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Bij Kadernota behandeling 23 juni 2016 

Bij een algemene beschouwing, voorzitter, zijn we gewend om vooruit te kijken. Waar leggen we als 
politieke partij onze accenten. 

Vandaag van mij geen taart zoals u gewend bent. Er zijn te veel genomineerden wat het maken van 
een keus onmogelijk maakte. Het is goed om voor vernieuwing in aanmerking komende tradities en 
gewoonten aan te passen aan de tijd. Dat is bestuurlijke vernieuwing. Dat voorkomt vastroesten. En 
biedt nieuwe kansen. Excuus als u er met uw maaltijd rekening mee had gehouden. U moet het 
vanavond doen met een koekje van eigen deeg.  

In de bijdrage van Burgerbelangen Soest-Soesterberg, neem ik u vandaag graag mee naar een heel 
klein plaatsje op onze aardbol. In de mij toebedeelde vijf minuten wil ik u meenemen naar Schrik-in-
Waterland. Een dorpje van 45.519 inwoners op de totale wereldbevolking van 7,4 miljard mensen. 
Een speldenknop dus. En toch, de problematiek die wereldwijd speelt, gaat niet aan Schrik-in-
Waterland voorbij. Vergelijkbaar met de dierenwereld probeert iedere bewonersgroep zich te 
onderscheiden van de ander door op een eigen manier territorium af te bakenen.  

De jonge Schrikezen, zoals ze vaak worden genoemd, doen dat door te willen lijken op hondjes die 
hun territorium afbakenen door op bekende hoekjes hun uitwerpselen het lichaam uit te laten lopen. 
Zij laten dit gepaard gaan met ronkende bromfietsen, bulderende soundblazers , roken zelf gemaakte 
sigaretten in toetervorm die een weeïge geur verspreiden en stoten soms onverstaanbare kreten uit. 
Als een roedel wolven komen ze dagelijks bij elkaar om hun eigen rituele dansen te vertonen. Door 
gebrek aan een degelijke schildersopleiding in het dorp, is het spuitbusspuiten tot amateurkunst 
verheven. Op alle voorkomende objecten, behalve de eigen voordeur of woonkamerruit van oma, is 
dit spuiten een geliefde bezigheid geworden. Blijkbaar heeft de lokale overheid de taak die ouders 
hebben, het opvoeden van hun kinderen, over moeten nemen. Er worden zielenknijpers, 
jeugdhulpverleners, jongerencoaches en wat dies meer zij ingehuurd om het gedrag van deze jonge 
Schrikezen naar gewenst gedrag om te buigen .Het enige wat de burgers van Schrik-in-Waterland 
missen, is geduld. Over 15 jaar zijn de nu jonge Schrikezen gezapige huisvaders en –moeders die druk 
bezig zijn met het opvoeden van hun kinderen. Als opvoeden bij de lokale overheid zou horen, dan 
zou daar toch ook de kinderbijslag heen moeten? Dan is er in ieder geval een dekking voor de te 
maken kosten voor herstel van de schades en het inhuren van externe krachten. 
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Maar er zijn nog meer groepen en individuen die hun territoriumgevecht uitspelen via de financiën 
van dit kleine dorpskasje. Veel inwoners van dit dorpje hebben hun huis een naam gegeven om 
daarmee zich te onderscheiden van anderen. Zo kent Schrik-in-Waterland huizen met opvallende, in 
de plaatselijke publiciteit komende, namen. Een inmiddels bekende naam is “huize Maria” geworden, 
waar uitgeputte, meestal uit omliggende dorpjes komende mannen even gemasseerd kunnen 
worden om vervolgens hun dagelijkse werkzaamheden weer op te kunnen pakken. In de directe 
omgeving van huize Maria staat “huize Jozef”. Daar geloven de bewoners al lang niet meer in deze 
Maria’s onbevlekte ontvangenis. Een samenlevingsvorm tussen die twee behoort evenmin tot de 
mogelijkheden. De bewoners van huize Jozef, de Boppers, ergeren zich vooral aan de lucht die, zeker 
als de wind verkeerd staat, de geur van allesoverheersende wasverzachter verspreid. Een lucht die 
niet past bij de traditionele welriekende geur van boerenmest en gier. Dus vinden de Boppers dat 
huize Maria andere vormen van bewegingstherapie moet aanbieden waar minder bij getranspireerd 
wordt, of haar deuren moet sluiten. Met pen gewapend trekken de Boppers ten strijde. Artikelen 
schrijvend, brieven aan gemeente, brieven aan individuele raadsleden , brieven aan landelijke en 
provinciale politici maakt het nodig dat handmassage is gewenst om verkramping tegen te gaan. 
Echter de Boppers weigeren voor deze massage naar huize Maria te gaan. Hun medicijn is nog meer 
brieven en nog meer artikelen schrijven. De verkramping in de vingers is overgeslagen op de 
verkrampte stijl van de brieven. Opname in een sanatorium lijkt haast onvermijdelijk. Mochten er 
prijzen te vergeven zijn nomineren wij de Boppers voor een waardebon te besteden in huize Maria. 

Toch voorzitter zijn dit niet de enige twee voorbeelden van territoriumgevechten in dit dorp. In 
Schriksveen, een klein wijkje binnen dit dorp, wordt al jarenlang een territoriumgevecht 
uitgevochten. Jaren geleden hebben bewoners van andere werelddelen hun oog laten vallen op 
Schriksveen om zich daar te vestigen. Al of niet vrijwillig daar terechtgekomen ziet men ook hier 
gedrag vergelijkbaar met dat uit de dierenwereld terug. Bang om als individu verslonden te worden 
door andere groepen scholen zij samen en trekken in groepen op door Schriksveen. Overigens we 
hebben het hier in hoofdzaak over 10-25 jarigen. Aan de groep om hen heen ontlenen zij de kracht 
om zich anders te gedragen. Di t leidt tot veel overlast bij andere bewoners van deze wijk. Waar het 
in Schrik-in-Waterland aan ontbreekt is het openlijk benoemen van de problemen in het dorp en die 
vervolgens gezamenlijk en zichtbaar aan te pakken.  Angst is vaak een slechte raadgever. Angst voor 
stigmatisering kan leiden tot opgekropte onlustgevoelens die verder woekeren als een kwaadaardig 
gezwel. In dit geval denken we aan een spreuk van Amnesty International: “als niemand iets zegt 
tegen iemand, vallen er doden in plaats van woorden”. 

Er is trouwens meer aan de hand in Schriksveen. Was een deeltje van de wijk gebombardeerd tot 
vuurwerkvrije zone, het ware beter geweest als de gemeenteraad had besloten tot een 
vandalismevrije zone. Dat laatste zou voor heel Schrik-in-Waterland aan te bevelen zijn. Maar de 
vragen die dan op komen zijn: hoe kun je vandalisme voorkomen en zo’n regel  handhaven? Met 
alleen de kreet: “Wij zijn Schrik-in-Waterland “ in ieder geval niet! 

Schrik-in-Waterland maakt deel uit van een land waar vrijheid van meningsuiting een groot goed is. 

Juist het feit dat gezegd mag worden wat anderen minder welgevallig is geeft de garantie en de 
kracht dat ieder gebruik kan maken van die vrijheid, mits het niet strijdig is met artikel 1 van de 
grondwet. Immers, als je een ander die ruimte geeft, kun je daar zelf , als het nodig is, ook gebruik 
van maken. Dat maakt mensen aan de ene kant kwetsbaar en tegelijkertijd weerbaar. Dan heb je 
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geen speciale-dag-vlag meer nodig. De Boppers mogen schrijven, de jongeren mogen vinden en wij 
mogen deze beschouwingen uitpreken. 

Dit vanuit de gedachte: “ook al ben ik het nog zo oneens met wat u zegt, ik zal uw recht om het 
te zeggen tot de dood verdedigen”. 

Tot zover onze kennismaking met Schrik-in-Waterland. 

Staan wij vandaag voor de keuzes die het college via de kadernota aan ons voorlegt. Jammer 
overigens voorzitter dat het college zelf geen keuzes maakte waardoor het erop lijkt dat de 
kadernota verwordt tot een folder van Bart Smit zo voor Sinterklaas. Onder het motto: kijk eens wat 
je allemaal mag willen. 

Onze prioriteit ligt in ieder geval bij een veilige gemeente. Een lokale democratie waarbij besluiten bij 
meerderheid van stemmen worden genomen en waar rekening gehouden wordt met de mening van 
de minderheid. Bij het maken van die keuzes voor de toekomst wensen we ieder veel wijsheid toe. 

Mijn tijd zit er op voorzitter, en dat is maar gelukkig ook want wij leven niet in Schrik-in-Waterland: 
Wij zijn Soest. 

 Overigens voorzitter, iedere vergelijking met personen , namen en situaties uit Schrik-in Waterland 
en ons mooie Soest berust op louter toeval. 

 

Dank u wel. 

Johan Baks 

http://www.tpo.nl/2012/10/01/bescherm-de-vrijheid-van-meningsuiting-tegen-zichzelf/
http://www.tpo.nl/2012/10/01/bescherm-de-vrijheid-van-meningsuiting-tegen-zichzelf/

