
Raadsvergadering Bloemendaal, 13 december 2018.  

Geachte leden van de raad, 

Dames en heren, 

 

’t Was me ’t jaartje wel, lieve mensen 
’t Was me ’t jaartje wel 

Eerst dacht ik nog: dat is het jaartje niet 
Maar als je ’t nog eens rustig overziet 

Dan merk je in een tel 
’t Was me ’t jaartje wel 
’t Was me ’t jaartje wel 
’t Was me ’t jaartje wel 

 
Deze tekst is afkomstig uit de Oudejaarsconference 1956 
van Wim Kan. Velen van u zullen weten wie hij was, maar 
de jongere generatie mogelijk niet. Is deze tekst van Wim 
Kan van toepassing op het jaar 2018? Ik denk het wel maar 
daarover zo direct meer. 
 
Voor het begin van deze eindejaarstoespraak heb ik mij 
laten inspireren door een deel van een Kersttoespraak uit 
2014 van Hugo de Jonge, de huidige minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is namelijk ook een 
onderwerp wat in de gemeente Bloemendaal aan de orde 
is. De tekst luidt als volgt: 
 
In aanloop naar Sinterklaas is er altijd sprake van een 
collectieve verbazing over "de kruidnoten liggen nu al in de 
winkel" . In aanloop naar Kerst is er een vergelijkbaar 
ijkpunt: voor de eerste keer het horen van een kerstliedje 
op de radio. Ook elk jaar eerder dan je verwacht: vaak is 
Advent nog niet eens begonnen.  
 
De lange aanloop naar Kerst toont aan dat het feest nog 
altijd leeft in Nederland. De winkels liggen vol met 
kerstattributen, de magazines staan vol met tips over wat te 



eten deze Kerst ... en dus het grote arsenaal aan 
kerstliedjes. En allemaal roepen ze datzelfde beeld op: 
Driving home for Christmas, Couldn't it be Christmas every 
day, Winter wonderland. Allemaal dat beeld van kerst als 
een groot feest van samenzijn met familie en geliefden, 
gezelligheid rond tafel. Het gevoel van buiten is het koud 
en donker, maar "binnen is het warm en licht en goed" 
(citaat Boudewijn de Groot).  
 
Toch is dit ideaaltypische plaatje lang niet voor iedereen, of 
laten we het dichtbij houden, voor alle Rotterdammers, zo 
rooskleurig. De cijfers lopen uiteen, maar alle onderzoeken 
wijzen uit dat heel veel Rotterdammers zich eenzaam 
voelen. Ongeveer de helft van de mensen zegt soms wel 
eens eenzaam tot zeer ernstig eenzaam te zijn. In sommige 
wijken zegt zelfs een derde van de mensen: "Als ik hulp 
nodig heb, dan zou ik niet weten aan wie ik dat zou moeten 
vragen." En juist gedurende de Kerstdagen kan deze 
eenzaamheid heel voelbaar zijn. Juist als alles om je heen 
aangeeft dat dit 'the most wonderful time of the year' is, 
kan de eenzaamheid nog eenzamer voelen dan anders. 
(Einde citaat). 
 
Kortom, laten we hen niet vergeten! 
 
2018 was me ’t jaartje wel weer zowel internationaal, 
nationaal als lokaal. 
 
Internationaal zijn het bijvoorbeeld de in toenemende mate 
verontrustende berichten over het klimaat. Wie dit nog 
ontkent of bagatelliseert steekt voor mijn gevoel zijn kop in 
het zand of bedrijft struisvogelpolitiek. Onafhankelijke 
metingen tonen aan dat er echt wel iets aan de hand en dat 
er iets moet gebeuren het tij te keren. 
 
Ook op nationaal niveau speelt genoemd onderwerp een 
essentiële rol. Momenteel wordt er nog druk gesproken 
over een klimaatakkoord. 



Op lokaal niveau zullen we er ook iets van gaan merken in 
de vorm van meer duurzame maatregelen.  

 
Het jaar 2018 heeft veel meer stof om op terug te blikken 
maar laat ik mij beperken tot onze gemeente. 2018: het jaar 
van de gemeenteraadsverkiezingen die de 
getalsverhoudingen in de raad wijzigde, afscheid en 
verwelkomen van raads- en duocommissieleden, de 
vorming van een nieuw college, voorbereiding op de 
invoering van de Omgevingswet, onthulling joods 
monument, project “Raadslid in de klas”, Bijduinhof, 
Chapeau, Vitaal Vogelenzang, KPN-zendmast, 
Duinpolderweg en Elswoutshoek. 
 
En als ik dan alvast even vooruitblik zult u kunnen 
concluderen dat een aantal genoemde onderwerpen voor 
een deel de politieke agenda van 2019 zullen bepalen. 

 

Bij het schrijven van een eindejaarstoespraak werp ik altijd 
een blik op de toespraken van vorige jaren. In 2015 noemde 
ik een aantal keren de woorden samenwerking en 
gezamenlijk. Waarom noem ik deze woorden nu weer? 
 
De afgelopen maanden hebben veel raads- en 
duocommissieleden een bijdrage geleverd aan het project 
“Raadslid in de klas” waarbij we de leerlingen van de 
Bloemendaalse basisscholen de basisprincipes van 
democratie proberen mee te geven. Daarbij wordt verteld 
dat democratie alleen goed kan werken als iedereen 
meedoet. Je zult het gezamenlijk moeten doen. 
 
De gemeenteraad heeft daarbij een voorbeeldfunctie. 
Helaas wordt daar niet altijd blijk van gegeven. De 
gevolgen ervaren we dan in de vorm van negatieve 
publiciteit, kritische inwoners etc. 
 



In 2019 zal er (verder) gewerkt moeten worden aan het 
herstel van het onderlinge vertrouwen en vooral ook aan 
herstel van het vertrouwen met onze inwoners. 
Samenwerken is belangrijker dan het zich individueel 
profileren van een partij! Iedere fractie heeft wel zijn eigen 
identiteit en legt accenten in de besluitvorming, maar het 
belang van de inwoners van Bloemendaal moet voorop 
blijven staan. 
 
Gaat er dan zo weinig goed zou je misschien denken. 
Gelukkig niet. De meeste dingen in Bloemendaal verlopen 
goed. En daar levert u als gemeenteraad ook een bijdrage 
aan. 
 
Leden van de raad, 
 
2018 is bijna voorbij. Traditiegetrouw wil ik dan een aantal 
mensen bedanken: de mensen op de publieke tribune, de 
luisteraars via internet, de pers, de leden van het college, 
de collega-raadsleden en duo commissieleden, het 
ambtelijk apparaat en de griffie en last but not least de 
bodes. 
 
Ik wens u allen en uw naasten nu reeds fijne Kerstdagen 
toe en een gelukkig, gezond en gezegend 2019. 

Laten wij als leden van de gemeenteraad van Bloemendaal 
blijven geloven in de mogelijkheden van de mensen, jong 
en oud, in Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, 
Bennebroek en Vogelenzang. Laten wij erkennen, dat de 
mensen, die in onze gemeente wonen, werken en 
verblijven, verschillend zijn en dat dat een grote rijkdom is. 
Laten wij ons oprecht blijven inzetten voor het welzijn van 
de inwoners van onze gemeente. Dan zal 2019 hopelijk een 
goed jaar voor Bloemendaal zijn. 



Op de website www.gedachten-gedichten.nl vond ik het 

gedicht “De beste kerstwens” en daar zou ik mijn 

eindejaarstoespraak mee af willen sluiten.  

 
Vertrouwen en Geluk, Liefde en 

Verdraagzaamheid is de kreet vandaag de dag 
Sommigen volgen dit heel gemakkelijk op met een lach 

 
De wereld is vaak oneerlijk en zwaar ‘verrot’ 

We maken elkaar maar al te graag kapot 
 

Maar met liefde en vooral vertrouwen 
Kunnen we het met elkaar wel uithouden 

 
Er is zoveel haat en nijd heden ten dage nog steeds op 

aarde 
En mensen vergeten vaak hun normen en waarden 

 
Ook in veel families is er vaak ruzie en zijn er 

misverstanden 
We dragen elkaar vaak allang niet meer op handen 

 
We moeten ook eindelijk eens leren 

Dat je een andermans leven niet kan regisseren 
Leven en laten leven is een groot goed 

Doe je dat, dan komt alles goed 
 

Laten we het in 2019 eens proberen anders te doen 
Vertrouwen blijven houden en het eens afdoen met een 

zoen 
 

Er zijn zoveel mensen 
Die uit gewoonte een ander alle goeds wensen 

 
Maar of ze er ook echt kunnen en willen staan 
Zodra dat gebeurt is het met veel leed gedaan 

 

http://www.gedachten-gedichten.nl/


Laat elkander in je waarde 
Dan komt er nog weleens echt vrede op aarde 

 
Dit is een diep gemeende hartenkreet 
Bespaar elkaar in 2019 eens veel leed 


