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

Iemand die maatschappelijk betrokken is en zich 
op het gebied van zorg en mantelzorg wel een 
ervaringsdeskundige mag noemen. Iemand die 
erg sportief is ingesteld, want sport loopt als een 
rode draad door mijn leven, en iemand die graag 
actief is in het verenigingsleven. Ik ben geboren 
in Laren, waar mijn moeder op de leeftijd van 94 
jaar nu nog steeds zelfstandig in ons ouderlijk huis 
woont. Samen met mijn vrouw ga ik iedere twee 
weken bij haar langs om boodschappen te doen, 
te klussen en haar administratie te verwerken.
Verder ben ik dertig jaar schoolhoofd van de 
o.b.s. De Inktvis in Dirksland geweest, ik ben nu 
gepensioneerd. 
Mijn moeder komt oorspronkelijk uit Oude Tonge 
(haar meisjesnaam is Kamerling) maar is al op 
jonge leeftijd gaan werken in Laren. Ze is daar met 
mijn vader getrouwd en ik ben in Laren opge-
groeid. Zij vond het dan ook prachtig toen ik haar 
destijds vertelde dat ik had gesolliciteerd naar de 
functie van directeur van De Inktvis in Dirksland 
op Goeree-Overflakkee.
Ik ben getrouwd en vader van drie dochters en opa 
van drie kleinkinderen. Tot ons grote verdriet is acht
jaar geleden een van mijn dochters, Laura, overleden
op 27-jarige leeftijd, zij leed aan een ongeneeslijke 
ziekte. Haar overlijden en haar ziekte hebben 
vanzelfsprekend een grote weerslag gehad op het 
leven van ons gezin. We missen haar nog steeds.

n  Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
Toen ik in Nijkerk waarnemend schoolhoofd was 
werd ik benaderd door de PPR, die graag mijn 
deskundigheid op onderwijsgebied wilde benutten.
Ik ben toen geen lid van die partij geworden, maar 
heb wel mijn advies gegeven als daar om gevraagd 
werd. 
Nadat ik in Dirksland kwam wonen ben ik lid 
geworden van de PvdA. Ik kwam in contact met 
Leen de Berg, raadslid in Dirksland voor de PvdA 
en ik ben regelmatig de fractievergaderingen gaan 
bijwonen. Zelf mocht ik geen raadslid worden 
omdat ik door mijn werk als schooldirecteur ook 
ambtenaar was en dat ging niet samen. Later kon ik 
wel steunfractielid worden en heb ik de commissie 
Maatschappelijke Zaken en Middelen mogen doen.
In 2006 heb ik voor het eerst meegedaan aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA behaalde 
vier zetels, waardoor ik als raadslid in Dirksland 
werd benoemd.

n  Waarom juist deze partij?
De Partij van de Arbeid is een sociale partij. 
Veel verworvenheden van nu komen voort uit de 
sociaal-democratie en die verworvenheden 
moeten wij koesteren. De maatschappij verandert 
steeds meer in een participatiemaatschappij, het 
idee van de verzorgingsstaat is echt voorbij. Je 
hebt nu je eigen verantwoordelijkheden, voor 
jezelf maar ook naar anderen toe. Daar sta ik 
helemaal achter.

n  Welke politicus inspireert je het meest?
Ik heb vooral bewondering voor welbespraakte 
mensen.
Binnen mijn eigen partij heb ik een hoge pet op 
van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij moet 
vooral burgemeester van Rotterdam blijven en 
geen minister of minister-president worden.
En als ik naar niet- partijgenoten kijk, bijvoorbeeld 

in de Tweede Kamer, dan vind ik dat Alexander 
Pechtold een hele goede stijl van optreden heeft, 
net als Sybrand van Haersma Buma van het CDA.
Internationaal gezien heb ik veel respect voor 
Angela Merkel, dat is nou echt een vrouw met 
ballen. Zij is duidelijk in haar uitspraken en in haar 
optreden.

n  Welke onderwerpen liggen je het meest 
aan het hart?

De zorg ligt mij aan het hart, want daar moet nog 
veel aan gebeuren. De gemeente heeft dit naar 
mijn gevoel nog lang niet op orde. Ik ben absoluut 
voor decentralisatie, waardoor de gemeente 
dichter bij de burger komt, maar sommige zaken 
die nu door de gemeente worden gedaan, lopen 
nog niet goed.

Daarnaast vind ik het passend onderwijs op 
ons eiland een broze zaak. De samenwerking 
tussen de diverse schoolbesturen zou veel beter 
kunnen. Goeree-Overflakkee heeft het kleinste 
samenwerkingsverband van heel Nederland! Maar 
als raadslid heb je geen inspraak hierin want de 
schoolbesturen werken autonoom.
Ik maak me er zorgen over dat kinderen met een 
handicap niet het maatwerk krijgen dat zij nodig 
hebben, omdat de klassen veel te groot zijn. Er 
wordt te veel van de leerkracht gevraagd.
Wat mij ook bezighoudt is het accommodatiebe-
leid van de gemeente. Ieder dorp zou zijn eigen 
verenigingsgebouw, zijn eigen dorpshuis moeten 
kunnen hebben. Helaas is er veel versnippering en 
leegstand in onze accommodaties. 
Laat ieder dorp één accommodatie hebben die 
goed draait en waar iedereen terecht kan en laat 
alle accommodaties onder één beheer komen.

n  Heb je in je politieke carrière iets bereikt 
waar je trots op bent?

In Goedereede bestond destijds een sportteam, 
waar ook subsidie voor bestond, en ik wilde dat 
graag ook in Dirksland introduceren. De andere 
raadsleden voelden daar niets voor. Uiteindelijk is 
het gelukt om een onderzoek te starten naar de
haalbaarheid van een dergelijk sportteam in Dirks-
land. Tot mijn voldoening kwam er een positieve 
uitslag uit dit onderzoek en startte een team uit-
eindelijk ook in Dirksland. En nu op Goeree-Over-
flakkee zijn er overal sportconsulenten aan de slag.
Ik ben ook trots op het feit dat wij als PvdA een 
paar jaar geleden het grote Zorgdebat op ons 
eiland hebben georganiseerd, waar onder meer 
staatssecretaris Jette Klijnsma aanwezig was, die 
er een goed verhaal hield. Dat werd een interes-
sante bijeenkomst met veel aanwezigen en veel 
stof tot nadenken. Verder vind ik het iets om trots 
op te zijn dat onze fractievergaderingen regelmatig 
worden bezocht door mensen die zaken, zoals 
de permanente bewoning van recreatiewoningen, 
nieuwbouwplannen, de bezuinigingen op het 
muziekonderwijs en het bibliotheekwerk, met ons 
willen bespreken. Ook ons Ombudsteam loopt 
goed. Het is fijn om te weten dat de mensen ons 
weten te bereiken en erop vertrouwen dat wij hun 
belangen behartigen.

n  Is er iets waar je teleurgesteld over bent?
Ja en nee. In het begin van deze bestuursperiode 
was het voor de PvdA niet gemakkelijk om in de 
oppositie iets te bereiken, ook al omdat de coalitie 
zo groot is. Wij hebben ons steeds positief 
kritisch opgesteld, maar onze moties en amende-
menten werden verworpen terwijl daar eigenlijk 
weinig reden voor was. Maar gelukkig kan ik nu 
zeggen dat er een kentering is gekomen en dat de 
PvdA nu naar mijn gevoel serieus genomen wordt. 
Van de twaalf moties die de PvdA dit jaar heeft 

ingediend zijn er zes aangenomen, waaronder die 
over de noodopvang voor vluchtelingen. Drie mo-
ties werden verworpen, twee moties zijn door ons 
ingetrokken en 1 motie hebben wij aangehouden. 
Dat vind ik geen slecht resultaat.

n  Welke passies heb je nog meer behalve 
politiek?

Sport is toch wel mijn grote passie, ik volg dat graag, 
zowel actief als passief. Samen met mijn vrouw en 
enige vrienden ga ik bijvoorbeeld sinds jaar en dag 
naar Heerenveen om naar het schaatsen te kijken.
Actief gezien ben ik twee keer per week in het 
zwembad te vinden waar ik er dan flink tegenaan 
ga. Vroeger heb ik in de hoofdklasse waterpolo 
gespeeld. Dat resulteerde er in dat ik gediplomeerd 
zwem- en waterpolotrainer ben geworden. Bij de 
zwemclub De Gooye heb ik gedurende zeven jaar 
de trainingen gegeven. Ook heb ik een aantal jaren 

de triatleten van Goeree-Overflakkee getraind.
Wat ik ook graag doe is fietsen op mijn racefiets, 
ik heb net een nieuwe en die fietst geweldig goed. 
Ik probeer een keer per jaar op de fiets naar Laren 
te gaan! Verder doe ik graag een rondje Ouddorp. 
Ik vind het dan ook prachtig dat het NK Wielrennen
straks over ons eiland komt.
Daarnaast ben ik op dit moment met iets heel 
anders bezig: ik schrijf een boek over 150 jaar 
openbaar onderwijs in Dirksland, over de oude 
dorpsscholen. Volgend jaar bestaat de o.b.s. De 
Inktvis 150 jaar en dan moet het boek klaar zijn.

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

Ja, bij leven en welzijn zal ik dan weer met veel 
plezier verder gaan. Dan hoop ik natuurlijk wel dat 
tegen die tijd de PvdA er wat beter voor staat dan 
nu. Ik vind niet alleen het raadswerk leuk om 
te doen maar ook alles wat met de fractie 
samenhangt. Wat mij betreft probeer ik het 
raadswerk zo politiek correct mogelijk te doen 
en niet persoonlijk te laten worden.

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

Dat het belangrijk is om de jeugd meer te betrek-
ken bij de eigen omgeving. De jeugd heeft te 
weinig inzicht in wat er gebeurt om hen heen. 
Wees trots op je eiland en laat dat ook zien. Meld 
je eens aan voor een opruimdag, kom eens praten 
met politici dan groeit ook de interesse allicht in 
wat de gemeenteraad doet en wat je zelf kunt 
doen. De politieke partijen zijn voor het merendeel
aan het vergrijzen en zouden jongeren goed 
kunnen gebruiken. Ik heb dan ook een lesbrief 
geschreven voor de basisscholen waarin de 
politiek wordt belicht. Ik hoop dat dit uitmondt 
in een kindergemeenteraad en dat wij de jeugd op 
die manier kunnen betrekken bij ons werk.

       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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