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Heerhugowaard   
 

Vertrek van een donderjager 

 
✱College van prof. Friso de Zeeuw tijdens afscheid van Jan Willem de Boer 

✱’Geen schijnwegingen, geen Heintje Davids’ 

 
door Gert van der Maten 
 

Een straatvechter, een provo. Iemand die uitstraalt dat hij het beter weet,  

maar die ook af en toe lekker loopt te donderjagen. Dat is meestal leuk  

maar niet altijd effectief." Zo typeerde prof. Friso de Zeeuw, Oudgedeputeerde  

van Noord-Holland en directeur bij Bouwfonds, Jan Willem de Boer  

gisteren bij diens afscheid als wethouder. 

De Boer had De Zeeuw gevraagd om inhoud te geven aan wat anders 

een gewone receptie zou zijn geweest. 

En voor hij dus aan persoonlijke woorden voor De Boer toekwam, hield hij een  

kort college over het economisch belang van de ’noordvleugel van de Randstad’. 

Volgens de Zeeuw is het gebied rond de spoorlijn Amsterdam-Heerhugowaard 

van groter economische belang dan je zou afleiden uit kaarten van het rijk.  

Als die een lijn trekt rond de economisch sterke gebieden van Nederland krijg je  

een ei op z’n kant.  

De Zeeuw vindt dat dat ei rechtop moet, zodat Noord-Holland ook wordt inbegrepen. 

Hij prees de pogingen om tot sterke knooppunten te komen bij de NS-stations op de  

’AZ-lijn’, zoals hij hem noemde. 

,,En dan als gemeenten de krachten bundelen en niet apart gaan jengelen bij ProRail  

en NS." 

De Zeeuw zei over de Stad van de Zon dat er maar heel weinig plannen zijn die  

uiteindelijk deze mate van uitvoering halen. Een van de belangrijke factoren daarin 

 is volgen hem de continuïteit van bestuur geweest, mede doelend op De Boer die  

twintig jaar wethouder was. En met een knipoog, maar je kan het ook overdrijven". 

In zijn antwoord herhaalde De Boer zijn opvatting dat er hard gewerkt moet gaan  

worden aan de omvorming van de regio Alkmaar tot één gemeente.  

Van Ashok Bhalotra (bedenker Stad van de Zon,  red,) heb ik geleerd: ’Wie niet kan  

dromen, is geen realist." De ruimtelijke ordening, omschreef hij als een proces van  

houwen, trekken en duwen.’ Zoals Michelangelo die een engel zag in een brok marmer 

en die net zo lang bleef houwen tot die er stond." 

De Zeeuw gaf De Boer nog wel even half gekscherend te verstaan dat hij niet voor niets  

was gekomen. ,,Ik hou niet van schijnbewegingen. Dus geen Heintje Davids. 

Dit is een mooi afscheid en zo houden we het.” 


