
n  Omschrijf je zelf eens, wie ben je en wat 
doe je?

Je zou me een ‘banenstapelaar’ kunnen noemen:
ik combineer een aantal werkzaamheden met 
elkaar. Samen met een zakenpartner run ik een 
adviesbureau, waarbij wij woningcorporaties 
adviseren met de bedrijfsprocessen op het gebied 
van beheer, onderhoud en duurzaamheid. 
Daarnaast ben ik bestuurder van de Stichting 
Energieke Regio, die zich landelijk bezig houdt 
met duurzaamheidsprojecten. En, niet te vergeten, 
ik ben raadslid. Het resultaat van deze combinatie 
is dat ik beschik over een uitgebreid netwerk van 
verschillende mensen.
Ik ben geboren in Alkmaar. In mijn jeugd heb ik 
een paar jaar in Suriname doorgebracht en na 
terugkeer in Nederland ben ik opgegroeid op het 
platteland, in Lisserbroek. Ik heb gestudeerd in 
Breda en Tilburg en ben in de telecomindustrie 
gaan werken. Tussendoor ook nog vier jaar 
gewerkt bij de gemeente Rotterdam bij de 
bestuursdienst en een jaar les gegeven. Bij een 
bijeenkomst van de PvdA heb ik mijn vrouw 
Hannie ontmoet. Omdat we ruimte om ons heen 
wilden verhuisden we naar een boerderijtje in 
Nieuwe Tonge, maar schapen houden bleek een 
brug te ver. Nu wonen we alweer een aantal jaren 
tot volle tevredenheid op onze woonboot aan de 
havenmonding van Middelharnis. Onze zoon Joep 
studeert in Delft.

n  Hoe ben je in de politiek    
terecht gekomen?

Al vanaf mijn 16e hou ik me bezig met politiek. In 
1977 werd ik lid van de PvdA. Van nature ben ik 
meer een bestuurder, ik ben in de partij dan ook 
altijd actief geweest aan de bestuurlijke kant. 
Zo ben ik voorzitter geweest van verschillende 
afdelingen in het land en heb ik meegewerkt 
aan de fusie van de vier PvdA afdelingen op ons 

eiland. Een mooi proces dat ik met plezier heb 
begeleid. Toen de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2012 eraan kwamen vond mijn vrouw, die 
jarenlang raadslid was in de gemeente 
Middelharnis, het tijd om te stoppen. Toen mij 
werd gevraagd om lijsttrekker te worden heb ik 
daar wel over moeten denken. Was dit wel iets 
voor mij? Maar de schaalvergroting door de fusie 
trok me aan, je praat nu over een begroting van 
130 miljoen. Het gaat wel ergens over. 
Dat de PvdA nu een oppositiepartij is geworden 
is wel een verandering, maar onze fractie wil 
constructief maar kritisch meewerken aan een 
betere gemeente. Vanuit die houding kun je wel 
degelijk iets bereiken.

 n  Waarom juist deze partij?
Ik geloof sterk in de standpunten van de PvdA 
voor wat betreft de verdeling van macht, kennis en 
inkomen. 
Ik kan slecht tegen onrecht. Dat raakt me. 
Soms geeft me dat wel eens een gevoel van 
machteloosheid, want je kunt niet aan alles iets 
doen.

n  Welke politicus inspireert je het meest?
Partijgenoten in de Tweede Kamer als 
Lutz Jacobi en Myrthe Hilkens: dat zijn 
twee vrouwen die open, direct en met passie 
bezig zijn. Zij spreken vanuit hun hart. Myrthe 
is trouwens alweer uit de Kamer vertrokken. 
Otwin van Dijk is net zo, hij leeft zich helemaal 
in. Ik hou van mensen die uitdagingen zien en 
oppakken, ook op ondernemersgebied. 
Dan denk ik bijvoorbeeld aan Richard Branson, 
van de Virgin Group. Die woonde trouwens 
ook op een woonboot. Zo iemand zou in de 
VS president moeten worden.

n  Welke onderwerpen liggen je het meest 
aan het hart?

Onderwerpen op sociaal-economisch terrein. 
Er moet een balans zijn tussen economie en 
sociaal leven. Als de economie goed draait 
hebben mensen werk, een woning en 
voorzieningen. Mensen hebben recht op 
voorzieningen, ook als ze dat niet kunnen 
betalen. 
De participatiemaatschappij is eindig, soms kun 
je niet terugvallen op hulp. Dan is de overheid aan 
bod om bij te springen: subsidie om je kinderen 
te laten sporten, betalen van huishoudelijke hulp. 
Mijn opdracht in de politiek is het welzijn van de 
burgers. De mens en zijn leefomgeving is voor mij 
een criterium waar ik alles aan toets. Is het slecht 
voor de mens of zijn leefomgeving, dan is het een 
slecht voorstel. 

n  Heb je iets bereikt waar je trots op bent?
Dat we de bibliotheek en de muziekschool 
hebben weten te behouden. Dat onze kritiek op 
plan Mooi nu wordt onderkend en dat het plan 
wordt aangepast. Dat de nota zondagsrust 
unaniem door de raad is aangenomen. Verder 
vind ik duurzaamheid belangrijk: de komst van 
de windmolens op het eiland is helemaal in 
eigen regie geregeld. De PvdA heeft destijds 
aangedrongen op een hoorzitting, waarop 
iedereen zijn woordje kon doen. Dat is een 
goed proces geweest. Nu wordt binnenkort 
bediscussieerd welke gemeente wij willen zijn, 
ook aangezwengeld door de PvdA. Ik ben ook 

trots op de professionaliteit en goede sfeer 
binnen onze fractie, wij begrijpen en vertrouwen 
elkaar volledig.

n  Is er iets waar je teleurgesteld over bent?
Mijn integriteit is mijn hoogste goed. 
Als mijn integriteit in twijfel wordt getrokken 
dan raakt me dat hard. Ik ben direct en oprecht, 
ik speel geen spelletjes. In de politiek word je 
daar wel eens op aangevallen en daar kan ik dan 
erg boos over worden. Debatten moeten in het 
openbaar in de raadsvergadering worden gevoerd. 
Je moet een besluit kunnen uitleggen aan de 
burgers, anders is het geen goed besluit. Zelf 
probeer ik er in de raadsdebatten wel de humor in 

te houden, zij het met een serieuze ondertoon. 
Dat er nu in de raad minder respectvol en op 
de persoon wordt gespeeld is jammer. Het 
gemeenschappelijk belang wordt uit het oog 
verloren. 

n  Welke passies heb je nog meer behalve 
politiek?

Water en vrijheid. Mijn grote passie is de 
watersport. Met onze zeilboot, vlak voor de deur, 
trekken we graag het water op.  Ook met onze 
caravan gaan we regelmatig weg, vaak ongepland. 
Lekker vrij. Een andere hobby is koken, dat doe ik 
samen met Hannie, met veel plezier. 

n  Wil je je voor de volgende periode weer 
verkiesbaar stellen?

Ja, ik voel me erg thuis in de lokale politiek, ik 
geniet er van. Maar of ik door mag gaan bepalen 
anderen.
Ik zou er ook wel voor voelen om wethouder te 
worden, want juist de bestuurlijke kant trekt me 
aan. Eigenlijk zou ik nog veel meer willen doen 
dan nu mogelijk is.

n  Welke boodschap heb je voor de lezer van 
dit portret?

Ik zou de mensen willen meegeven om vooral 
goed na te denken voordat er iets wordt geroepen. 
De lontjes zijn zo kort tegenwoordig, iedereen 
reageert zo snel. Denk eerst eens na, ga eens 
informeren hoe iets echt zit en weeg de 
consequenties. En bij boosheid: tel eerst tot tien.

       Dagelijks
     houden de politieke fracties
   zich bezig met het besturen van onze gemeente.
De gemeenteraadsleden lezen dikke rapporten en
                     vergaderen veel en        
         lang. En dat alles voor een
          vergoeding die niet helemaal in
           verhouding staat tot de vele uren werk
         die er in gestoken worden. Wat drijft toch die 
          mensen om dit werk te willen doen? Hoe kwamen 
                  zij ooit in de politiek terecht en willen zij bij de 
                    volgende verkiezingen hier mee doorgaan? Wat 
    bieden zij de burger die zij vertegenwoordigen? In de 
                  komende maanden schetsen wij een   
                        portret van deze politici en proberen wij
               een tipje van de sluier op te lichten  
                              waarom zij doen wat zij 
        doen...
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