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(ADVERTENTIE)

Er brandt mij een vraag op de
lippen en wel deze: ligt het in de
natuur van elk economisch sys-
teemdenken om het menselijk
belang ondergeschikt te maken?
Misschien overval ik u met deze
vraag, mevrouw K. te H., maar
hij kwam van de week ineens in
me op. Op zondag, want dan
hebben we de tijd om te filosofe-
ren. Wij in het Westen zijn behept
met het marktdenken. Daarvoor
hebben we blijkbaar ooit gekozen,
hoewel ik me dat niet herinner.
De brede volksraadpleging daar-
over dateert zeker van voor mijn
tijd.
Ons systeem bevatte een flink
aantal zegeningen, leerde ik van
mijn vader - zelf zakenman - en
op school; zeker in vergelijking
met het goddeloze communisme
dat ten oosten van het IJzeren
Gordijn huishield. Het individu
telde daar niet, alleen het collec-
tief. De partij was de staat en de
staat bepaalde en wie kritiek had
werd op transport gesteld naar
een strafkamp in Siberië, of kreeg
het stempel ’gek’ en verdween in
een gesloten inrichting. Men
diende op te passen met wat men
schreef, zei of fluisterde. Vraag en
aanbod, dat was ons systeem.
Vrije prijsvorming, vrije concur-
rentie, vrije partijvorming, vrije
markt. Bovendien hadden wij de
enige ware God aan onze zijde, de
communisten waren heidenen.
’Gij zult consumeren’ was hier
het elfde gebod.
Nee, dan het communisme. Alles

centraal en inefficiënt aange-
stuurd door ideologisch betrouw-
bare economen, dat dan weer wel.
Het gedachtegoed van Marx,
Engels en Lenin zou via het reali-
seren van de vijfjarenplannen
iedereen leiden naar het arbei-
dersparadijs. Dat is niet helemaal
gelukt. De schappen in de winkels
bleven leeg. Soms vormden zich in
Moskou, Oost-Berlijn, Praag of
Boekarest op straat ineens absurd
lange rijen wanneer een winkel
ineens iets exotisch binnenkreeg. 
Wij kregen vroeger thuis in Naar-
den soms buitenlandse commu-
nisten over de vloer, geharde
partijleden. Zo was er een over-
vloedig met make-up besmeurde
Hongaarse, mevrouw Merschitz
uit Boedapest, die niet tegen
vliegen kon. Meneer Novotny uit
Praag. Meneer Gostonyi die mijn
moeder een handkus gaf. Ze
kwamen inkopen voor hun
staatsfirma’s. Dat ze daarvoor
naar het Westen heen en weer
mochten bewees dat ze trouw
partijlid waren. Mijn pa moest

hen ook entertainen, bij ons
thuis. Kopje thee, stukje taart,
glaasje wijn, daarna deftig uit
eten bij De Gooische Boer.
Iedereen sprak Duits. In die ge-
meenschappelijke taal hadden ze
het aan tafel over ’de wereld’.
Over Oost en West. Het werd
nooit een confronterend debat.
Men prikte een vorkje, nam een
slok en betreurde het Gordijn in
Europa. De gasten zeiden ter
geruststelling dat beide systemen
wel naar elkaar toe zouden groei-
en. Gebabbel. Wij kinderen moch-
ten niks zeggen, maar ik keek wel
en ik verstond alles. Het ging niet
om edele gedachten, maar om
orders en harde valuta!
De vrije markt? Is ook geen para-
dijs geworden, kijk om u heen.
Geef mij dan maar de markt op
het Langgewenst. Bij het scheiden
van die markt zijn ze zaterdag
om 16.00 uur aan het inpakken
en op de valreep nog aan het
handelen. Alles voor weinig,
vooral bij de groentekraam van
Joop. Het is even ellebogenwerk,
loven en bieden, maar dan heb je
ook wat. De klanten zijn voor 95
procent allochtonen. Ze slaan veel
in, als voor een weeshuis. Bij de
kaaskraam rolt een man geel-
oranje wagenwielen naar een
collega, die ze in de auto op hun
plekje legt. Verderop haalt de
vrouw van de viskar een doek
over de schappen waar de vis in
het ijs heeft gelegen. Ze zingt
tijdens het poetsen, met af en toe
een uithaal.

H A N S

Wij en zij

De Bussumer was 35 jaar vrij-
williger bij het korps en nam in
2009 afscheid. Hij schets zijn
doemscenario: alleen in grote
plaatsen een kazerne met voor-
namelijk beroeps, in kleine
kernen een TS2 (klein voertuig
voor twee brandweermensen)
en geen lokale commandant ter
plaatse. „En dus weinig lokale
binding en kennis en vrijwilli-
gers die nauwelijks uitrukken
en gedemotiveerd raken of
weggaan.” Regionaal brand-
weercommandant John van der
Zwan noemde in de toekomst-
presentaties aan de raden de
TS2 ’de toekomst’ en het sluiten
van kazernes en verminderen
van postcommandanten een
optie. Gerkens hoopt met zijn
noodkreet dat tij te keren.

TS2
Met de TS2 kunnen korpsen
sneller ter plaatse zijn, binnen
landelijke normen. Nu komt de
brandweer in het Gooi bij bijna
de helft van de incidenten te
laat. In Bussum zelfs in drie-
kwart van de gevallen. Daarom
rijdt daar sinds mei 2012 een
TS2. En met succes, aldus de
brandweer. Gerkens: „Ze knoei-
en met cijfers, praten in hun
eigen straatje. Niemand vertelt
dat zeker de helft van de tijd de
TS2 buiten Bussum een uitruk
heeft. En dan val je terug op de
gewone auto die bemenst wordt
met vrijwilligers die waarschijn-
lijk minder gemotiveerd zijn.
En er niet binnen de norm zijn.
En dat terwijl Bussum wel
structureel een ton per jaar
extra betaalt.”

Volgens Gerkens gaat de
kwaliteit niet omhoog. „Ze
halen ogenschijnlijk de norm,
maar kunnen bij een echt grote
calamiteit niks uitrichten. Zo

wordt met mensenlevens ge-
speeld.” Hij noemt een heftige
brand in Bussum in de jaren
zestig, waarbij twee brandweer-
mannen en een kind om het
leven kwamen. „Stel je voor dat
je daar nu met je TS2 komt. Je
moet officieel met z’n tweeën
naar binnen en buiten back-up
hebben. Maar dat is er niet. Wat
zeg je dan tegen zo’n moeder?
’We wachten even.’ Geloof me,
ze worden gelyncht.”

Ook de Vakvereniging Brand-
weer Vrijwilligers zegt dat pro-
blemen kunnen ontstaan in
geval van een heftige uitruk,
zo’n twintig procent van de
incidenten. Volgens de oud-
commandant wordt geld weg-
gegooid. „Het is een pilot, de
inspectie gedoogt, maar er is
wel een opleiding gemaakt en
er zijn drie voertuigen aange-
schaft.”

Lokale binding
Ook zitten er op de Bussumse
TS2 deels beroeps uit Hilver-
sum. Volgens Gerkens ver-
dwijnt zo de lokale kennis
beetje bij beetje. „Van der Zwan
zegt dat hij voor de vrijwilligers
staat, maar ik merk daar weinig
van. Laat ze eens met creatieve
oplossingen komen, zoals bij-
voorbeeld betaalbare woon-
ruimte, parkeerontheffing of
fiscale voordelen. Anders lopen

ze weg en val je terug op de
duurdere beroepsbrandweer.”

De negen burgemeesters
bespreken 23 januari de plan-
nen en hakken 13 februari een
knoop door. „Er nemen mensen
een beslissing met weinig
brandweerkennis. Dat is jam-
mer. Dit is een opmaat naar een
landelijke brandweer, in navol-
ging van de politie. Waar de
beleidsmensen nog verder van
de lokale situatie afstaan, een
slechte zaak.”

Financiën
In 2008 hevelden de gemeenten
de brandweertaken over naar de
regio. Met het stellen van rand-
voorwaarden konden de raden
grip houden op besluitvorming.
Nu ligt er het voorstel van de
brandweertop om dat los te
laten. „Het gaat alleen om
macht. Straks heeft een ge-
meente nog maar één stem,
geen veto meer. Een regionaal
commandant krijgt veel meer
vrijheid”, aldus Gerkens.

Te veel, vindt hij. Een lokale,
gemeentelijke, stem moet hoor-
baar blijven. „Bussum en bij-
voorbeeld Huizen hebben jaren-
lang vooropgelopen met brand-
weerzorg tegen beheersbare
kosten. Hebben nog een jeugd-
brandweer. Maar wat blijft
daarvan over?” Diverse korpsen
deden vorig jaar een hulpverle-
ningsvoertuig weg. „Dat lever-
de een paar ton op, maar je
raakt zo wel een korps. Mis-
schien moeten ze eens met de
bezem door het Hilversumse
hoofdkantoor. Als je een post-
commandant, die de lokale
situatie goed kent, meer taken
geeft kun je de sectorcomman-
danten wegbezuinigen. Dat
levert vast ook een paar ton op.”

In 2009 werd het gemeente-
lijke brandweerbudget overge-
heveld naar de regio. Straks is
het de bedoeling dat gemeenten
per inwoner betalen. „Van de
negen gemeenten gaan er vier
op achteruit en vijf op vooruit.
Een vetorecht is er dan niet
meer en er wordt bij meerder-
heid besloten, de beslissing kun
je raden.” Dat betekent voor
Bussum een extra kostenpost
van circa vierhonderd- tot vijf-
honderduizend euro per jaar.Oud-commandant Gerkens maakt zich zorgen over de toekomst van de brandweer. FOTO STUDIO KASTERMANS

Noodkreet van Bussums raadslid en oud-brandweercommandant Carl Gerkens

’Brandweer speelt met cijfers en levens’
door linda blok

B U S S U M - Negen burgemeesters nemen begin februari
een besluit over de toekomst van de brandweer Gooi en
Vechtstreek. Gemeenten moeten de regie loslaten om de
brandweer door te laten ontwikkelen. Het plan zorgt
voor onrust op de kazernes, vooral bij vrijwilligers. Carl
Gerkens, CDA-fractievoorzitter in Bussum, was vijftien
jaar commandant van de Bussumse brandweer en waar-
schuwt voor de gevolgen. „De brandweer Gooi en Vecht-
streek speelt met cijfers en levens.”

Kritiek gemeenteraden

Meer gemeenteraden laten
van zich horen. Ook in onder
andere Wijdemeren en Huizen
werden zorgen uitgesproken.
Het is aan de burgemeesters
om die mening door te laten
klinken in het Veiligheidsbe-
stuur.

Steeds strengere eisen, hogere
kosten en problemen om brand-
weerauto’s overdag te bemen-
sen. De brandweer zoekt daar-
om naar nieuwe mogelijkhe-
den, waaronder het met minder
mensen uitrukken per voertuig:
variabele voertuigbezetting
(TS4 of TS2). In het Gooi is dat
een combinatie tussen beide.
„De mensen die erop zitten
zeggen dat ze zich veilig voelen
en dat lijkt mij het belangrijk-
ste”, aldus Van der Zwan.

Om te voorkomen dat bij een
grote calamiteit de TS2 lang
moet wachten op bijstand
wordt tegelijk ook een ander
voertuig gealarmeerd. „Dat kan
dan maximaal vijf minuten
duren, maar tot die tijd moet de

TS2 zich kunnen redden. De
bemanning heeft speciaal mate-
riaal aan boord en een goede
opleiding gehad”, aldus de
regionaal commandant. „We
moeten de TS2 ook niet zien als
vervanging, maar als een aan-
vulling.”

Volgens Van der Zwan ligt de
brandweer onder een vergroot-
glas, zeker bij politici.

„Sinds de crisis wordt er
kritischer gekeken. Ook bezui-
nigingen zijn bespreekbaar. En
alle discussies leiden dan tot
onrust en emoties. Maar we
moeten wat doen om aan de
normen te voldoen.”

Normen die volgens Gerkens
niet meer haalbaar zijn. „Het
lijkt alsof het met hogere eisen
ook veiliger is, maar dat is niet
zo. Zeker niet als we er niet
meer aan kunnen voldoen of
risico’s gaan nemen om er toch
aan te voldoen. We moeten het
loslaten en gaan investeren in
veel en goede vrijwilligers.”

De TS2 (rechts) bij de brand bij de Kwik-Fit, vorig jaar december in
Bussum. ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS

Brandweer onder vergrootglas

’Als iets niet veilig is
doen we het niet’

door linda blok

H I LV E R S U M - „Als iets niet
veilig is dan doen we het niet.”
Daarmee reageert regionaal
commandant John van der
Zwan op de kritiek op de TS2.

Dat het Gooi een geliefde woon-
plaats is voor ondernemers was
al langer bekend. Maar dat er
ook de meeste ondernemingen

staan ingeschreven is verrassen-
der. Op een lijst van het Insti-
tuut voor Midden- en Kleinbe-
drijf (IMK) voeren Gooise ge-
meenten de bovenste regionen
aan.

Het IMK adviseert onderne-
mers over hun bedrijf en be-
drijfsvoering. ,,Daarvoor is het
belangrijk dat wij goede kennis
van de markt en de mogelijkhe-
den in de markt hebben’’, ver-

telt directeur Han Dieperink.
,,Een van de eerste resultaten
van ons onderzoek is de ’onder-
nemingsgraad’. Dus welke ge-
meente de meeste ondernemin-
gen heeft per aantal inwoners.”
Het instituut gebruikte gege-
vens van de Kamer van Koop-
handel en het CBS om het aan-
tal bedrijfsvestigingen in de
Nederlandse gemeenten te
vergelijken. Dit rapport is het

eerste in een serie waarin het
instituut het ondernemingskli-
maat in het land bestudeert.

De lijst wordt aangevoerd
door de gemeente Laren, maar
ook andere gemeenten uit de
regio blijken geliefd bij onder-
nemers. Op de zesde plaats op
de lijst staat Naarden, gevolgd
door Wijdemeren op de achtste
plaats, Blaricum op plaats tien,
Bussum op twaalf, Eemnes op

veertien en Muiden op plek
zestien. Hilversum staat als
42ste nog net in de top vijftig,
Weesp valt daar met de 51ste
plaats net buiten. Huizen blijft
vreemd genoeg wat achter bij
de buurgemeenten: 118.

Burgemeester Elbert Roest
van Laren is niet helemaal ver-
rast door de resultaten van het
onderzoek. ,,Ik ken de Larense
gemeenschap als een onderne-

mend volk. Kijk maar naar het
grote winkelaanbod, de horeca
en ook de ondernemerszin van
instellingen en verenigingen.
Maar het is natuurlijk mooi als
blijkt dat je boven aan zo’n lijst
staat. Dat zegt veel over de
creativiteit en vitaliteit van de
samenleving. Iets waar we als
Larense gemeenschap de ko-
mende jaren steeds meer be-
hoefte aan zullen hebben.”

Het Gooi bij meest ondernemende gemeenten
door daniël verheij

H I LV E R S U M - De gemeenten
in het Gooi doen het goed op
de ranglijst van ondernemen-
de gemeenten. Acht van de
tien gemeenten staan in de
top vijftig.

’Mooi als blijkt dat je boven aan zo’n lijst staat’

Het afgelopen jaar heeft een
comité van sleutelfiguren sa-
men met de gemeente de mars-
route bepaald. Ook beschreef
deze groep de uitstraling van
Naarden en hoe die verder uit te
dragen. Het doel is meer Neder-
landers te verleiden tot een
bezoek aan de vestingstad.

De notitie ’Aanpak stadspro-
motie Naarden’, waarin de plan-
nen staan, komt vanavond ter
sprake in de voorronde van de
gemeenteraad (stadhuis, 21.15
uur). Raadsleden luisteren eerst
naar de inbreng van betrokke-
nen en andere geïnteresseerden.

De ontwerpers hebben de
stad in kernbegrippen gevan-
gen. ’Naarden is authentiek,
hoogstaand en stijlvol. Naarden
heeft de kwaliteiten creatief en
ondernemend en kan deze
verder uitbouwen.

Voor bezoekers is er iets te
’ontdekken’ in Naarden dat
klasse heeft. Naarden biedt een
boeiende belevenis, omdat
traditie en vernieuwing elkaar
hier verrijken.’

De gemeenteraad is gevraagd

70.000 euro beschikbaar te
stellen. Culturele en commer-
ciële ondernemers in de vesting
maken zich er sterk voor. Na
drie jaar trekt de gemeente zich
terug en moet de organisatie
voor stadspromotie op eigen
benen staan.

Naarden wil meer leven in de
brouwerij, maar het moet ook
leuk blijven voor de bewoners.
De stad kent grote publieks-
trekkers, waaronder de Mat-
thaüs Passion en de sinterklaas-
intocht. Gepleit wordt voor
meer evenementen, maar dan
gespreid over het jaar.

Drie keer per jaar mogen
mensen op de proppen komen
met plannen. Sessies worden
gekoppeld aan de toeristische
periodes winter/voorjaar, voor-
jaar/zomer en zomer/herfst. De
gewenste uitstraling van Naar-
den wordt ’bewaakt’.

Recreatievaart
Ontsluiting van Naarden-Ves-
ting voor recreatievaart is op-
handen. Een bredere Naarder-
trekvaart bewerktstelligt dat
motorbootjes de roeiers niet
hoeven hinderen. Recreanten
kunnen in de toekomst aanme-
ren bij de Energiestraat.

Het Nederlands Vestingmuse-
um verhuist naar een meer in
het oog lopende plek.

Elan stad overbrengen op toerist

Naarden stijlvol en
ondernemend 

door jaap timmers

NAA R D E N - Creatief, cultureel
en ondernemend Naarden
stampt in drie jaar tijd een
organisatie voor stadspromo-
tie uit de grond.

Blik op de vestingwerken en de Grote Kerk. FOTO STUDIO KASTERMANS
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