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Het is veelzeggend maar triest dat
kunstenaar Olof Baltus 500 euro
boete kreeg voor zijn boze woor-
den aan de adressen van van burge-
meester Hafkamp van Bergen, Jan
Roos en een bejaarde bewoner
(Alkmaarsche Courant, 18/11). Waar-
om kwalificeert uw verslaggever
hem als ’zelfverzekerd, potig en
zelfbenoemde kunstenaar’? Naar
mijn mening is hij een zoekende

intellectueel, frêle en zeker niet
zelfbenoemd. Zijn bijzondere
oeuvre is al jaren veelgevraagd bij
gekwalificeerde kunstkenners. Kijk
eens naar de werken van Ans Wor-
tel, Anton Heyboer, Herman
Brood, Rob Scholten, et cetera.
Waren zij ’zelfbenoemd’? Bergen
kent meer kunstenaars met een
bevlekt blazoen, maar mét bijzon-
dere gaven. Die dient u, als podium
van de vrije meningsuiting, te
koesteren.

Boze woorden, vaak geuit na over-
dadig drankgebruik, mogen niet
leiden tot een rechtszaak. Mevrouw
Hafkamp bedient haar burgers en
verdient respect, maar mag com-
mentaar verwachten. Dat zij uit-
spraken van ons hoogste bestuur-
lijke rechtscollege in Nederland
negeert, kan leiden tot heftige
uitspraken. Het woord ’trut’ is dan
proportioneel. Jaren geleden werd
Wouter Klootwijk (bekend journa-
list) gedaagd. Hij had zijn buur-

vrouw iets met wijf genoemd. Dat
mocht niet volgens de rechter.
Vervolgens noemde hij haar rand-
debiel, wat weer wel mocht. Hier is
mijns inziens sprake van klassen-
justitie. Ga eens als bevallige blon-
dine een stukje wandelen in Am-
sterdam-West, of elders. De ver-
wensingen en kwalificaties als
hoer, slet, pijpster enzovoort vlie-
gen je om de oren.
G.J. HOOGLAND
Alkmaar

Brief van de dag
500 euro voor ’trut’
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Door toedoen van Peter de Baat is het zie-
kenhuis in Alkmaar behouden gebleven,

zo verklaart de voorzitter van de vertrouwens-
commissie tegenover dagblad De Gelderlander
ten aanzien van die nieuwe burgemeester van
de gemeente Montferland.
Ja.
En de Alkmaarse OPA-wethouder Victor Kloos
is wegens grote verdiensten benoemd tot ere-
lid van de Algemene Nederlandse Bond voor

Geheelonthouders.
De gemeenteraadsleden Ben Bijl (Belangen
Alkmaarse Samenleving) en Maya Bolte (Leef-
baar Alkmaar) gaan tijdens de kerstdagen
samen op wintersportvakantie naar het roman-
tische dorpje Kufstein in Tirol.
VVD-fractievoorzitter John van der Rhee heeft
toegegeven dat hij elke avond kleuterkinderen
van asielzoekers in het voormalige belasting-
kantoor in Alkmaar voorleest uit het prenten-

boek ’Rupsje Nooitgenoeg’.
PvdA-leider Paul Verbruggen heeft huilend op
z’n knieën vergiffenis gevraagd aan de fractie
én de wethouders van de Onafhankelijke Partij
Alkmaar voor alles wat zijn partij in het verle-
den hen en de stad heeft aangedaan.

(Elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen
en/of personen berust op louter toeval of een
ernstig misverstand.)

In 60 seconden Fred Hoogendoorn ✱ f.hoogendoorn@hollandmediacombinatie.nl

Nieuwtjes uit en over Alkmaar
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Storm op komst, dat betekent Co-
de Oranje als het om het weer
gaat. Recent heeft een groot aan-
tal burgemeesters, wethouders,
burgers, raadsleden en weten-
schappers ook een Code Oranje
afgegeven: het huidige politieke
systeem, zeker op lokaal niveau,
piept en kraakt in z’n voegen.
Voor veel burgers is het volstrekt
onduidelijk wat een gemeente-
raad en een college eigenlijk doen
(of nalaten te doen). Het met veel
tamtam geïntroduceerde dualis-
me in de lokale politiek heeft er
ook niet toe geleid dat burgers
zich beter vertegenwoordigd voe-
len. Veel gemeenteraden opere-
ren met hun wethouders en een
aantal topambtenaren geïsoleerd
van de inwoners. Bij de nieuw-
jaarsrede spreekt een burgemees-
ter meestal grote woorden en al-
tijd ’wij moeten de politiek dich-
ter bij de burger brengen’. En
dan, daarna: weinig of niets meer.

De klant
Het politieke systeem is niet meer
verbonden met de huidige snelle
werkelijkheid. Besluitvorming
gaat uitermate traag terwijl de
klant anno nu leeft. En om on-
raad of gevaar (aansprakelijk-
heid) af te wenden zijn talloze
procedures ingevoerd. Maar de
moderne klant heeft haast en is
assertief en onder druk worden
toezeggingen gedaan die later
niet worden waargemaakt. Of er
worden naar objectieve maatsta-
ven gemeten echt foute beslissin-
gen genomen. En zo krijg je heel
wat klanten kwaad en ze wenden
zich van je af. Daarbij komt dat
ondanks het feit dat gemeentes
allemaal een afdeling communi-
catie hebben, de feitelijke com-
municatie van bestuurders met
burgers en instellingen vaak ge-
brekkig gaat.

Geïsoleerd
Het moet dus gewoon anders
gaan worden. En als gemeentebe-
sturen (raad, wethouders, top-
ambtenaren) dat niet willen, zal
het toch gebeuren. De rol van het
bestuur zal in dat geval verder ge-
marginaliseerd worden met
steeds meer nadruk op processen/
procedures in plaats van inhoud
en dienaangaande slechtere en
vertraagde beslissingen. Een zo-
als dat heet selffulfilling prophecy.
En de club raakt steeds verder ge-
isoleerd van waar ze eigenlijk

voor staat.
Wat is dan de gouden kans als we
kijken naar de toekomst van Lan-
gedijk? In haar zwakte stelt de
raad voor nader onderzoek te ver-
richten naar de toekomst van de
gemeente. Maar wat wil de raad
dan onderzoeken? De consultant
vindt het prima. Hij of zij schrijft
wel op wat u wilt horen. Denkt de
raad nu echt dat er een bijzonder
rekensommetje boven water
komt waaruit blijkt wat je moet
doen? Natuurlijk niet. Je zult
moed moeten tonen door een be-
sluit te nemen. Een besluit, deels
gebaseerd op feiten, maar veel
meer nog gebaseerd op een visie
in welke richting de samenle-
ving, juist ook buiten Langedijk,
zich ontwikkelt. En er is ook
moed nodig om Code Oranje te
omarmen.
Code Oranje roept op om afstand
te doen van die malle zogenoem-
de politieke oriënteringen in ge-
meenteraden met programma’s
die verder niemand wat interes-
seren. Verlaat de vastzittende ver-
gaderterreur en ga met echt grote
groepen inwoners aan de slag.
Durf af te stappen van het virtu-
ele klittenband dat zich tussen
uw kleding en de raads- of wet-
houderszetel bevindt. En ga in
groten getale naar de inwoners
toe. Dat is best eng in het begin,
maar veel leuker en effectiever.

Wijken
Kortom. Als een eerste stap: doe
de raadpleging over de toekomst
met de burgers over. In de wijken,
ga naar de mensen toe. Want dat
kleine groepje dat nu geweest is...
het is beschamend. Trek na een
volgende ronde uw eigen conclu-
sie wat er moet gebeuren. En laat
dat niet aan een consultant over.
Ik daag de raadsleden van Lange-
dijk uit. In de oude politiek, als je
het niet eens was, richtte je zelf
een partij op. Dat gaat dus niet
meer helpen. U pakt de uitdaging
op of niet. Spring eens over uw
schaduw van behoudzucht heen.
En trouwens, als u de juiste be-
slissing neemt – de bevolking
weet allang welke dat moet wor-
den – krijgen wij straks allemaal
weer kleine deelgemeentes;
Broek op Langedijk, Sint Pancras,
Noord- en Zuid Scharwoude en-
zovoort. Dat wilden we toch, be-
houd van het dorpskarakter?

Nico Pereboom

Code Oranje óf gouden
kans voor Langedijk

Gastschrijver
Nico Pereboom uit
Broek op Langedijk is
voormalig burgerraads-
lid van Hart voor Lange-
dijk/D66. Hij doet met
dit opiniestuk een
beroep op de gemeen-
teraad van Langedijk.

Nico Pereboom. JJFOTO.NL / JAN JONG

Schoorl ✱ De molens aan de
Hoornse Vaart in Alkmaar wekten
de interesse van Fred Prins (67)
toen hij in 1990 vanuit Rotterdam
naar Oudorp verhuisde. ’Hoe kan
het dat die molens van hout en riet
na al die eeuwen nog overeind
staan,’ vroeg hij zich verwonderd
af. Dat stadium heeft hij inmiddels
mijlenver achter zich gelaten.
Sinds deze week mag hij zich
meestermolenaar noemen en be-
hoort hij samen met elf anderen
tot een selecte club in het land.
Het gesprek heeft plaats in koren-
molen De Kijkduin in Schoorl die
Prins beheert. Zittend aan een
tafeltje in het zelf aangelegde en
steenkoude souterrain verhaalt de
meestermolenaar over zijn ont-
waakte molenliefde, de opleidin-
gen die hij volgde (onder meer tot
ambachtelijk korenmolenaar) en de
bijzondere status die hij kortgele-
den heeft verworven. Voordat het
zover was maalde hij geruime tijd
op molen het Roode Hert (niet
duidend op het dier maar op het
menselijke hart) aan de Frieseweg
in Alkmaar en molen de Walvisch
in Schiedam. In laatstgenoemde
plaats, waar ooit twintig molens
stonden die specifiek dienden als
toeleverancier voor de destijds 440
jeneverstokerijen, werkte Prins
dertien jaar en werd hij gaandeweg
succesrijker. Op een gegeven mo-
ment stonden er zeven personeels-
leden op de loonlijst.

Poldermolen
Met de prestatie die hij leverde op
de Walvisch, heeft Prins ’indruk
gemaakt’ bij het veertig jaar oude
gilde dat beroepsmolenaars kan
uitdagen voor een meesterproef.
Dat zoiets gebeurt is bepaald niet
vanzelfsprekend. Sommigen moe-

ten dertig jaar op die uitdaging
wachten of krijgen die nooit, legt
Prins uit. De passie voor molens
leidde er tevens toe dat hij in
Groenveld (nabij Schagen) een
poldermolen bewoont. ,,De polder-
molen bemalende de polder Valk-
koog’’, zegt hij grappenderwijs
omdat poldermolens doorgaans als
duiding niet meer dan een letter of
een cijfer dragen. Dit in tegenstel-
ling tot industrie- en korenmolens
die een naam hebben (De Held
Jozua, De Bleeke Dood, Washing-
ton) en zo meegingen in de vaart
der volkeren.’ ,,Net als de binnen-
vaartschepen’’, verduidelijkt Prins.

Maalkoppel
Een ander huzarenstukje waarmee
hij zijn reputatie vestigde, verrich-
te hij met het bewerken (het scher-
pen van de kerven) van twee maal-
stenen -een maalkoppel- die bij De
Walvisch in gebruik waren. Een
zogeheten Franse kwarts steen en
vanwege zijn hardheid zeer gewild
en een blauwe steen. ,,Degenen die
vroeger molenstenen van kwarts
maakten, konden dat acht jaar
doen en bezweken vervolgens. Zo
zwaar was het werk.’’
De eerste molensteen die Prins
scherpte, kostte hem 400 uur beite-
len. De tweede ging met 200 uur al
een stuk sneller en inmiddels kan
hij het, zo’n veertig stenen verder,
in acht uur. ,,De inspecteurs van
het gilde willen ruim een uur van
dat gebeitel zien. Bij mij in de
molen was het koud. Al snel ge-
loofden ze het wel.’’
’Topvraag’ van de inspecteurs:
noem twintig redenen waardoor
een molensteen kan gaan hobbe-
len. Dat klinkt redelijk lieflijk,
maar de gevolgen kunnen desa-
streus zijn, legt Prins uit. ,,Ik heb
het in Schiedam tijdens het malen
een keer meegemaakt. Je schrikt je
wild. De boel stond in een klap stil.
Gelukkig schoten de maalstenen
weer van elkaar los.’’

Fred Prins maakte indruk met prestatie op molen De Walvisch en het reanimeren van molenstenen

Een meestermolenaar op De Kijkduin
Winnie van Galen 
w.van.galen@hollandmediacombinatie.nl

Meestermolenaar Fred Prins in de nok van korenmolen De Kijkduin. JJFOTO.NL / JAN JONG

Alkmaar ✱ De rechtbank in Alk-
maar heeft Sebastiaan K. (27) uit Lei-
den wegens pinnen met van diefstal
afkomstige pinpassen veroordeeld
tot een gevangenisstraf van drie
jaar. Dat is conform de eis van de of-
ficier van justitie. Verder moet K.
bijna zestien mille aan schadever-
goedingen betalen.
Kort na woninginbraken in Noord-
en Zuid-Holland werd vorig jaar
met gestolen passen geld opgeno-
men. De Leidenaar was door agen-

ten op diverse camerabeelden van de
geldopnames herkend. Ook een tip
na een uitzending van Opsporing
Verzocht leidde naar K. In deze regio
waren de inbrekers actief in Heer-
hugowaard, Zuidschermer en Span-
broek. Gepind werd in Heerhugo-
waard, Spanbroek, Stompetoren,
Alkmaar en Haarlem. Weliswaar
was niet bewezen dat de Leidenaar
bij de inbraken zelf betrokken was
geweest. Maar het feit dat zo kort na
de diefstal gepind was, wees in ieder
geval op nauwe samenwerking met
de inbrekers.

Drie jaar cel na pinnen
met gestolen passen
Ron Ranzijn

Alkmaar ✱ De 41-jarige Mark B. uit
Heerhugowaard moet zijn aversie
tegen ’koleremotorrijders’ bekopen
met een werkstraf van negentig uur
en een rijontzegging van twaalf
maanden (waarvan zes voorwaarde-
lijk). Hij veroorzaakte op 10 mei van
dit jaar een ongeluk, waarbij een 26-
jarige motorrijder uit Hensbroek
tijdens het inhalen ten val kwam en
zwaar gewond raakte: vier gebroken
ribben, en klaplong en scheurtjes in
milt en nier.
De afsnijpoging had plaats op de
Oosttangent, een weg waar een in-
haalverbod geldt. B. verklaarde later
tegen agenten dat hij ’die kolere-

motorrijders spuugzat was’ en dat
hij daarom naar links had gestuurd
toen hij werd ingehaald. „Ik smeet
hem van de weg”, zou hij gezegd
hebben. Officier van justitie M.
Hobbelink zag die manoeuvre, ook
gezien getuigenverklaringen en uit-
latingen van B. tegen agenten, als
een poging tot doodslag. Volgens

haar had B. bewust het risico geno-
men dat de motorrijder zou veron-
gelukken door zijn actie. Ze eiste
twee weken terug een jaar cel (waar-
van de helft voorwaardelijk) en een
rijontzegging van twee jaar. 
De rechtbank acht echter niet bewe-
zen dat B. had de volle opzet had om
de motorrijder te doden of een on-
geval te veroorzaken. Wel vinden de
rechters dat sprake is van ’schuld
aan een verkeersongeval waarbij een
ander zwaar letsel wordt toege-
bracht’.
De moeder van het slachtoffer liet na
de uitspraak aan de rechtbankvoor-
zitter weten de straf veel te laag te
vinden. De familie gaat daarover
contact opnemen met het OM.

Rijontzegging na veroorzaken ongeval
Gerard van Engelen

B. was klaar met
weggedrag op ’die
koleremotoren’


