
Heemskerk ✱ Het politieonder-
zoek naar een 45-jarige Heems-
kerkse die dinsdag een 75-jarige
plaatsgenote mishandelde, duurt
voort. De politie vraagt eventuele
getuigen, maar ook mensen die
meer van de achtergronden van
de zaak weten, om contact op te
nemen.
De 75-jarige vrouw raakte dins-

dagmorgen zwaargewond bij een
mishandeling aan de Bilderdijk-
straat. 
Haar 45-jarige wijkgenote is kort
daarna opgepakt als verdachte.
Zij zit nog steeds vast en is vrij-
dagmiddag voorgeleid aan de
rechter-commissaris. Die besluit
of ze naar huis mag of langere tijd
in hechtenis wordt genomen. 
Getuigen kunnen zich melden
via telefoonnummer 0900-8844.

Vrouw ernstig mishandeld
Van onze verslaggever

Uitgeest ✱ ’Het groen in bermen en
bij oevers staat hoger dan gewoon-
lijk’, beseft de gemeente Uitgeest.
’Sommigen genieten van de langer
durende bloemenpracht, anderen
ondervinden overlast. Maar feit is
wel dat er een achterstand is ont-
staan in het maaien.’
De reden is dat het werk dit jaar op-
nieuw is uitbesteed nadat de vorige

contracten waren afgelopen. De ge-
meente en aannemer Theo Klever
BV uit Harmelen hebben echter ver-
schillende inzichten over hoe, wat
en wanneer gemaaid moet worden.
Ze zijn ’in gesprek over een oplos-
sing’. Klever werkte eerder voor Uit-
geest. Over de verschillen van in-
zicht wil gemeentewoordvoerder
Marjolein Heidema niets zeggen.
Het duurt ’zeker enige weken’ voor-
dat het werk weer op schema ligt. 

Achterstand bij het maaien
Van onze verslaggever
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Het was in de tijd dat filmhuizen in grote
steden Oost-Europese films koesterden.

De plaatselijke intellectueel met culturele
zendingsdrang (oud-onderwijzer) besloot eens
per maand iets van dat aanbod naar ons dorp
te importeren. Weer ’s wat anders dan de ker-
mis. Zaal in dorpshotel afgehuurd, projector
en filmdoek geregeld en film gekozen uit de
progressieve filmhuiscatalogus.
Daar zaten we dan, met enkele honderden

dorpsgenoten. Kinderen tot hoogbejaarden.
Frisje, biertje, advocaatje. Licht uit, projector
aan. Ons stond een belangwekkende cinemato-
grafische ervaring uit het Oostblok te wachten.
Veelbelovend begin: geheimzinnig klooster,
wat slordig geklede nonnen, dreigende mu-
ziek. De camera zoomt in. Een non hangt met
gespreide armen aan kettingen. Violen zwellen
aan in het volgende beeld: een twee meter
hoge stalen kegel op de grond, met een venij-

nige spits. Dan totaalshot: wederom de non,
die, met -door andere kettingen- gespreide
benen half ontkleed en krijsend, langzaam
maar zeker richting kegel wordt getakeld.
Doodstille zaal. Wijd geopende ogen. We heb-
ben het einde van de non allemaal net meege-
maakt. De lijkbleke intellectueel was te laat bij
de uitknop. De vertaling van de filmtitel (’Im-
morele vertellingen’) was niet tot hem doorge-
drongen. Einde filmclubje.

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

Een stukje cultuur
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’Inlijven die vrouw. Want Beverwijk verdient deze politica’. Dit
waren de slotwoorden van mijn column ’Cecilia’ afgelopen voorjaar.
Aanleiding was dat het Beverwijkse CDA haar wethouder-kandidaat
Cecilia van Weel op een ongelooflijk listige manier aan de kant
schoof. Als een soort bliksemtransfer is ze sinds eergisteravond
wethouder in de gemeente Uitgeest. Ze is dan wel niet ’ingelijfd’ in
Beverwijk en ik weet wel dat mijn betoog daar waarschijnlijk wei-
nig aan bij gedragen heeft. Maar toch voelt het een heel klein beetje
alsof er naar me geluisterd is. In mijn column in de tweede week

van januari van dit jaar vroeg ik me in een column
openlijk af of cultuurwethouder van Velsen Robert te
Beest niet de handdoek in de ring moest gooien.
Aanleiding was het theatrale gestuntel met de Stads-
schouwburg Velsen. Een dag na publicatie gooide hij

de handdoek in de ring. Natuurlijk kwam dat door
de daadwerkelijke crisissituatie omtrent zijn ge-

loofwaardigheid. Maar voor heel even stelde ik
me voor hoe het zou zijn als Robert tijdens zijn
ochtendritueel met een kop koffie op zondag

deze krant las. En na het lezen van zijn mijn
column zijn vuist op tafel sloeg en tegen zijn
vrouw zou zeggen: „Joris heeft gelijk, ik
stop.” Het is vast grootheidswaanzin. Ik ben

de eerste die het toegeeft. Maar heel misschien
wordt er wel degelijk naar me geluisterd. In dat

geval doe ik een nieuwe poging. Lief college van b
en w in Heemskerk, I am talking to you. Kunst-
zinnige protestacties, duizend handtekeningen en
ongenoegen van de raad. Wat is er nog meer no-
dig om de bomenkap in van 48 monumentale
bomen aan de oprijlaan van Marquette te doen

stoppen? Of om in ieder geval advies in te winnen
bij een nieuwe expert. Ik lees dat er in Beverwijk
een Japanse duizendknoop-invasie is. Daarvoor
wordt een Uitgeester ingevlogen met fabelachtige

functietitels: ’Duizendknoopbestrijder en natuur-
man met een duizendknoopbrigade in oprichting’.
Als ik het goed snap, is dit een Uitgeester ninja-
bomenfluisteraar met een eigen ’tactical team’? Het

lijkt me de uitgelezen persoon om de strijd aan te
gaan met de gemeente om de Heemskerske

bomen te redden.

Joris Brussel

Brussels blik

Goed bedoeld advies

Hij vond de ophef bij andere fracties
over de tegenvallende meicirculaire
van de rijksoverheid overtrokken.
,,Je moet niet alles geloven wat er in
de krant staat.” Hij ontkende niet
dat de meicirculaire minder goed
uitpakt dan de circulaire van maart,
waarin de rijksoverheid Beverwijk
nog miljoenen meer beloofde. Dat
voordeel is in de meicirculaire ver-
dampt.
Niet erg, vindt Van Popta. Beverwijk
heeft wel krappe reserves. ,,De be-
groting sluit, de reserves groeien
niet, en andere reserves dalen en

gaan verder dalen. Dat geeft een
spanningsveld.” 
Maar de oplossing had de Groen-
Linkser al klaar. Namelijk de om-
vangrijke zorggelden die de rijks-
overheid naar de gemeente stuurt,
behorend bij de gedecentraliseerde
taken op het gebied van de wmo
(zorg voor ouderen en gehandicap-
ten), jeugdzorg en de participatie-
wet (aan het werk helpen van werk-
lozen). Dat is een bedrag van twintig
miljoen euro waar tot voor kort een
plakkertje op zat: alleen daar aan be-
steden. Die ’oormerking’ is wegge-
vallen. Dus nu mag de gemeente dit
geld naar eigen inzicht besteden. En
als het dan niet nodig is voor de
zorg, kan het gewoon voor andere
zaken orden ingezet. ,,Dan staat Be-
verwijk negen ton in de plus.”
Niet alleen Vrij Beverwijk vond dit
een slecht plan, ook verantwoorde-
lijk wethouder Hanneke Niele wees
het af. ,,Ik denk dat we dat geld heel
hard nodig gaan hebben.”

GroenLinks: zorggeld
in de algemene pot
Bart Vuijk

Beverwijk ✱ GroenLinks Beverwijk
heeft er geen moeite mee als de ge-
meente geld dat eigenlijk is be-
stemd voor jeugd- of ouderenzorg,
voor heel andere zaken wordt ge-
bruikt. Raadslid Pieter van Popta
merkte dit op tijdens de raadsverga-
dering over de financiële stukken
van de gemeente.

De 17-jarige Elle uit Uitgeest is al
lang creatief. Van tekenen en schil-
deren tot filmpjes maken. „Ik heb
wel wat kunstenaars in de familie,
maar het meeste komt uit mezelf.”
Een paar vrienden zeiden begin
van het schooljaar dat ze echt mee
moest doen met de Kunstbende, dé
wedstrijd voor jong creatief talent.
Nu is zij een van de winnaars. „Het
is supergaaf, ik ben er heel blij
mee. Toch besef ik me nog niet
helemaal wat er gaat gebeuren.”

Stedelijk
Wat er sowieso gaat gebeuren, is
dat Elle een avond mag exposeren
in het Stedelijk Museum in Am-
sterdam. Volgens de jury past haar
kunst ’zonder twijfel aan de muren
van het Stedelijk’. „Het is een van
de gaafste musea van Amsterdam
én van Nederland. Heel grote kun-
stenaars hangen daar. Daar mag ik
bij hangen. Als kunstenaar is dit
een lekkere start.”
Het kunstwerk van Elle bestaat dus
uit drie schilderijen en je kunt ze
door middel van je telefoon bekij-
ken. „Ik houd ervan als het interac-
tief is.” Dus besloot Elle om te
spelen met negatieve en positieve
kleuren. „Ik heb ervoor gekozen
om de schilderijen niet in de wer-
kelijke kleuren van de wereld te
schilderen, maar in de negatieve,
omgekeerde kleuren. Ik wil laten
zien dat niet elk negatief onder-

werp een positieve kant heeft.”
Iedere smartphone heeft de moge-
lijkheid om de negatieve kleuren
op de telefoon aan te zetten. „Als je
de ’kleuren omkeer functie’ aanzet
wordt alles negatief, alles keert om,
is binnenstebuiten. Als je dan door
je camera kijkt, zie je dat alles
paars en zwart is. Terwijl het nor-
maal meer groen en roze is. Het is
een heel andere werkelijkheid.”
Door naar de schilderijen te kijken
via de camera van je telefoon, zul je
de ware kleuren van de positieve
wereld op het scherm zien.
Ieder schilderij is geschilderd vanaf
een bestaande foto van Elle. Zo is

’Vlucht strook’ (24x30) best ab-
stract. Het negatieve is de voort-
vluchtigheid in de manier van
schilderen. „We zijn allemaal op
weg ergens naar toe, we gaan van
hot naar her. Dat beschouw ik als
negatief. Ik probeer zelf wat meer
rust te pakken, over dingen na te
denken. Veel mensen doen meer
dan ze aan kunnen.”

’Stempel
Wacht kamer’ (40x50) is een kin-
derspeelruimte bij de psycholoog.
Elle kwam daar weleens, omdat ze
ADD heeft. „Kinderen krijgen daar
gelijk een stempel, maar laat het
kind kind zijn”, roept ze op. 
Het grootste werk ’Speel goed’
(60x80) is een foto van een Duitse
etalage met nepgeweren waar een
jongetje naar stond te kijken. „Een
geweer is gewoon een moordwa-

pen. Ik zeg niet dat het verboden
moet worden, maar vond het wel
een negatief beeld.”

Elle Madelief van Baaren wil geen
statement met haar werk maken.
„Ik wil juist een vraagstuk openen.

Wat is bijvoorbeeld de positieve
kant van een kind dat een stempel
krijgt? Of van kinderen die in

aanraking komen met geweren? Of
het positieve van ons vluchtge-
drag? Ik wil mensen met mijn

kunst daarover laten nadenken.”
Volg Elle Madelief op Instagram:
@3113nde

Elle Madelief van Baaren met enkele van haar kunstwerken. FOTO HELEEN VINK

Uitgeestse exposeert op haar 17e al in het beroemde Stedelijk Museum

’Als kunstenaar is dit wel  een lekkere start’
Marina de Haan

Uitgeest ✱ „Ik haal mijn schilderij-
en even”, zegt Elle Madelief van
Baaren. Even later komt ze terug
met drie verschillende schilderijen
die samen het kunstwerk ’Elke
negatieve kant heeft een positieve
kant?’ vormen. Daarmee won zij
vorige week de landelijke Kunst-
bende in de categorie Expo. „Ik
geloof dat hierdoor veel deuren
opengaan.”

Spelen met
positieve en
negatieve kleuren

Heemskerk ✱ De gemeenteraad en
het burgerinitiatief Behoud bOmen
Oprijlaan Marquette (Boom) kregen
het in 2014 voor elkaar: het toppunt
van burgerparticipatie. Vierduizend
handtekeningen werden gezet te-
gen het collegevoorstel om tiental-
len monumentale bomen te kappen
langs de oprijlaan van Marquette. 89
zienswijzen kwamen binnen tegen
dat collegevoorstel. Een heel duide-
lijk signaal van de participerende
burger. De gemeenteraad stemde in
2014 het kapvoorstel van het college
met een dikke meerderheid weg.
Volgens mevrouw Joke Hoobroeckx
stemden slechts vijf raadsleden vóór
de bomenkap. 

Hoe anders gaat dat vier jaar later in
dezelfde gemeente. Precies anders-
om eigenlijk. Omgekeerde burger-
participatie. Van duizend huishou-
dens in Zuidbroek Oosterwijk ver-
schenen er woensdag zes voor de be-
zwarencommissie. Ze zijn om
uiteenlopende redenen tégen een
proef met gescheiden inzameling
van plasticafval. Daarbij wordt de
grijze bak nog maar eens per vier
weken geleegd.
Op het zelfde moment dat die men-
sen peentjes zweten ten overstaan
van de bezwarencommissie, spreekt
wethouder Gaatze de Vries in de
raadszaal de gemeenteraad toe.

Over datzelfde pilotproject. ,,Zes
huishoudens die bezwaar maken.
Of dat veel is, dat laat ik aan u over’’,
zegt hij. ,,Wat ons betreft is het een
aantal om te kunnen stellen dat het
verantwoord is om de pilot te star-
ten.’’ Oh ironie; de krant besteedde
juist veel aandacht aan het onder-
werp omdat de redactie vond dat zes
bezwaren tegen zo’n project opval-
lend is. 

Lef
Het is niet niks om je bezwaren op
papier te zetten, ze op te sturen naar
de gemeente om ze vervolgens voor
een tribunaal te komen verdedigen.
Dat getuigt van wil om te participe-
ren. Dat getuigt van lef.
Wat kan er in vier jaar tijd veel ver-

anderen. Is het een kwestie van een
nieuwe raad, een nieuw geluid (vrij
naar Gorter). Is het een andere ma-
nier om burgers te betrekken bij het
besturen van de gemeente? 
De gemeenteraad en het burgerini-
tiatief Behoud bOmen Oprijlaan
Marquette (Boom) kregen het in juli
2018 voor elkaar: het toppunt van
’omgekeerde burgerparticipatie’.
Ruim 1200 mensen tekenden nood-
gedwongen opnieuw tegen de voor-
genomen kap van tientallen monu-
mentale bomen langs de oprijlaan
van Marquette. De gemeenteraad
stemde dit keer met een dikke meer-
derheid vóór het kapvoorstel van
het college. Slechts vijf raadsleden
waren tégen de bomenkap. Ziens-
wijzen indienen kan nog tot 9 juli.

’Omgekeerde burgerparticipatie?’
AnalyseFriso Bos

Recent kwam een rapport over
vuurwerk door Onderzoeksraad
voor Veiligheid aan de orde in Den
Haag. Het kabinet neemt zes van
de zeven aanbevelingen van de
raad over, alleen een algeheel ver-
bod op knalvuurwerk en vuurpij-
len wordt niet overgenomen. 
Als alternatief voor het algeheel
verbod op vuurwerk is het lokaal

vuurwerkverbod geïntroduceerd.
Een meerderheid in de Tweede
Kamer is er voorstander van dat
gemeente dit zelf gaan regelen.
Maar voordat een wens van de ka-
mer is vertaald is een wet, gaat er
nog heel wat tijd voorbij. Daarop
wil GroenLinks in Castricum niet
wachten, aldus het Castricumse
GroenLinks-commissielid Ma-
chiel Postma.
,,Ik wil eerst de stemming peilen
in de raad en daarna daarbuiten.
GroenLinks is voor een verbod op
vuurwerk, maar er zijn vast men-
sen die daar tegen zijn. Ik zou
graag een bijeenkomst organise-
ren met voor - en tegenstanders
die samen komen met oplossingen
waar iedereen wat aan heeft.’’ 

Hij denkt daarbij aan een buurt
die afspreekt het individuele knal-
len achterwege te laten, maar een
pleintje in de wijk aan te wijzen
waar de buurt vuurwerk kan afste-
ken. ,,Wonen er aan de noordkant
van een straat veel ouderen en aan
de zuidkant meer jongeren, ik
noem maar wat, dan kan de buurt
afspreken aan de zuidkant vuur-
werk toe te staan en aan de andere
kant niet. De gemeente kan dit
dan faciliteren met borden die
vuurwerkvrije zones aangeven.’’
Een gemeentebreed vuurwerkver-
bod komt voor komende jaarwis-
seling in elk geval te vroeg. Post-
ma: ,,Handelaren hebben al vuur-
werk ingekocht. Die zouden
zwaar gedupeerd worden.’’

’Vuurwerkverbod in Castricum’
Koen van Eijk

Castricum ✱ Vooruitlopend op een
mogelijk lokaal vuurwerkverbod,
waar de Tweede Kamer in meer-
derheid voorstander van is, wil
GroenLinks in Castricum de mo-
gelijkheden onderzoeken om een
eind te maken aan particulier
vuurwerk in de gemeente.


