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In de mediatheek van het Kenne-
mer College in Beverwijk zit do-
cente Engels Joke van Kessel achter
een bureau met voor zich een tele-
foon, een envelop die is volgeschre-
ven met namen en telefoonnum-
mers en een fikse stapel cijferlijs-
ten. Vierentwintig leerlingen moet
zij vandaag bellen. Leerlingen van
klas V6D, waarvan zij de mentor is.
In 21 gevallen zal ze de brenger zijn
van goed nieuws, driemaal zullen
de woorden ’ niet geslaagd’ gaan
vallen. Ze heeft besloten volslagen
willekeurig te bellen. Voor de bel-
ronde is nog vergaderd. Het ging
vooral over degenen die niet ge-
slaagd zijn. Waarbij besproken
werd of en hoe zij deze slechte
tijding nog kunnen ombuigen met
herkansingen.

In willekeurige huizen in Bever-
wijk zitten leerlingen met smart
op haar telefoontje te wachten. De
eerste die zij belt wacht goed
nieuws: ,,Nou, ik mag je felicite-
ren, je bent geslaagd.’’ Na een
korte stilte is er kennelijk enige
bevestiging nodig: ,,Ja, natuurlijk
ben je geslaagd.’’ Ze houdt de vaart
er in, want ze weet dat er nagels op
het punt staan definitief te sneuve-
len. ,,Lars, gefeliciteerd, je bent
geslaagd. En niet zomaar, maar
cum laude.’’ De volgende is helaas
niet geslaagd. ,,Het spijt mij heel
erg je te moeten vertellen dat je
niet geslaagd bent... Ik weet hoe
hard je er voor gewerkt hebt. Je

wordt morgenochtend op school
verwacht om alles te bespreken.’’

Het volgende telefoontje is weer
positief. ,,Hoi Britt, je bent ge-
slaagd hoor.....Nou... niet huilen
joh.’’

Terwijl ze belt wordt ze door
hoofd mediathecaris Luuk Bodt
voorzien van koffie. Af en toe is het
gegil aan de andere kant van de lijn
ook te horen door diegenen die

niet een oor tegen de hoorn aan-
drukken. Zoals bij Maaike, terwijl
Joke haar blijde mededeling nota
bene aankondigt met de woorden:
,,Maaike, niet gaan gillen, maar je
bent geslaagd.’’ Gelijk daarna
houdt ze de telefoon lachend een
stukje van haar oor. Als het weer
stil is geworden: ,,Ik dacht wel dat
je zou gaan gillen, haha.’’

Zo gaat het maar door, de een na

de ander. Joke leeft oprecht mee. Is
trots op Rugile, die pas zes jaar in
Nederland woont en toch geslaagd
is, en leeft mee met de drie die het
(vooralsnog) niet gehaald hebben.
Ze heeft respect voor de drie leer-
lingen die cum laude hun diploma
behalen. Maar evenveel respect
voor de leerlingen die het wat
moeizamer afging. ,,Die hebben
misschien zelfs harder gewerkt.’’

Geslaagd of niet geslaagd, dat is de enige vraag
Frenk Klein Arfman

Beverwijk " Na een jaar zwoegen,
leren, lezen, arceren, luisteren en
concentreren, werd gisteren alles
even teruggebracht tot een tele-
foontje. Geslaagd of niet geslaagd;
dat was de enige vraag.

Joke van Kessel houdt de hoorn op ’gilafstand’. FOTO RONALD GOEDHEER
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Na spannende weken werd het
gisteren bekend: geslaagd!
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Een kleine meerderheid in de raad
lijkt daarvoor te voelen. Dat bleek
tijdens een oriënterend debat.

De Heemskerkers voelen zich ge-
roepen om duidelijkheid te geven
wat ze willen, nu de fusie van de drie
gemeenten in de ijskast is gezet.

Heemskerk is pertinent tegen fusie.
,,Doel van samenwerking is dat
Heemskerk zelfstandig kan blij-
ven’’, zegt Emmy Lamers van
Heemskerk Lokaal.

De samenwerking heeft ’nieuw
elan nodig’, stelt Piet Burgering
(D66). Want het heeft veel schade
opgelopen door de discussie over
een fusie. ,,Zorg dat we een paar con-
crete dingen kunnen realiseren.’’

Daar zoekt Heemskerk het nu. De
raad wil onderwerpen benoemen
waarop de samenwerking verbeterd
kan worden. Grensoverschrijdende
onderwerpen, zoals de voorzienin-
gen voor sport en cultuur, econo-
mie, mobiliteit, jeugdzorg. ,,Zorg
eerst eens dat de gemeenten dezelf-

de maximumsnelheid op de weste-
lijke randweg hanteren’’, suggereer-
de Freek Koster (Heemskerk Lo-
kaal).

Buurgemeenten
Per terrein wil Heemskerk bepalen
met wie ze samenwerkt. ,,Eventueel
met andere buurgemeenten’’, zegt
Jan Geert Bakker (VVD). ,,Niet om
Velsen een hak te zetten’’, vindt hij.
,,Als je elkaars belangen accepteert,
heb je er geen moeite mee dat je
soms met een andere partij samen-
werkt’’, voegt Lamers eraan toe. Jan
Schouws (CDA) is het daarmee eens.
De drie partijen hebben samen 13
van de 25 raadszetels.

Eus Hes begrijpt het niet: ,,Dit is

shoppen, de krenten uit de pap pik-
ken. De echte problemen in de regio
blijven zo liggen. En alleen doordat
we argwanend zijn, bang dat een an-
der iets beter van de samenwerking
wordt dan wijzelf.’’

,,Zoals het nu gaat, werkt het in
elk geval niet’’, vindt Ans Nijman
van GroenLinks. De raadsleden
’gruwen’ van de IJmondcommissie.
,,Ik ga liever naar de tandarts dan
naar de IJmondcommissie’’, stelt
Burgering. Hij wil de commissie
meer zeggenschap geven, zodat de
onderwerpen niet twee keer bespro-
ken hoeven te worden, in IJmond-
verband en in de afzonderlijke ge-
meenteraden. Heemskerk Lokaal,
CDA en VVD voelen daar niets voor.

Liever de tandarts dan
de IJmondcommissie

Eric Kok
eric.kok@hollandmediacombinatie.nl

Heemskerk " Bestuurlijke samen-
werking in de regio is prima, vindt
de gemeenteraad van Heemskerk.
Oké als het met Beverwijk en Velsen
is. Als het beter is alleen met Bever-
wijk. Of met Uitgeest en Castricum.

Die Hugohopper rijdt sinds
2010, de wethouder wil het suc-
ces in Heemskerk kopiëren. De
Hugohopper wordt gerund
door een vereniging, die vaste
lijnen voor alle inwoners ver-
zorgt en vervoer op afroep voor
inwoners die niet zelfstandig
kunnen reizen.

De Vries onderzoekt of een
Heemshopper kan en mag. De
provincie wees de vraag om een
buurtbus tussen station en
centrum laatst af omdat het
oneigenlijke concurrentie voor
de gewone bus betekent.

Heemskerk wil
buurtbus
Heemshopper
Eric Kok

Heemskerk " Wethouder
Gaatze de Vries denkt een
buurtbus in Heemskerk te la-
ten rijden naar het voorbeeld
van Heerhugowaard.


