen last. De loungemuziek 
doet de rest.’

Palingroker Syb Zijlstra verzorgt een van 
de evenementen die Bajes Beach organi-
seert. Syb Zijlstra: ‘Onlangs heb ik mijn 
hele voorraad van 90 kilo paling binnen 
een mum van tijd verkocht. Het is een 
prachtige locatie om paling en zalm te 
roken. Bezoekers van het terras vinden het 
een mooie happening en bestellen paling 
of zalm bij hun consumpties. Anderen 
komen langs voor een pondje. Kinderen 
vinden de rokerij machtig interessant. Ze 
kijken hun ogen uit.’

Bajes Beach,een verborgen parel in 
het hart van Leeuwarden

‘Binnen negen dagen werd het plan vorig 
jaar uitgevoerd. Daarna gingen we zes 
maanden gedwongen in lockdown en 
hadden we meer tijd om het plan tot in 
detail uit te voeren en dat is wat je hier nu 
ziet.’ Bajes Beach is eigenlijk een verbor-
gen parel in het hart van Leeuwarden, net 
als de vele kleine bedrijfjes en winkels 
die zich hier hebben gevestigd. Allemaal 
worden ze gedreven door enthousiaste 
ondernemers die meer klanten verdienen 
dan ze tot nu toe krijgen.

Syb monteerde een monsterachtige rook-
ton op een aanhanger. Voor de rookactivi-
teiten wordt de aanhanger inclusief ton 
rechtop gezet, daarna kunnen de gepekel-
de palingen in de ton worden gehangen. 
‘Het is een oeroude, traditionele wijze van 
bereiding. In een paar uur tijd wordt de pa-
ling op eiken- en beukenhout gerookt. Of 
ik heb Ierse paling of IJsselmeerpaling. Ik 
kom uit de vis en heb het hele proces in de 
hand. Dat zorgt voor topkwaliteit waarbij 
de hygiëneregels streng worden toegepast.’

‘Ze noemen me al de Liwwadder Paling- 
roker. Het is het rook- en strandsfeertje 
dat hier zo aantrekkelijk is. Mensen vragen 
me van alles over vis en uiteraard over de 
paling en zalm. Ze zijn geïnteresseerd en 
willen precies weten wat ze op hun bord 
krijgen. Dit is zo vers als het maar zijn kan.’

14 EN 15 AUGUSTUS: PALINGROKER SYB ZIJLSTRA 

STAAT OP BAJES BEACH

30 JULI: PALINGROKER SYB ZIJLSTRA IS BIJ 

IT HOLT DEINUM

Klein Bloemendaal aan Zee is het nog net niet, maar Bajes Beach, op een van de 
binnenplaatsen van de oude Leeuwarder gevangenis Blokhuispoort, begint er 
aardig op te lijken. Zelfs op een mooie zondagmiddag met een dreigende wolken-
partij verpoost jong en ook (zeer) oud zich op de terrassen en aan de beach, een 
grote zandbak met speelgoed voor de jongsten.

Foto’s: Simon van der Woude
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‘Ik wilde weten wat ik aan mijn reuma kon doen, een kwaal 
waarmee ik sinds 2014 kampte. Alle reguliere adviezen 
die ik inwon gingen in dezelfde richting: leer er maar mee 
leven. Dat vond ik onacceptabel.’
Tineke Luinenurg-Wijma van Oerkracht in Gytsjerk vond 
de medische adviezen onvoldoende en besloot zelf op zoek 
te gaan. Het resultaat is een bloeiende praktijk waar ze 
advies geeft als gediplomeerd orthomoleculair Natuurge-
neeskundig therapeut.

‘Europa heeft mooie stoffen’

V
olgens Tineke Luinenurg zijn 
veel mensen uitgekeken op 
de reguliere  zorgverleners. 
De ‘witte jassen’ die nauwe-
lijks met oplossingen komen, 

maar al snel naar medicatie grijpen, staan 
vaak ver van de werkelijkheid af, zegt Lui-
nenburg. ‘Ik snap wel dat je als je je niet 
goed voelt in overleg gaat met je huisarts, 
maar de kans dat je daar niet opgewekt 
vandaan komt is levensgroot.’ Tineke 
Luinenburg's Oerkracht is ervan overtuigd 
dat wanneer naar het gehele lichaam 
wordt gekeken er dikwijls verbeteringen 
mogelijk zijn. ‘Ik ben ook voedingsadvi-
seur en zeg tegen mijn cliënten dat je met 
voeding veel kunt bereiken. In het alge-
meen kun je stellen met minder suiker, 
minder maaltijden, meer eiwitten en min-
der tussendoortjes ben je al een eind op de 
goede weg. Je krijgt meer energie en wordt 
vrolijker.’ Simpel gezegd: het lichaam 
komt in een betere balans. De verdeling 
van energie is waar het om draait, dit kan 
met ondersteuning van de juiste supple-
menten verbeterd worden.

Oerkracht is gespecialiseerd 
in het opheffen of verlichten 
van chronische ontstekingen 

en vermoeidheidsklachten

van wat wij aanbieden op oude traditione-
le geneeswijzen is gestoeld. Neem bij-
voorbeeld Earcandling Oorkaarsen tegen 
hoofdpijn, oorsuizen en tinnitus. Dat is 
een oude Indiase methodiek waarbij een 
opgerolde brandende krant in de gehoor-
gang verlichting brengt in het oor en in 
het hoofd. Dat doet Oerkracht met behulp 
van een modernere variant die in principe 
op hetzelfde neerkomt en resultaat biedt.’
Oerkracht verwijst, indien dat noodzake-
lijk is, door naar de huisarts en zal deze 
ook altijd informeren over de verrichte 

behandeling. ‘We geven als beroepsgroep 
veel voorlichting. Openheid schept ver-
trouwen. We organiseren workshops (Be 
Power Coaching), richten ons op zelfhulp-
technieken (om bijvoorbeeld trauma’s los 
te laten) en bieden een online detoxpro-
gramma van 3 weken aan. Een kookboek 
met basisrecepten is eveneens online te 
raadplegen.’

CONSULTEN VAN OERKRACHT KOMEN IN 

AANMERKING VOOR VERGOEDING VANUIT DE 

AANVULLENDE VERZEKERING.

Oerkracht is 
dusdanig profes-
sioneel dat zelfs 
ontlastingson-
derzoek, haar-
onderzoek en 
dna-onderzoek in 
een laboratorium 
kan worden uitge-
voerd. ‘Onderzoek 
is soms nodig 
om in detail te 
kunnen bekijken 
of inname van bijvoorbeeld koffie en/of 
alcohol van invloed zijn op de gezondheid. 
Of om te bepalen of men een intolerantie 
heeft voor bijvoorbeeld gluten. De ont-
stekingswaarden kunnen ook worden 
gemeten door het MGlab in Leeuwarden 
dat ik hiervoor inschakel.’

‘Oerkracht is gespecialiseerd in het 
opheffen of verlichten van chronische 
ontstekingen en vermoeidheidsklachten. 
Soms worden onze praktijken met enige 
scepsis bekeken, maar besef wel dat veel 

Advertorial•Foto: Simon van der Woude

‘Al jaren ergerde ik mij aan mijn overgewicht en nu door Tineke haar kennis en 
advies ben ik al 8 kilogram kwijt. Mijn grootste probleem was mijn suikerversla-
ving waarvan ik nu kan zeggen dat ik er eigenlijk helemaal vanaf ben. De drang 
naar zoet is er niet meer. Daardoor is mijn hongergevoel wat ik altijd de hele dag 
door had ook weg. Dit voelt zo ontzettend goed! Ik heb ook heel veel aan de lessen 
die ik van Tineke gekregen. Ik voel me fitter en ik slaap ‘s nachts ook beter. Zonder 
te diëten heb ik nu dankzij Tineke mijn weg gevonden in een gezondere levensstijl 
waardoor ik nu letterlijk en figuurlijk veel beter in mijn vel zit! 
Dank je wel Tineke!!’

‘Door Tineke ben ik via een ontlastingsonderzoek er achter gekomen dat ik glu-
tenintolerantie heb. Ik had heel veel klachten waaronder een door de huisarts 
geconstateerde prikkelende darm. Zonder ernstige vitaminetekort wordt er in de 
reguliere zorg niet verder gekeken. Tineke adviseerde mij om dit wel te doen en 
helpt mij nu om de vicieuze cirkel waar ik in terecht ben gekomen te doorbreken. 
Bedankt Tineke voor je steun en goede hulp!’

‘
‘
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HOUD HET HOOFD KOEL
MET EEN AIRCO
IN UW AUTO! 
RIJ NU NAAR DE KLIMAATBEHEERSING  
SPECIALIST VAN FRIESLAND 
VOOR UW AUTO, BOOT OF CAMPER
AUTOTEMP LEEUWARDEN | URANUSWEG 14 | 058-2885355

D
rie jaar geleden hing 
Dax Siderius (28), 
telg uit de vermaar-
de Grouster en Leeu-
warder horecafami-

lie, want kleinzoon van Klaas en 
Fien, de koksbuis aan de kapstok 
om die voorlopig niet meer aan 
te raken. Hij koos voor de cruise-
schepen Koningsdam en Nieuw 
Statendam van de Holland Ame-
rikalijn, tussendoor was hij nog 
even actief bij Oostergo in Grou. 
Oudere Leeuwarders kennen nog 
altijd de zaak Siderius van Klaas 
en Fien aan de Wirdumerdijk (nu 
McDonalds) waar de roemruchte 
obers Klaas Pot, Robbie Robben 
en Frans Koevoets de recht-toe-
recht-aan maaltijden in gezwin-
de pas op tafel zetten.

Dax monsterde twee jaar geleden 
aan op de grote cruiseschepen 
waarmee de veelal welgestelden 
de wereld overvaren. ‘Die cruise-
wereld is een heel aparte wereld. 
Het is bizar om mee te maken. 
Het is een stad op het water waar 
het recht van de sterkste geldt. 
Als je niet met je kamergenoot 
kunt opschieten, ben je de sjaak.’ 
In korte tijd leerde Siderius 
als medewerker bediening of 
runner de aardige maar zeker 
ook de kwalijke kanten van het 
massatoerisme kennen op een 

Door Andries Veldman • Foto: Simon van der Woude 

DAX’ GASTROBAR                                         

‘LIWWADDERS WILLEN 
VOLDOENDE OP HUN BORD 

VOOR EEN MOOIE PRIJS’

schip met 4000 
gasten en 1000 
personeelsleden. 
‘In vrijwel alle 
plaatsen waar 
je aanmeert is 
men gericht op 
de toeristische 
invasie. Dan moet 
je als horecaman 
die wat anders 
wil zoeken om 
de parels. In 
Isefjord, Noor-
wegen, at ik pas 
geschoten eland. 
En in Cádiz bij 
Gibraltar een geweldige zeetong. 
Dan zit je heerlijk te eten terwijl 
jouw gasten worden bediend in 
de toeristische restaurants, die 
overigens niet slecht zijn hoor.’ 
Aan boord worden de gasten in de 
watten gelegd. Ze kunnen te kust 
en te keur in restaurants en clubs 
met de meest verleidelijke namen 
zoals: Rudi’s Sel de Mer, Nami 
Sushi, de Rolling Stone Rock 
Room en B.B. King’s Blues Club.

Aan boord van de Holland 
America Lijn, tegenwoordig 
eigendom van de Amerikaanse 
maatschappij Carnival Corporati-
on en varend onder Nederlandse 
vlag, heerst een streng regime. 
‘Men hamert op een constante 

kwaliteit en dat betekent dat alle 
gerechten, hoe klein ook, tot in 
detail zijn beschreven. Alles is 
gedocumenteerd. Als de veelei-
sende Amerikaanse gasten willen 
weten wat er in de saus zit of 
wat de bestanddelen zijn van de 
Caesar Salad, dan hoor je dat uit 
je hoofd op te lepelen.’ De Ame-
rikaanse toerist is berucht op de 
schepen. Die eisen waar voor hun 
duur betaalde hut. 

Dax Siderius: ‘Het is bij Amerika-
nen een tien of een één. Daartus-
sen zit geen ruimte. Zij zijn de 
allermoeilijksten aan boord.’

‘Dax’ Gastrobar presenteert binnenkort leuke ge-
rechten, mooi in evenwicht. De wereld is genoeg 
uit balans geweest.’ Dax Siderius en vader Ido 
staan binnenkort weer als vanouds in de Grote 
Hoogstraat in de pannen te roeren. Het bekende 
recept van voorheen De Yserman wordt opnieuw 
uit de kast getrokken. Onder de nieuwe naam 
wordt constante kwaliteit voor een redelijke 
prijs geboden, opgediend in een gemoedelijke 
sfeer. ‘Ach, wat zal een menuutje kosten? Twintig, 
dertig euro? En natuurlijk komt onze daghap 
weer terug: een tientje! Want Liwwadders willen 
voldoende op hun bord voor een mooie prijs.

PA IDO, INMIDDELS 63 EN IN ZIJN TWEEDE JEUGD, VERLEENT ASSISTEN-

TIE. ‘WE GAAN ER IETS MOOIS VAN MAKEN EN IK DENK DAT DE ETERS 

VAN WELEER SNEL NAAR BINNEN STROMEN. DE ZAAK IS GEHEEL OPGE-

KNAPT; ER IS GESCHILDERD, NIEUWE APPARATUUR AANGESCHAFT EN 

ER ZIJN MOOIE FOTO’S OPGEHANGEN VAN TRIPJES OP DE CRUISESCHE-

PEN WAAR DAX OP GEWERKT HEEFT.’ SENIOR HEEFT NOG EEN TIP VOOR 

DE GEMEENTE LEEUWARDEN: NU NOG DE STRAAT OP HET HOOGSTE 

NIVEAU BRENGEN. ‘HET IS DE OUDSTE STRAAT VAN LEEUWARDEN WAAR 

HONDERDEN TOERISTEN LOPEN, DAAR ZOU DE GEMEENTE TOCH EENS 

GOED NAAR MOETEN KIJKEN.’

De heerlijke gerechten die Dax op 
zijn reizen naar de Middellandse 
Zee, IJsland en het Caraïbisch ge-
bied tegenkwam zullen de Grote 

Hoogstraat niet bereiken. ‘Wij 
gaan de Leeuwarders op een ge-
heel andere manier verwennen. 
Ik sluit niet uit dat hier en daar 
een vleugje van de Koningsdam 
doorsijpelt, maar wij doen vooral 
waar we goed in zijn. Op onze 
kaart prijken straks drie vlees-, 
drie vis- en drie vegagerechten. 
We presenteren negen voorge-
rechten en natuurlijk komt er 
een daghap. 
Constante kwaliteit, geen poes-
pas. Biefstuk wordt gewoon à la 
minute bereid en komt niet uit 
zo’n idiote warmhoudmachine. 
Ben je gek! Als je uit een degelijke 
horecafamilie komt, dan ken je 
de kneepjes van het vak. En aller-
lei op het oog moderne knutsela-
rij hou je zoveel mogelijk buiten 
de deur. We kopen vers in direct 
om de deur.’ 
Het enige buitenissige dat in de 
Gastrobar wordt toegelaten zijn 
de cocktails waarin Dax zich 
heeft bekwaamd.

Amerikaanse toerist is berucht op de cruiseschepen
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H
ein de Haan (PvdA) 
is in Leeuwarden de 
verantwoordelijke 
wethouder. Hij zit 
voor de gemeente 

in de commissie die is ingesteld 
voor overleg tussen ministerie 
van Defensie, provincie (gedepu-
teerde Hoogland, PvdA), betrok-
ken gemeenten en bewoners. 
De commissie vergadert eens in 
het halfjaar en wie de verslagen 
van de bijeenkomsten bijhoudt, 
wordt getroffen door een gebrek 
aan vorderingen. Er ontstaat ook 
een circulair proces: in de lijst 
met klachten (sterk toegenomen 
door de komst van de F35) stuurt 
Defensie de klagers momenteel 
weer door naar de vertegenwoor-
digers van bewoners in de com-
missie. Alsof die de problemen  
op kunnen lossen. Het zou mooi 
zijn als Hoogland en de Haan 
in de commissie eens zouden 
signaleren dat dit toch niet de 
bedoeling is.

Bezorgdheid raad en tenslotte 
een onschuldige motie
In de Leeuwarder raad gaven veel 
fracties uiting aan bezorgdheid. 
En voorzichtigheid, want het 
gaat hier om Defensie en daar 
moeten we vrienden mee blijven. 
Dat bleef wel hangen. Hier en 
daar werd bedeesd gemompeld 
dat er toch een zorgplicht is van 

de overheid (gemeente) voor de 
bewoners. Beperking van de over-
last en ‘monitoring’ van gezond-
heid zouden misschien kunnen 
helpen. Er schemerde door dat 
iedereen eigenlijk denkt dat het 
uit de hand is gelopen, maar dat 
er niet veel aan te doen is. De FNP 
merkte nog op dat een uurtje 
vliegen met de F35 100.000 euro 
kost. Dan zou er ook wel wat geld 
voor goed onderzoek en isolatie 
van woningen af kunnen. 
De raadsleden hadden er aan 
toe kunnen voegen dat een 
helm van een piloot een half 
miljoen kost. Als het onweert, is 
het toestel niet bruikbaar. Een 
Amerikaanse generaal heeft het 
toestel al afgeschreven – de F35 is 
een misser. Dat kwam allemaal 
niet aan de orde. Eline De Koning 
(PvdA) bewaakte in dit opzicht 
als voorzitter de orde, en – zoals 
wel vaker – als het enigszins 
onderhoudend werd, kapte ze de 
samenspraak af. Met een buiging 
naar luitenant kolonel Harden-
bol, die merkwaardigerwijs veel 
spreektijd voor een op zijn minst 
aanvechtbaar betoog kreeg. Van 
De Koning mocht daarop geen 
weerwoord meer volgen.

Eerbied
Enkele raadsleden prezen De-
fensie. Zo wilde raadslid Bevers 
(VVD) niet van kritiek horen. Hij 

heeft vertrouwen in de beloften 
van de militairen om de overlast 
te beperken.

Ook raadslid Magré (D66) was 
eerbiedig. Een suggestie van 
insprekers om voorlopig – zo lang 
de effecten niet beter in beeld 
zijn - de komst van meer F35’s 
uit te stellen, vervulde hem met 
angst. Daar gingen anderen met 
meer verstand van zaken over. Te 
vrezen valt dat Leeuwarden met 
mensen als Magré geen enkele 
oorlog gaat winnen. Bevers en 
Magré moeten het vernietigend 
rapport over Defensie ‘Het moet 
en kan veiliger!’ van de Commis-
sie de Veer maar eens lezen. Over 
de trage uitvoering van de aan-
bevelingen door Defensie brengt 

een andere commissie (onder 
aanvoering van Gerti Verbeet) zo 
nu en dan verslag uit. Het stemt 
allemaal niet vrolijk.

Raadslid Bevers is nog in de 
markt als Tweede Kamerlid. 
Misschien nam hij het ook op 
voor zijn staatssecretaris Barbara 
Visser (VVD), die het samen met 
haar baas, minister Ank Bijleveld 
(CDA) op Defensie niet zo mak-
kelijk heeft. Bevers zal ook het 
politieke einde van zijn partij-
genoot ex-minister van Defensie 
Jeanine Hennis-Plasschaert in 
gedachten hebben gehad. Nieuwe 
onthullingen in het schandaal 
rond ‘chroom 5’ waren ten tijde 
van de discussie in de raad vers. 
Alleen Aalbers (PvdA) roerde 
dit eventjes aan. Financieel en 

organisatorisch is er van alles mis 
met dit ministerie. Daar zijn vol-
doende rapporten over versche-
nen. Dergelijke stukken hadden 
bij  de agenda niet misstaan. De 
ambtenaren van wethouder De 
Haan hadden in een half uurtje 
via google heel wat boven water 
kunnen tillen.

De Haan heeft blijkbaar die 
opdracht niet gegeven. Heel 
opmerkelijk in de opstelling van 
de Haan was zijn voortdurende 
herhaling dat de gemeentelijke 
overheid ten aanzien van de vlieg-
basis (vergunningen en overlast 
voor bewoners) maar heel weinig 
kan doen. De Haan betrekt hier – 
aan te nemen valt met opzet -  een 
heel formele stelling. Terwijl hij 

– zelfs als de formele bevoegd-
heden beperkt zijn – met andere 
instrumenten veel zou kunnen 
doen. Bij de minister aan de bel 
trekken, geheim verklaarde infor-
matie toch opeisen, de kolonel op 
het stadhuis ontbieden, stampij 
maken als Defensie weer niet op-
schiet, partijgenoten in de Twee-
de Kamer activeren, met andere 
Friese gemeenten optrekken naar 
Den Haag – het kan allemaal, 
maar De Haan doet het niet. En 
de Leeuwarder raad beperkt zich 
tot onschuldige moties.

Crone riep de ellende over ons af
Zoals gezegd, het kan anders. De 
vertrokken burgemeester Crone 
was regelmatig op pad in Den 
Haag. Ook inzake de F35. Let wel, 
niet om aandacht te vragen voor 

het probleem van de geluidsover-
last en de uitstoot van schadelijke 
stoffen. Integendeel, hij was op 
pad om hier zoveel mogelijk 
toestellen naartoe te halen. Zo 
kwam in december 2018 minister 
Bijleveld met het nieuws dat het 
kabinet had besloten om extra 
F35’s aan te schaffen. Crone zegt 
hierover in de Leeuwarder Cou-
rant dat hij wist dat deze uitbrei-
ding in de pijplijn zat. ‘Dit is goed 
nieuws. Simpel zat’, aldus Crone. 
Crone vereenzelvigt zich geheel 
met Defensie. ‘We (= Leeuwarden) 
hebben de ruimte. We hebben 
nieuwe hangars’, zo jubelde hij. 
Of er voldoende vergunningen 
waren en of het geluid binnen de 
normen zou kunnen blijven, daar-
over sprak de burgemeester niet.
Zoals Crone zich inspande om zo-
veel mogelijk F35’s naar Leeuwar-
den te halen, zo zou De Haan – of 
Crones opvolger Buma, als dat in 
Den Haag beter werkt – zich even 
actief  kunnen betonen om het 
aantal F35’s hier te beperken. Er 
zijn in het land nog meer bases, 
zoals Volkel en De Peel. De ellen-
de is nu te eenzijdig op Leeuwar-
den afgewenteld. 
Burgemeester Buma, wethouder 
De Haan en wethouder Wassink 
(GroenLinks; hij heeft milieu in 
portefeuille, maar over dit on-
derwerp horen we hem vreemd 
genoeg niet) kunnen veel meer 
doen – als ze maar willen.

En dan blijft Lutz Jacobi (raads-
lid PvdA) nog ongenoemd. 
Lang geleden stemde zij als 
kamerlid tegen de aanschaf 
van de F35. ‘Vooral de geluids-
overlast baart haar zorgen’, 
noteerden de media. 
Crone luisterde niet naar haar. 
En nu ze zelf in de raad zit, 
blijft zij stil.

Van onze redactie • Beeld Anton Feddema

MET BEVERS (VVD) EN MAGRÉ (D66) 
GAAN WE DE OORLOG NIET WINNEN
Na veel publiciteit over de F35 – Joint Strike Fighter, opvolger van 
de F16 – en dan vooral de niet te verteren geluidsoverlast – kwam 
er zelfs in de Leeuwarder raad enige discussie. Er was veel mate-
riaal beschikbaar, zoals een serie artikelen in stadsblad Liwwad-
ders (Defensie kan zich alles permitteren, wantoestanden rond 
vergunningen) en een fraaie rapportage van journalist Speerstra 
in de Leeuwarder Courant. In provinciale staten bleek eerder al 
dat de militairen een beetje boos worden. Het zou tijd worden 
voor ‘het eerlijke verhaal’. Dat hadden ze al lang kunnen vertel-
len met hun eigen meetnet. Vreemd genoeg lukt dat maar niet.

Wethouder De Haan kan stampij 
maken, de kolonel ontbieden en 

geheime stukken opvragen

 IN HET VOLGENDE NUMMER HET VERVOLG VAN:

- DE OPZIENBARENDE HOUDING VAN LIJST058 IN DE ZAAK SELO BOXMAN
- DISCUTABEL INTEGRITEITSBELEID GEMEENTE LEEUWARDEN
- VERWARRING IN DE RAAD NA VERKLARING SELO BOXMAN
- DE KEUZE VAN BURGEMEESTER SYBRAND BUMA

DE LEEUWARDER GEMEENTERAAD BOOG ZICH OVER 
DE VLIEGBASIS. OP INITIATIEF VAN GROENLINKS. 

Pallasweg 4 in Leeuwarden
Tel. 058-2893411
Mob. 06-11597041

KOM VRIJBLIJVEND KIJKEN
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Een gesprek met Anne blijft 
overigens zelden bij de les, 
Gott und die Welt aan onder-

werpen en meestal eindigt een 
telefoontje met: Nou mut ik nog 
even fertelle, en daar gaan we 
weer... Want Anne heeft wat te 
vertellen. Een opmerkzame geest 
met het vermogen om te zien wat 
de mens beweegt, leidde in zijn co-
lumns al tot waarnemingen die je 
tot tranen konden roeren, meestal 
van het lachen. 

Terugkerend in zijn werk is de 
natuur rond Leeuwarden, de 
vaarten en slootjes, de Groote 
Wielen, Wijlaarderburen, de eens 
zo prachtige weilanden, waarbij we 
ook op feroarjende tiiden komen 
wat pedagogische inzichten be-

treft. Hoe ze als jongens eindeloos 
konden zwerven lijkt ons haast niet 
meer mogelijk. Alhoewel, is loslaten 
van kinderen op internet ook niet 
een vorm van zwerven? De wereld 
van gamen en appen is aan Anne 
niet besteed. Kan hij zich daarom – 
verklaarde mij een wetenschapper 
- zo goed concentreren? Het boek 
is in één ruk (met dat soort termen 
moet je bij Anne ook altijd voorzich-
tig zijn) geschreven; een jaar lang 
heeft hij vanaf ‘s ochtends vroeg op 
zijn Brother zitten typen. Dit boek 
moest eruit, dat was duidelijk.

Werden in zijn columns situaties 
tot in het absurde doorgetrokken, 
dit boek houdt zich bij de realiteit. 
Een vaak harde realiteit. Zonder te 
veel te willen weggeven, het boek 

is uitzonderlijk in de beschrijvingen 
van de wereld vanuit een creatief 
kind, dat, zoals het grote kind later 
opmerkt, leeft in een binnen- en 
buitenwereld.
Het tijdsbeeld dat Anne daarbij 
schetst is universeel in die zin 
dat er zelden in een tijdsbestek 
van pakweg vijftig jaar zoveel is 
veranderd: de grote aantallen 
kinderen, zeventien alleen al in 

zijn portiek van de driehoog flat 
aan de Berkenstraat. Het spelen 
op straat bestaat niet meer, het lid 
zijn van een speeltuinvereniging, 
waarvan de betaalde(!) oppasser 
zelfs op een aanhoudende regen-
dag zijn toezichtshokje betrok. Het 
onbeperkt eierzoeken – alhoewel 
directeur Stobbe van het Natuur 
Historisch Museum bij het uitlenen 
van ‘Wat vliegt daar’ en fotoboe-
ken over vorm en kleur van voor de 
verzameling zo begeerde eieren 
trouwhartig vroeg: wel laten lig-
gen, hè jongens? De armoede, de 
grote klassen waarin voor beweeg-
lijke kinderen veel afleiding van de 
leerstof voorhanden was.

De zoektocht naar waar het alle-
maal begon leidt ook naar de, nog 
bestaande, Plataanschool. Onder-
wijzend personeel, autoriteiten, 
spelen een zware, laten we zeggen 
een niet altijd gewaardeerde, rol in 
Anne’s leven, dat al gedomineerd 
werd door een hardhandige vader. 
Het tekent zijn verlangen naar 
inzicht dat hij voor dit boek met 
zijn vroegere juf Hoekstra naar 

de oude school rijdt. Terugkijkend 
ziet hij een twintigjarig meisje 
dat toen voor de leeuwen werd 
gegooid en zij, achter het stuur, 
vraagt na hun beide door ervaring 
gelouterde levens: wat ging er 
toen eigenlijk allemaal in je hoofd 
om, Anne? Hij vertelt dat het als 
achtjarige explodeerde in zijn 
hoofd aan indrukken die bij hem 
van een wijder wordende (buiten)
wereld binnenkwamen. Vindingrijk 
onderzoekend liet het schrijven 
van Anne daarna niet lang op zich 
wachten, de voordracht van het 
eerste opstel voor de klas bracht 
zulke onverwachte lachsalvo’s 
teweeg dat het tot hem doordrong 
dat hij wat te vertellen had. Letter-
lijk en figuurlijk. 

Kortom: lees dit boek!

TITEL: OERKOMMELING

AUTEUR: ANNE DE VRIES

VERKRIJGBAAR BIJ REGULIERE BOE-

KENVERKOOP

OF BESTELLEN: IKBENANNE1954@

GMAIL.COM

PRIJS: € 19,99 

ANNE                 HEEFT WAT TE VERTELLEN
De gedachte was om een interview met Anne de Vries te doen over 
zijn boek ‘Oerkommeling’. Maar het kostte ons dermate veel moeite 
om bij de les te blijven dat bellen achteraf noodzakelijk was om, 
druk pennend, toch iets van een cv over zijn schrijverswerk te no-
teren: ‘Hoe lang schreef je nou columns voor Liwwadders? Twintig 
(twintig?!), ja, twintig jaar. En bin d’r meer boeken? Ja, ‘Nuver 
Praet’. Waarom skrief je in ut Hollands? Dan heb ik een groter 
bereik’ Ja, de lachmomenten waren niet ver weg. 

Door Afke Linting

DIT BOEK HOUDT ZICH BIJ DE REALITEIT. EEN VAAK HARDE REALITEIT

’
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Duinstra Vloeren Cornjum

terwijl die promotie nu juist zo 
belangrijk is. Die service hoeft je 
niet de kop te kosten. Een plek op 
ons platform 058.nl kunnen wij 
voor een minimaal bedrag van 1 
euro per dag aanbieden.’

Momenteel wordt het platform 
volop in de schijnwerpers gezet 
richting ondernemers. In septem-

‘N
adat we onze 
bezorgdienst 
058bezorgd.nl 
hadden gelan-
ceerd, kregen 

we vragen of we dat ook niet kon-
den doen voor andere onderne-
mers in Leeuwarden. We zijn aan 
de slag gegaan en het resultaat 
wordt binnenkort zichtbaar. Een 
eerste proeve staat al online.’ Op 
de website 058.nl prijken inmid-
dels echte Liwwadder bedrijven 
die de ‘achterdeur’ via het world 
wide web wagenwijd openzetten.

Frank Zijlstra: ‘Hoewel het inter-
net in Nederland al sinds 1994 
werkzaam is, zie je nog steeds 
velen worstelen met de techniek 
en blijven mogelijkheden onbe-
nut. Als je het mij op de man af 
vraagt, dan zeg ik ook: trap niet 
in alle valkuilen. Als starter zou 
ik in eerste instantie een beperkt 
aantal mogelijkheden benutten. 
Verlies je niet in deze materie. Ik 
snap ook wel dat menigeen zegt: 
ik laat mijn neefje op zijn zolder-
kamertje wel wat ontwikkelen. 
Oké, prima, en dan? Dan staat 
die mooie site binnen no time te 

058.NL: ONLINE SHOPPEN 
BIJ DE ONDERNEMER OM 
DE HOEK

‘Het platform 058.nl is bedoeld als stimulans om lokaal 
goederen te kopen en verkopen, het geld van de consu-
ment blijft zo binnen de gemeente, en om ondernemers 
op een simpele manier digitaal wegwijs te maken.’ 
Het Leeuwarder internetbedrijf Béyonit zet haar beste 
beentje voor om én de lokale gemeenschap te versterken 
én kennis te verspreiden. ‘Daardoor verstevigen we ook 
onze eigen positie’, zegt Frank Zijlstra van Béyonit.

verstoffen. Dat kan natuurlijk 
anders, zeker wanneer je een 
gerenommeerd bedrijf hebt.’

André van der Wal: ‘Wij bieden 
deze ondernemingen een zelf-
standige eigen webshop op een 
platform dat wij gaan promoten. 
Met dat laatste zijn we al druk 
bezig. Als consument navigeer je 
op het platform 058.nl en tegelij-
kertijd kom je op de desgewenste 
webshop van de Leeuwarder 
ondernemer terecht. Ik zeg niet 
dat dit nieuw is, wél nieuw is dat 
dit een volstrekt lokale aangele-
genheid is. Je versterkt mekaar 
door bij elkaar te besteden. Dat 
moet de kracht van het platform 
vormen. Je versterkt de stad en de 
gemeente.’

Bram Niemendal verheelt 
geenszins dat zijn bedrijf Béyonit 
kansen ziet om de eigen positie te 
versterken. ‘We hebben de kennis 
in huis en kunnen de onderne-
mer die dat wil à la minute uitleg 
geven over onze digitale pro-
ducten en de promotie van hun 
eigen website. Dat laatste willen 
sommigen nogal eens vergeten, 

ber volgt de lancering naar de 
consument. Wie informatie wil 
over 058.nl of 058bezorgd.nl kan 
altijd terecht bij Frank Zijlstra. 
‘Het is een mooi systeem dat we 
hebben ontwikkeld en ik leg 

graag de mogelijkheden uit aan 
ondernemers, klein en groot.’ 
De bezorgdienst loopt via FRL in 
Leeuwarden. Frank Zijlstra: 
‘Voor drie uur besteld, ‘s avonds 
nog in huis.’

Advertorial•Foto: Simon van der Woude

Je versterkt mekaar door 
bij elkaar te besteden

058.nl 
Een onderneming als Drontmann, een zeer bekende naam in 
Leeuwarden, sinds 1929 actief, heeft zich inmiddels aangemeld 
op de site van 058.nl. Bedrijven als Wasgoed.com, Cycling World 
(fietsenzaak), Miedema Watersport, Brick Kampioen (verkoop 
van Lego) en de t-shirtwinkel Saint Store hebben het voorbeeld 
van Drontmann (nacht- en loungekleding) gevolgd.

V.l.n.r: Frank Zijlstra, Bram Niemendal en André van der Wal    

MET JAN HIEMSTRA VAN HET MARKETINGBEDRIJF 

LOCALINK PRATEN WE OVER ONDERNEMEN EN TAL 

VAN ANDERE ZAKEN. LOCALINK INTRODUCEERDE 

HET BEROEMDE STIEGL BIER IN NEDERLAND. HET 

WERD EEN AVONTUUR MET NOG ALTIJD EEN ONZE-

KERE AFLOOP. JAN HIEMSTRA EN ZIJN ZAKENPART-

NER SEM HOLTKAMP ORGANISEERDEN OOK EEN 

FRAAIE ONDERNEMERSBEURS IN CRYSTALIC. OOK 

HIERAAN KLEEFDEN HAKEN EN OGEN.

MET FRANK ZIJLSTRA VAN INTERNETBEDRIJF BÉYO-

NIT PRATEN WE OVER DE NOG ALTIJD NIET BENUT-

TE MOGELIJKHEDEN VOOR ONDERNEMERS VAN 

HET INTERNET. BÉYONIT ZETTE DE BEZORGDIENST 

058BEZORGD.NL EN 058.NL IN DE MARKT. HIJ ZOU 

WILLEN DAT ER EEN VIRTUELE MUUR OM LEEUWAR-

DEN ZOU WORDEN GEBOUWD OM DE UITGAVEN 

BINNEN DE GEMEENTE TE HOUDEN. LUISTER NAAR 

ZIJN PLANNEN VIA DE PODCAST.

BELUISTER DE PODCAST MET RUTGER BOELSMA

- 5000 TOT 7000 FRIESE MKB-BEDRIJVEN VERDWIJNEN

- DE ROL VAN DE BANKEN IS NOG STEEDS TROEBEL

- NOM MOET AFDALEN NAAR HET MKB

- FRIESLAND VERLIEST PARELTJES VAN BEDRIJVEN

- ONDERWIJS MIST LES IN HARDHEID VAN HET 

ONDERNEMEN

BELUISTER DE PODCAST MET MARK LETTINGA

- IK GEBRUIKTE, LOOG EN BEDROOG

- OVERHEDEN WETEN NIET WAT ZE MOETEN DOEN

BINNENKORT: HET HORECALEVEN VAN IDO EN

DAX SIDERIUS

BELUISTER DE NIEUWE PODCASTS OP LIWWADDERS.NL
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EDDY ‘Waar wij om lache, lacht un 
ander nyt om.’
HENNY ‘Bij de Miro komme se met de 
fúst op oans af. Se fine ut krantje dat 
wij útdele prachtig. Vooral as dur stuk-
ken in staan over de gemeente.’
EDDY ‘Meer fan sukke stukken, sêgge 
se dan. Pak se maar an!’
HENNY ‘Se grisse de krant ut ‘e han-

nen. Jum springe dur bovenop, sêgge 
se dan.’
EDDY ‘Alle overlast het met drugs te 
krijen. Daar hoor je nooit wat over.’
HENNY ‘Wel dat Buma un pandsje 
slút, maar ut onderleggende probleem 
pakt hij nyt bij de lurven. Se sitte liever 
achter de koeien an dy gien skeet late 
magge.’

‘Se sitte liever 
achter de koeien 
an dy gien skeet 

late magge’

EDDY&HENNY:

DOE MEE, DONEER! 
WWW.LIWWADDERS.NL 




