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Schrijver Bies van Ede opende
met raadslid Moussa Aynan
(PvdA) gisteren de schoolbieb. 

Met hulp van een aantal
leerlingen leggen ze een plank
vol met nieuwe boeken in een
kast van de bibliotheek. Vanaf
nu heeft de school een Bies van
Ede boekenplank. Het blijkt
ook een belangrijk moment
voor de schrijver. Hij maakt er
snel een foto van. Voortaan
heeft de school een nog ruimere
keuze aan boeken die kinderen
kunnen lenen.

Na de officiële opening mo-
gen de kinderen uit de boven-
bouw vragen stellen aan de
schrijver. En die schieten alle
kanten op: ,,Hoe word je een
beroemd schrijver?’’ ,,Gebruikt
u veel fantasie?’’ Maar ook:
,,Spreekt u Chinees?’’ De steller
van de laatste vraag moet hij
teleurstellen. Van Ede spreekt
geen Chinees. De schrijver geeft
iedereen antwoord, maar geeft
ook tips over hoe je een boek
kan schrijven. Als advies geeft
hij de schrijvertjes dat ze een
spannend of leuk onderwerp
moeten hebben voordat ze
beginnen aan hun boek.

De leerlingen uit groep acht
hebben goed geluisterd en een
paar hebben al een idee voor
een boek. Ramazan (11) zou een
verhaal maken met veel actie
erin. ,,Ik heb zelf ook veel actie

meegemaakt. Ik heb een keer
een auto-ongeluk gehad.’’ Ilias
(11) zou een spannend boek
schrijven over moorden. ,,Kin-
deren, volwassen, de maffia,

alles komt erin voor. Giovani
(10) is iets minder van de actie
en bloederigheid. Zijn hoofd-
persoon gaat op reis naar Ame-
rika en belandt daar in een

avontuur.
,,Het raarste wat Bies van Ede

zei, is dat hij zijn geld verdient
met liegen’’, zegt Nassira (11).
Toch lijkt het de leerlingen

daardoor juist leuk om schrijver
te worden. ,,Dan is liegen niet
erg’’, zegt Oskar (10). ,,Als je
liegt kan je namelijk de leukste
verhalen bedenken.’’

Bibliotheek vol nieuwe boeken geopend in Brede School Parkrijk

’Dan is liegen niet erg’
door dagmar aarts

H AA R L E M - ,,Ik verdien
mijn geld met liegen’’, zegt
kinderboekenschrijver Bies
van Ede. De kinderen van
Brede School Parkrijk zijn
diep onder de indruk.

Kinderboekenschrijver Bies van Ede zet zijn eigen boeken in de kast. FOTO UNITED PHOTOS/ROBIN VAN LONKHUIJSEN. 

HA ARLEM - ,,Hij achtervolgde me, eigenlijk een soort stalker’’, herinnert
Gerrie de Boer (73) zich lachend de ontmoeting met haar man Jelle de
Boer (75). Vandaag zijn ze 55 jaar getrouwd. ,,Maar al zestig jaar samen,
als je de verkering meetelt’’, concludeert Gerrie nadat ze hardop heeft
teruggeteld.
Gerrie was dertien toen ze Jelle ontmoette. ,,Hij liep altijd achter me aan
als ik de hond uitliet’’, zegt ze. ,,Ik kende hem niet eens.’’ ,,Ze was een
lekker ding’’,verklaart Jelle. Op een dag raakten ze aan de praat en was de
kiem voor hun relatie gelegd.
Vijf jaar later, in december 1957, trouwt het stel op de Grote Markt. ,,Het
was geen groot feest, we hadden geen geld’’, zegt Jelle. ,,Na de bruiloft
woonden we dan ook nog acht jaar in bij mijn moeder’’, vult Gerrie hem
aan. Daar kregen we onze zoon en dochter.’’ Allebei werkten ze fulltime.
Jelle als metselaar, Gerrie als serveerster in de horeca. Van dat geld koch-

ten de geliefden later een eigen huis aan de Wim van Eststraat. Daar
wonen ze nu nog.
Alhoewel, daar zitten ze alleen in de wintermaanden. In de zomer ver-
wisselen Jelle en Gerrie hun optrekje in de Sportheldenbuurt voor hun
’tweede huis’, de stacaravan. Al 37 jaar hebben ze een vaste plek op Cam-
ping ’73 bij Winkel. ,,We kennen iedereen daar en iedereen kent ons’’,
zegt Gerrie. ,,Alle kinderen en kleinkinderen staan er ook. Zo hebben we
altijd iedereen in de buurt.’’
Dat komt mooi uit, want familie is voor Jelle en Gerrie het hoogste goed.
Thuis is het dan ook net de zoete inval. Naast Gerrie op de bruine leren
bank zitten haar dochter,kleindochter en schoondochter. Ook drie van de
achterkleinkinderen banjeren door het huis. ,,Elke dag is er wel iemand,
en soms iedereen tegelijk’’, zegt Gerrie tevreden. ,,Hieruit halen we ons
energie. Met dank aan de kroost komen wij ons oude dag wel door.’’ 

Huwelijkstrouw ’Als ik de hond uitliet, liep hij achter me aan’

ZAN DVOORT - Leerlingen van de Nicolaasschool in
Zandvoort hebben gisteren bewoners van Zorgcen-
trum Huis in de Duinen een kerstpakket bezorgd. De
kinderen deden dit namens de Riki Stichting. Ingrid
Strating van de stichting: „De bewoners van het zorg-
centrum vinden het hartstikke leuk. Ze zijn blij dat er

aan hen wordt gedacht en dat iemand een praatje
komt maken. Veel ouderen zijn eenzaam in deze
feestmaand. Hun vriendengroep wordt steeds kleiner
en ze missen hun familie.”De stichting gaat bij 18 dui-
zend ouderen in Nederland langs om kerstpresentjes
te brengen. FOTO UNITED PHOTOS/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Kerstpakket Kinderen verrassen ouderen 

De broers Slewe, eigenaren van
landgoed Elswoutshoek, vinden
van wel. Zij hebben een plan
gemaakt om hun landgoed op
te knappen inclusief de bouw
van een tweede huis. Maar de
VVD wil het niet, dus gebeurt
het niet.

De Slewe’s worden be-
schouwd als speculanten. Maar
er is toch zoiets als een anti-
speculatiebeding?

Ook is er de angst voor prece-
dentwerking. Kun je nog nee
zeggen tegen andere landgoed-
eigenaren die willen bouwen? 

Jazeker, zeggen experts. Dat
eigenaar A toestemming krijgt
om iets te mogen bouwen wil
niet automatisch zeggen dat
eigenaar B dit ook mag. Om af
te wijken van het bestemmings-

plan moet er sprake zijn van
een algemeen maatschappelijk
belang en dat moet stevig wor-
den onderbouwd en voorgelegd
aan allerlei instanties.

Je zou kunnen zeggen dat er
sprake is van algemeen belang
dat Elswoutshoek wordt opge-
knapt. Bloemendaal zegt trots
te zijn op haar landgoederen.
Dan moet je er ook alles aan
doen om de zorg voor landgoe-
deren door particulieren en
instanties te omarmen, facilite-
ren en koesteren. Dan moet je
mensen die dit met respect
willen doen en met aandacht
voor de historie van de plek
helpen.

Daarom is het opmerkelijk
dat Bloemendaal zo moeilijk
doet richting Slewe’s. Misschien
zijn het lastige jongens en han-
delen ze niet volgens de bureau-
cratische regels. Maar daar ligt
een taak voor de gemeente. Dan
pas je maatwerk toe. Je gaat als

ambtenaar of wethouder praten
en kijken naar de plannen. Het
lijkt alsof de gemeente daar niet
erg haar best voor heeft gedaan.
Dat is jammer. En dat is
vreemd.

Landje van Goof
Want wie verder kijkt in de
gemeente Bloemendaal ziet
genoeg voorbeelden om te zien
dat het ook anders kan. Neem
het landje van Goof oftewel
Duinlusthoek, pal naast Els-
woutshoek. Staatsbosbeheer
gaat daar stallen opruimen en
mag ter compensatie ergens een
villa bouwen, mogelijk op het
landje van Goof zelf. De organi-
satie maakt gebruik van een
speciale regeling en de gemeen-
te is al akkoord.

Op landgoed Elswout, naast
Elswoutshoek, heeft de ge-
meente al de vergunningen
verstrekt voor een hotel-restau-
rant.

Daaruit blijkt dat de gemeen-
te Bloemendaal niet blind is
voor het gegeven dat onder-
houd van een landgoed met alle
gebouwen erop handenvol geld
kost. En dat geld moet toch

ergens vandaan komen. Soms is
het er niet. Want heeft de ge-
meente zelf niet twee jaar gele-
den de boerderij Veen en Duin
(rijksmonument) verkocht om
van de kosten af te zijn?

Misschien moet je af en toe
water bij de wijn doen als dat de
enige manier is om een histo-
risch monument van de onder-
gang te redden.

Kortom: als zich mensen
aandienen die geld willen ste-
ken in een landgoed, daar een
goed plan voor hebben ontwik-
keld - en ja: er ook willen wo-
nen - zou de gemeente daar
serieus en pragmatisch naar
moeten kijken.

Luigi Prins
En Bloemendaal kan best soms
een oogje dicht doen. Zoals drie
jaar geleden in het geval van de
sloop van twee dienstwoningen
op landgoed Belvédère aan de
Bloemendaalseweg in Overveen.

De gemeente deed niets om ze
te redden. ,,Je kunt nu eenmaal
niet alles behouden wat leuk
is’’, zei wethouder Tames Kokke
(VVD) toen. Dus staan er nu
twee grote moderne villa’s, pal
langs de weg.

En tien jaar geleden deed de
gemeente ook niet zo moeilijk
tegen Luigi Prins, eigenaar van
landgoed Lindenheuvel. Hij had
daar illegaal een boerderij neer-
gezet. De gemeente vond het
goed dat die bleef staan als
Prins onder meer een beheers-
plan voor het terrein zou ma-
ken.

Heeft de gemeente in de
tussentijd overigens wel eens
gecontroleerd of Prins inder-
daad volgens afspraak zijn
landgoed heeft onderhouden?

Regels zijn rekkelijk. In geval
van nut en noodzaak en alge-
meen belang. En soms daar
voorbij.
M A R G O T  K L O M P M A K E R

A C H T E R G R O N D

Meet Bloemendaal met verschillende maten?
B L O E M E N DAA L - Wordt er in
de gemeente Bloemendaal
met verschillende maten
gemeten?

Elswout FOTO HDCMEDIA 

H AA R L E M - Het Haarlemse café
De Lange Heer gaat de komende
week tijdens verschillende ’Si-
lent Disco’-evenementen probe-
ren geld in te zamelen voor de
liefdadigheidsactie ’3FM Serious
Request’.

Dansliefhebbers kunnen vol-
gende week maandag - kerst-
avond - bijvoorbeeld de benen

losgooien tijdens ’Silent Night
Holy Rave’. Bijzonder bij dat eve-
nement in de Lange Herenstraat
(Stationsbuurt): de muziek die
wordt gedraaid, zal alleen met
koptelefoons zijn te beluisteren.
Dat geldt ook voor de vier andere
evenementen bij De Lange Heer
(komende donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag). Deelne-
mers moeten per persoon tien

euro neertellen. Zij krijgen daar-
voor de beschikking over een
koptelefoon en ook twee con-
sumpties.

Een flink deel van de op-
brengst van de evenementen
gaat naar Serious Request, de
jaarlijkse actie van 3FM-dj’s die
vandaag op gang komt. Dit jaar
zamelen de ’draaiers’ geld in om
babysterfte terug te dringen. 

Café strijdt mee tegen babysterfte
door carlo nijveen

B L O E M E N DAA L - Het schiet niet
erg op met het gesprek tussen de
gemeente Bloemendaal en het
comité bezorgde bewoners Bloe-
mendaal. Na anderhalve maand
wachten heeft de gemeente twee
data voor een gesprek voorge-
steld: maandag 7 of dinsdag 8 ja-
nuari. De bedoeling is te praten
over de gemeentelijke huisves-
ting, met name wat betreft de fi-
nanciële consequenties.

Rob Vermeulen namens het
comité: ,,Die data accepteren we
niet. De behandeling in de com-
missie is al 8 januari. En uiter-
aard is het de bedoeling dat de
commissieleden de uitkomst van
ons gesprek kunnen meenemen
in de discussie.’’ Het comité heeft
wethouder Kokke laten weten
nog dit jaar rond de tafel te wil-
len.

Ook de onafhankelijke voor-
zitter die het debat moet leiden

is een probleem. Vermeulen:
,,We hebben professor Van der
Zanden voorgesteld, hoogleraar
accountancy. Maar de gemeente
vindt het een punt dat Van der
Zanden acht jaar geleden iets
voor een accountantsbureau
heeft gedaan dat regelmatig za-
ken met Bloemendaal doet.’’

Bloemendaal heeft een andere
hoogleraar voorgesteld: profes-
sor Van Helleman. Van der Meu-
len: ,,Van Helleman is gespeciali-
seerd in accountancy maar geen
jurist en hij heeft ook geen erva-
ring met mediation zoals onze
kandidaat. Ook hij is in het verle-
den verbonden geweest aan een
accountantskantoor. Dus hoezo
onafhankelijkheid. Het gaat ons
vooral om de deskundigheid.
Onze kandidaat heeft betere pa-
pieren. Ach, het zijn allemaal po-
gingen om de zaak te frustreren.
De gemeente heeft er gewoon
geen zin in.’’

Comité en gemeente
komen er niet uit
door margot klompmaker

Pesten is volgens Ploegman een
aanleiding om te kijken naar de
schoolorganisatie. ,,Ik vind niet
dat scholen schuldig zijn aan
pesten, maar sommige elemen-
ten van een schoolbeleid werken
niet om pesten te voorkomen. Zo
zitten kinderen in de klas met
leeftijdsgenoten en krijgt ieder-
een dezelfde lessen. Wanneer een
kind het niet kan bijbenen, valt
hij buiten de groep. De bood-
schap die hiervan uitgaat, is dat
het slecht is als je niet met de
groep meedoet. Kinderen ont-
houden dat en het kan leiden tot
pestgedrag.’’ De School werkt
niet met jaargroepen. Verschil-
lende leeftijden zitten bij elkaar
en elk kind krijgt een eigen leer-
plan. Zo valt niemand buiten de
boot.

Ploegman vindt dat leerlingen
en ouders vaak te weinig in-
spraak hebben bij besluiten van
de school. ,,De juf, meester of di-
recteur bepaalt. Zo kunnen over-
macht en onmacht gemakkelijk
ontstaan. Kinderen leren dat de
juf het voor het zeggen heeft.
Een leerling is afhankelijk van de
goede wil van zijn leerkracht. Zo
geef je mee dat de sterkste de
macht heeft.’’ Op De School wor-
den kinderen en ouders daarom
betrokken bij besluiten.

Leerlingen wordt geleerd dat
iedereen uniek is, maar wel ge-

lijkwaardig. ,,Veel scholen zijn
gericht op prestaties waarbij
winnen belangrijk is’’, zegt
Ploegman. Bijvoorbeeld bij de
sportdag of de voorleeswed-
strijd. De boodschap van die
competities is dat de beste eer
krijgt en de rest verliest.’’

Ploegman vindt het lastig om
te zeggen of er ook daadwerke-
lijk minder wordt gepest op haar
school dan op andere scholen.
,,Maar er zijn wel een heleboel
momenten waarop kinderen
kunnen vertellen dat ze worden
gepest. Doordat wij verschillen-
de leraren op een groep kinderen
hebben, is de kans groter dat een
van de leraren het vertrouwen
van een leerling heeft. Ook spre-
ken we elke tien weken een uur
met ouders en kinderen. Tijdens
de lunch en tijdens het buiten-
spelen zijn docenten ook aanwe-
zig. Pesten vindt nou eenmaal
niet tijdens de rekenles plaats.
Wat ook helpt is dat de kinderen
niet allemaal tegelijk uit school
gaan. Leerlingen kunnen bij ons
van 8.00 tot 18.00 uur terecht.
Het is dus niet zo dat iedereen
massaal om 15.00 naar huis gaat
en dat het pesten buiten het
schoolhek begint.’’

Wanneer er toch gepest is ver-
schilt De School niet van andere
scholen. Een leerkracht gaat dan
in gesprek met de betrokken
leerlingen. Wanneer het pesten
een hele groep aangaat, wordt
het uitgesproken in een kringge-
sprek. Kinderen mogen dan zeg-
gen wat ze vervelend vinden en
wat ze zouden willen verande-
ren.

Pesten op school voorkomen

Scholen geven
fout voorbeeld
door dagmar aarts

Z A N DV O O RT - De organisatie
van veel scholen helpt niet om
pesten te voorkomen. Dat denkt
Marjolein Ploegman van basis-
school De School in Zandvoort.

De app is een extraatje dankzij
het nieuwe walradarsysteem dat
in september in gebruik is ge-
nomen. ,,Wij zijn blij met die
service op de smartphone. Het
toont de transparantie van ons
werk. En het scheelt ons veel
vragen, met name rond cruises.
Passagiers en taxichauffeurs
kunnen straks zelf kijken waar
een schip aanmeert.’’

Dat zegt Jan van Griethuizen
van Haven Amsterdam, die
verantwoordelijk is voor het
walradarsysteem. Vooral de
loodsen kunnen het waarderen.
,,De beloodste vaart was tot nu
toe het probleem niet, maar we
hebben nu alle pleziervaart
perfect in beeld en daar zijn we
erg blij mee’’, zegt Willem Ben-
tinck van het Loodswezen.

Vanuit het Havenoperatiecen-
trum in IJmuiden, aan de Sein-
postweg, wordt nu alle scheep-
vaart tussen de twaalfmijlzone
op zee en de Oranjesluizen bij
Amsterdam geregeld. Voor de
medewerkers van verkeerslei-
dingscentrum heeft het nieuwe
systeem nogal wat gevolgen
gehad, maar ook voor de
scheepvaart. Kapiteins moeten
zich nu voor vertrek bijvoor-
beeld melden. Daarnaast moe-
ten ze contact hebben met twee
meldpunten in plaats van één.

Eentje voor het scheepvaartver-
keer en een voor het uitwisselen
van gegevens over lading en
dergelijke.

Het personeel van het Have-
noperatiecentrum is bijge-
schoold voor het nieuwe sys-
teem, maar ook is het Noord-
zeekanaalgebied in andere
’blokken’ ingedeeld. ,,Verkeers-
leiders en sluiswachters gaan nu
ook elkaars werk doen. Daar-
voor moeten ze examens doen,
maar het geeft ze ook een nieu-
we uitdaging’’, zegt Van Grie-
thuizen.

Tevredenheid
Tevredenheid dus over het
nieuwe systeem, dat alleen op
de eerste dag dat het operatio-
neel was een paar problemen
heeft gegeven. Het walradarsys-
teem is voorbereid op de komst
van de nieuwe sluis tussen de
Midden- en Noordersluis in.
Maar het kan meer.

,,Over een jaar of twee kun-
nen we vanuit het Havenopera-
tiecentrum ook de sluizen be-
dienen. Dat gaan we niet doen
want we hebben liever mensen
ter plaatse, maar het kan wel’’,
zegt Van Griethuizen.

Een bijkomend voordeel van
het nieuwe systeem is dat de
drukte op het kanaal zichtbaar
is.

Voor kapiteins op de laptop
van de loods, bijvoorbeeld.

.,Als er een groot cruiseschip
achter het Centraal Station van
Amsterdam vaart, is er geen
ruimte voor een ander schip om
te passeren. Dat kunnen we nu
laten zien’’, zegt Bentinck.

Walradarsysteem voldoet

Schip straks op
smartphone te volgen
door bart boele

I J M U I D E N - Schepen op het
Noordzeekanaal zijn binnen-
kort via een app op de smart-
phone te volgen. Iedereen kan
dan zien waar een schip is, waar
het naar toe gaat en wanneer
het daar wordt verwacht.
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