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SPECHT III Maandag en dinsdag
schreven we over de specht die
aan de Leeuwarder Noordersin-
gel tegen een lantaarnpaal zit te
roffelen. De specht komt al
enkele voorjaren op rij terug
met zijn repertoire van ratelen
op de lichtmasten/lantaarns. Die
staan er, voor het geval er ooit
ijs mocht komen en er ’s avonds
licht aan kan. O, wat zou dat
weer eens mooi zijn.
De specht zoekt waarschijnlijk
niet naar voedsel in de metalen
kappen, maar heeft in de gaten
dat hij een hoop herrie maakt.
Zo jaagt hij concurrenten schrik
aan en bakent hij zijn territori-
um af. In het bos kiezen zijn
collega’s holle bomen om het-

zelfde te doen. Als ze op zoek
zijn naar eten, maken ze een
stuk minder herrie.

KNUTSELPAKKET Ook de aller-
kleinsten zitten thuis in verband
met corona. De kinderopvang is
dicht en daardoor ligt de pro-
ductie van knutselwerkjes een
stuk lager. Voor de gemeenten
Achtkarspelen en Tytsjerkstera-
diel was het aanleiding om hon-
derden tasjes met knutselpak-
ketten langs te brengen bij peu-
ters van twee en drie jaar. Er
zitten werkbladen in, een boek-
je, vouwblaadjes en een potje
lijm. Ouders van peuters die niet
naar de opvang gaan, kunnen
een pakket aanvragen bij de
gemeente.

Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen overhandigt een knutsel-

pakketje aan Marc de Haan en zijn moeder Gepke Burggraaff.
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De provincie gaat het gebruik van de
hoofdbeschermer dan ook promo-
ten, aldus gedeputeerde Sander de
Rouwe gistermiddag na afloop van
de Expertmeeting Fietsveiligheid.
Aan deze bijeenkomst namen fiet-
sersbonden, artsen, onderzoekers,
ouderenbonden en Statenleden
deel.

Aanleiding tot de online-bijeen-
komst was het onderwerp fietshelm,
dat almaar terugkeert tijdens Sta-
tenvergaderingen. En de daarop vol-
gende motie van de ChristenUnie en
het CDA over fietsveiligheid, die gro-
te steun kreeg.

Jaarlijks vallen er in Nederland
zo’n zeshonderd verkeersdoden.
Een derde daarvan is fietser. Een der-

de daar weer van reed op een elektri-
sche fiets, haalde onderzoeker Mar-
jolein Boele van de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Verkeersvei-
ligheid (SWOV) aan. Ze liet weten dat
het dragen van een fietshelm jaar-
lijks 85 doden scheelt en 2.500 tot
2.600 ernstig gewonden.

In 2019 belandden 1.500 ernstig
gewonden in Friese ziekenhuizen.
Onder hen een groeiend aantal ou-
dere e-bike gebruikers, liet trauma-
chirurg Jeroen Poos van het MCL we-
ten. In 80 procent van de gevallen
betreft het schedel- en hersenletsel,
zo meldde Met Barbera van Harten,
neuroloog in het MCL. De artsen
pleitten dan ook voor helmplicht.
,,Anders gaat er niets veranderden.
En zal het alleen maar erger wor-
den.’’ Want slechts 1 procent van de
fietsers draagt een helm. ,,En dat is
veel te weinig.’’

Volgens Gerben Boskma van de
Stichting Friese Ouderenbonden
zou zo’n maatregel ,,aan te bevelen’’
zijn. PVV’er Harrie Graansma vindt

niet dat fietshelmen verplicht kun-
nen worden. ,,Wil je risico’s mijden,
dan moeten mensen ook niet meer
roken, alcohol drinken of skiën.’’

Esther van Garderen, landelijk di-
recteur van de Fietsersbond zei on-
danks deze cijfers een fietshelm niet
te willen verplichten. ,,Het zou kun-
nen leiden tot een gevoel van vrij-
heidsbeperking.’’ Mensen zijn daar-
door geneigd sneller de auto te pak-
ken. Gevolg is dat ze minder bewe-
gen, wat vervolgens weer tot
gezondheidsproblemen leidt.

Van Garderen voelde meer voor
het veiliger maken van infrastruc-
tuur. 50PLUS-Statenlid Theun
Wiersma kon zich daar ook in vin-
den. ,,Met een helm pak je niet de
problemen aan’’, sprak hij. De wegen
zouden dusdanig moeten worden
aangepast dat de fietser voorrang
krijgt.

Gedeputeerde De Rouwe wil in-
zetten op verschillende fronten. Zo-
wel obstakels uit de weg helpen als
het dragen van helmen promoten.

‘Bevorder gebruik helm
door oudere op e-bike’
WIETSKE KOEN

LEEUWARDEN Om het aantal ver-
keersdoden terug te dringen, zou-
den bejaarde e-bikers een fiets-
helm moeten dragen. Verplicht
stellen is lastig.

De zeilschool is al bezig met de bouw
van twaalf waterwoningen. Hier-
voor heeft de gemeente Heerenveen
een paar jaar geleden een vergun-
ning afgegeven. In maart vorig jaar
begonnen de werkzaamheden.

De chalets worden echter niet vol-
gens de oorspronkelijke plannen ge-
bouwd, vindt een groep omwonen-
den. Sommige huisjes zijn groter en
hoger dan afgesproken en staan op
andere plekken. Ook is de groene
buffer met de omgeving veel minder
ruim dan eerder bleek, zeggen de be-

woners. Zij laten weten niet tegen
het eigenlijke plan te zijn, maar wel
tegen de huidige uitwerking en de
rol van de gemeente. Die is in hun
ogen niet neutraal. ,,It wurdt echt in
soarte fan doarpke’’, zegt Fetze An-
dringa. ,,Dit kloppet net.’’

Heerenveen gaat klakkeloos mee
met de zeilschool, stelt de groep.
,,Dit is geen kleinigheid’’, vindt Olav
Kerssemakers. ,,De gemeente wil nu
afwijken van een afwijking van de
omgevingsvergunning. Tja, wat kun
je dan nog van een vergunning ver-
wachten?’’ ,,Heel opmerkelijk’’, vult
Liesbeth Aupers aan. ,,Als je dit toe-
laat, wat laat je verder dan nog toe?’’

Vanavond vergaderen gemeente-
raadsleden in een commissiebijeen-
komst over de twaalf woningen. De
omwonenden willen dat de raad nu
geen ‘verklaring van geen bedenkin-

gen’ afgeeft en meer tijd neemt. Bur-
gemeester en wethouders gaven
eerder aan dat het ‘aanvaardbaar’ is
medewerking te verlenen aan de
nieuwste plannen. De bewoners
gaan in dat geval planschade clai-
men en stappen hoogstwaarschijn-
lijk ook naar de rechter. Andringa:
,,Ik bin in man fan oprjochtens. De
ûnderste stien moat boppe.’’

De oplossing die Pean aandraagt
in een recente reactie op de protes-
ten is de aanleg van een gesloten bo-
menrij rondom het terrein. De zeil-
school wijst daarnaast op het belang
van de uitbreiding vanwege ‘de actu-
ele vraag naar recreatie’ en wil sa-
men met de omwonenden op zoek
naar een oplossing. Volgens de be-
woners is er geen ruimte voor een
nieuwe bomenrij, omdat de water-
woningen te ver zijn opgeschoven.

Breder verzet tegen uitbreiding
van Zeilschool Pean in Nes
ROBERT JAN SPEERSTRA

NES (H) Niet alleen gezinnen met
een vakantiehuis nabij Zeilschool
Pean in Nes protesteren tegen het
zeilbedrijf, ook ‘vaste’ bewoners in
de buurt maken bezwaar.

Er is verzet tegen de bouwactiviteiten van Zeilschool Pean. FOTO ARCHIEF LC

Veenstra zei dat gisteravond tij-
dens een raadsvergadering. De
VVD bevroeg de burgemeester in
een interpellatiedebat over zijn
dreigement om op te stappen als
de partij een motie zou indienen
twee weken geleden.

Volgens de burgemeester
hoorde hij op de bewuste dag van
een journalist over een ophan-
den zijnde motie. Die zou betrek-
king hebben op een conflict over
een stroomkwestie die de ge-
meente heeft met een familie uit
Rottum. Die kwestie moet vol-
gens hem ,,zo delicaat mogelijk’’
aangepakt worden ,,om ongeluk-
ken te voorkomen’’. ,,En daar pas-
te in mijn beleving een motie op
dat moment niet bij.’’ Zonder de
motie te hebben gezien belde hij
‘s middags VVD-fractievoorzitter
Ivo de Wolff op. ,,Het bericht viel
bij mij volledig verkeerd.’’ In ,,bo-
ze staat’’ zei hij dat hij niet wist of
hij bij indienen van de motie ,,wel
burgemeester wilde blijven’’.
,,Het was geen politiek drukmid-
del, het was geen burgemeester-
lijke uitspraak, het was domweg
een woedende uitspraak.’’

Volgens de VVD stond de mo-
tie los van de Rottum-kwestie en
was ze bedoeld om het college
van B en W in het algemeen meer

handvatten te geven om geschil-
len met burgers en bedrijven op
te lossen. Veenstra zei dat hij lie-
ver had gehad dat de VVD hem
van te voren had ingelicht.

Ook VVD-wethouder Jos Boer-
land bemoeide zich met de motie,
zei fractievoorzitter De Wolff gis-
teren. De wethouder verschilde
met zijn fractie van inzicht over
de motie en belde een paar uur na
de burgemeester en kort voor de
raadsvergadering zijn partijge-
noot op. ,,Hij gaf ons een drin-
gend advies om niet met de mo-
tie te komen, omdat hij ook ’s
middags door de burgemeester
was gebeld.’’ Door ,,de opeensta-
peling van feiten’’ en ,,immense
tijdsdruk’’ voelde de partij zich
,,gechanteerd’’ en besloot de frac-
tie de motie niet in te dienen.

De meeste andere partijen in
de raad stelden zich vooral heel
kritisch op richting de VVD. Ze
misten ,,een stukje zelfreflectie’’
en gaven aan dat ze liever hadden
gezien dat de VVD en de burge-
meester samen tot een oplossing
waren gekomen. Want tot een ge-
sprek tussen de partijen was het
nog niet gekomen, zei ook Veen-
stra. De Wolff reageerde daarop
door te stellen dat hij het ,,heel
belangrijk’’ vond ,,dat we dit met
zijn allen in het openbaar doen en
niet in de achterkamertjes’’.

Partijen vonden het daarnaast
opvallend dat de burgemeester
wel voor het interpellatiedebat
was opgeroepen en de eigen VVD-
wethouder niet.

Burgemeester Veenstra:
‘uitspraak uit kwaadheid’
JOURE Burgemeester Fred Veen-
stra (CDA) van De Fryske Marren
heeft spijt van zijn boosheid
richting de VVD-fractie. ,,Ik had
niet kwaad moeten worden. Ik
had tot tien moeten tellen.’’
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Dit constateert het Historisch Cen-
trum Leeuwarden in een onderzoek
dat deze week is verschenen. Net als
andere grote steden hield Leeuwar-
den het eigen gedrag tegen het licht:
hoe was de gemeente omgespron-
gen met Joodse panden in en na de
oorlog? Het onderwerp kreeg vorig
jaar veel aandacht door een uitzen-

ding van het NCRV/KRO-program-
ma De Monitor.

De Duitsers bedachten tijdens de
oorlog een manier om Joden te bero-
ven. Hun gebouwen en gronden
werden in 1941 onder beheer gesteld
van de Niederländische Grund-
stückverwaltung (NGV). Zo werden
in Leeuwarden 239 percelen afge-
pakt. Hiervan zijn er in de oorlogsja-
ren 141 verkocht aan allerlei partijen.

,,De gemeente Leeuwarden is bij
de onderbeheerstelling en verkoop
van Joodse vastgoederen nauwelijks
betrokken geweest’’, concludeert
HCL-onderzoeker Alexander Tuin-
hout. Er is een uitzondering, name-
lijk het pand op Raadhuisplein 32,

vlakbij het stadhuis. Eigenaar Max
Cohen had hier jarenlang een goed-
lopende zaak in loterijloten. De
Duitsers voerden hem af naar con-
centratiekamp Mauthausen, waar
hij in 1942 stierf.

De NGV bood het pand bij de ge-
meente aan, maar burgemeester
Beijma wees aankoop af. Dat veran-
derde toen NSB-burgemeester
Schönhard zijn taken overnam. On-
der zijn leiding kocht de gemeente
het pand wel aan, waarna het werd
verhuurd aan de NSB en de Stichting
Winterhulp Nederland.

In 1951 betaalde de gemeente als-
nog een aankoopbedrag aan be-
windvoerders van de familie Cohen.

De gemeente moest kiezen: betalen
of het pand terugschenken. Ver-
koopcontracten van geroofde goe-
deren werden na de oorlog namelijk
ongeldig verklaard.

Toch stuitten veel Joden na de
oorlog op een kille, formele houding
toen ze hun geroofde Nederlandse
eigendommen weer in gebruik wil-
den nemen. Juridische procedures
om hun bezit terug te eisen waren
complex. Ze kozen vaak voor een
snelle ‘minnelijke schikking’ met de
personen die de panden sinds de
oorlog in gebruik hadden.

Den Haag en Amsterdam toonden
zich op belastinggebied zeer kil: ze
eisten van Joodse eigenaren alsnog

de erfpacht op, die in de oorlog over
hun panden betaald had moeten
worden. In Leeuwarden gold voor de
meeste panden echter geen erf-
pacht. Voor zover die wel bestond,
lijkt Leeuwarden ruimhartiger te
hebben gehandeld.

De heffing van straatbelasting
ging tijdens en na de oorlog wel
door. Ook de kopers van roofgoed
betaalden deze taks. Op het gebied
van straatbelasting stelde de ge-
meente zich na de oorlog dus zake-
lijk en kil op, maar wel geheel vol-
gens de wet, stelt het onderzoek.
Burgemeester en wethouders vol-
gen deze redenering: voor restitutie
nu zien ze geen reden.

‘Roof Joodse huizen Leeuwarden ging buiten gemeente om’
ERWIN BOERS

LEEUWARDEN De gemeente Leeu-
warden heeft nauwelijks een rol
gespeeld in de roof van Joodse hui-
zen tijdens de oorlog. Na de bevrij-
ding was de gemeentelijke hou-
ding kil, maar niet onrechtmatig.

Het kan nog net even – vreemde
vondsten delen uit het thuison-
derwijs. Volgende week gaan de
basisscholen immers weer open.

Meester Mark (van der Werf)
heeft een paar sterke staaltjes.

Zoals van meester Luuk, die
op een leerling moest wachten.

Leerling meldt: ,,Ik zit op de
wc en dat kan even duren’’ (8.35
uur)

Meester Luuk: ,,Oké, om 8.45
bellen we. Zet hem op.’’

De leerling kwam om 8.55 in

Google Meet.
Uit een oefening: Hoe tel je de

auto’s? Een leerling schrijft:
,,Gewoon een twee drie vier vijf
zes zeven acht negen tien’’

Een vraag uit een andere
invuloefening, waarbij de leer-
ling een voorbeeldzin op een
andere manier moet omschrij-
ven. Zin: Twee kinderen hebben
gezien dat Sjors die ruit heeft
ingegooid.

Een leerling vult in: ,,Sjors is
de lul.’’

Lesgeven voor beginners

De kappers blijven nog een maand dicht. Daarom hebben
we wat kapseltips voor mensen met een voorbeeldfunctie

Coupe 2021: het goede voorbeeld

H
elaas. De lockdown is ver-
lengd tot begin maart, kap-
pers houden hun deuren

nog een maand gesloten. Op deze
pagina hebben we al sterke staaltjes
gezien van waar dat toe kan leiden:
gordijnen van haar, mannenknoe-
tjes, oertijdmanen.

Veel mensen gaan zelf met ton-
deuse en schaar in de weer, met alle
gevolgen van dien. Dat kunnen
bestuurders en politici natuurlijk
niet. De pony scheef afgeknipt, of
een net iets te grote hap uit het
zorgvuldig gekamde kapsel en je

reputatie is voor lange tijd naar de
maan. Cartoontekenaars vergeten
zoiets nooit. En stiekem toch naar de
kapper gaan, dat kan al helemaal
niet. Iets met voorbeeldfunctie... Dus
het is nog even doorbijten, dames en
heren.

We haalden negen foto’s van
gezaghebbende Friezen door het
programma FaceApp – en dat lever-
de resultaten op die er best mogen
wezen, vinden we zelf. Dus knip uit,
bewaar en neem het tezijnertijd mee
naar de coiffeur, als voorbeeld. Een
van de negen is overigens niet be-

werkt – we zeggen niet welke.
Bovenste rij: Johannes Kramer

(burgemeester Noardeast-Fryslân),
Arno Brok (Commissaris van de
Koning), Sijbe Knol (fractievoorzitter
FNP Provinciale Staten)

Middelste rij: Sybrand Buma
(burgemeester Leeuwarden), Sietske
Poepjes (gedeputeerde), Jan Rijpstra
(burgemeester Smallingerland)

Onderste rij: Hein Kuiken (wet-
houder Leeuwarden), Tjeerd van der
Zwan (burgemeester Heerenveen,
Klaas Agricola (burgemeester Dantu-
madiel).

Het is een bekend beeld gewor-
den op de Nederlandse televi-
sie: de persconferentie van
Mark Rutte en Hugo de Jonge
voor een lichtblauw doek, met
een gebarentolk tussen hen in.
Inmiddels weten we al bij voor-
baat wat ze ongeveer gaan
zeggen, ook deze week was dat
zo. Langere lockdown, scholen

weer open, allerlei winkels heel
voorzichtig een beetje los.

Wat we niet weten: wat zeggen
beide heren hier, in boven-
staande cartoon. Dat mag u
invullen en opsturen. U kunt
het ook gewoon als tekst stu-
ren.
tweedegolf@lc.nl

Wat zeggen de heren?

We zitten thuis en het is winter, maar we laten

het hoofd niet hangen. Tichtplicht (Fries voor

lockdown) zoekt de lichtere kanten van deze

lockdown. Blijf gezond en tot morgen.

GOLF 2.0: TICHTPLICHT IN DE WINTER
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