
 

Toespraak opening verkiezingsmarkt Velsen, 12 maart 2022 

Door burgemeester Frank Dales  

 
 

Beste Velsenaren, 

 

We staan hier in de Burgerzaal, voor mij de mooiste zaal van ons gemeentehuis. 

Want als wij hierboven in de raadszaal gedebatteerd hebben, als we het grondig 

oneens waren met elkaar. Als de een soms het bloed van de ander kon drinken, dan 

komen we hier na afloop weer tot elkaar. En tot bedaren. 

 

We drinken samen een glas. Blijven het misschien oneens, maar spreken met elkaar. 

Met respect. En altijd is daar dan ook een lach bij. Dat is democratie. En ergens denk 

je dan altijd: we zijn het niet over alles eens, gelukkig maar. Maar we weten van 

elkaar: we zijn mensen die vanuit ons hart de wereld, ons Velsen, beter willen 

maken.  

 

Velsen is niet gebaat bij een politiek van ophitsen. Van uitspelen, onrust veroorzaken 

en vals spel. De politiek van Velsen is juist: saamhorigheid, schouder aan schouder. 

De bal spelen en niet de man. Werken met zijn allen aan ons mooie Velsen. Dat 

flikken we hier toch maar met elkaar. Dat doen we goed. Daar kijk ik met veel warmte 

op terug voor de afgelopen vier jaar. Daar kijk ik ook weer naar uit straks met de 

nieuwe raad, voor de komende vier jaar. 

 

Het lijkt zo gewoon. Zo vanzelfsprekend. Maar op zo’n 1.800 kilometer, echt niet ver 

weg, woedt een oneerlijke oorlog waar je verstand bij stil staat. We zien beelden uit 

Oekraïne waar je als volwassen man van moet huilen. Wanhopige kinderen op de 

vlucht, die nog jonger zijn dan mijn dochters. Gebombardeerde ziekenhuizen, 

slachtoffers op straat. Youp van ’t Hek schreef in zijn krantencolumn van vandaag: 

hoe reageer je hier dan op als generaal? Vertel je het trots aan je vrienden? Wordt er 

gejuicht? 

 

We voelen boosheid, verdriet. En onmacht. We willen natuurlijk wat doen, maar wat 

we ook doen, het voelt als niet genoeg. We leven mee. Maken geld over, zamelen 

spullen in. En inwoners zoals Jennifer, nemen het geweldige initiatief om Oekraïners 

te helpen, op te vangen. En de gemeente zoekt mee naar oplossingen daarvoor. 

Binnen de Veiligheidsregio Kennemerland. Ook hierin werken we samen. Vanuit ons 

hart. 

 

John F. Kennedy zei in het donkerste uur van de koude oorlog: Ich bin ein Berliner; 

We zijn allemaal Berlijners. Dat leek een zin voor het geschiedenisboek, lang 

geleden, nooit meer aan de orde. Maar het is geen geschiedenis. Vandaag zijn wij 



allemaal Oekraïners. Door de oorlog van Poetin. Niet de oorlog van de Russische 

mensen. Ik moet daarbij denken aan het nummer van Sting: ‘I hope the Russians 

love their children too. En zo is het. 

 

We leven mee. Zijn in ons hart ook Oekraïners die vechten voor hun land. Voor hun 

leven. We zijn allemaal Oekraïners, want wij hebben ook onze waarden te 

verdedigen. Wie gaat die afpakken? En zijn wij dan ook zo dapper? En vinden wij 

eerlijke mensen aan onze zijde die ons willen helpen? Wij leven mee. Vechten in 

gedachten mee. Met onze frustraties, onmacht en vol emotie.  

 

En we doen ondertussen wat zij niet kunnen, maar wat we hen zo gunnen: in vrijheid 

leven. Vrijheid, dat is mogen zeggen wat je wilt zolang je mensen geen kwaad doet 

en elkaar respecteert. Vrijheid is ook: maandag, dinsdag en woensdag mogen 

stemmen op de fantastische kandidaten die hier vandaag zijn. En vandaag met jullie 

allemaal over hun idealen praten. Over idealen en de toekomst praten, als 

beschaafde mensen, dat is wat we moeten doen.  

 

De grootste middelvinger die je een dictator kunt geven, is democratie. De grootste 

middelvinger die je Poetin kunt geven is stemmen. Het zijn zware grove woorden 

maar ik ben dan ook boos. Verdrietig. Ik voel mijn onmacht en mijn frustratie.  

 

Velsen, het contrast tussen daar en hier doet mij beseffen:wat ben ik enorm blij met 

jullie. Wat ben ik trots op jullie. Samen vieren wij op 14, 15 en 16 maart ons feest van 

de democratie. En laten alsjeblieft meer mensen dan ooit tevoren meedoen, en 

stemmen voor de gemeenteraad. 

 

Ik zou nog zo veel kunnen zeggen, maar veel beter is het dat jullie in vrijheid alles 

hierover tegen elkaar zeggen. En dat gaan we vanmiddag vieren. Bij deze open ik 

deze verkiezingsmarkt. Dank jullie wel. 

 

 

 

 


