10

NIEUWS

maandag 4 april 2011
NL

INWONERS ACHLUM OPGEWONDEN DOOR KOMST VAN OUD-

Bill Clinton zet
Fries dorpje
op zijn kop
ACHLUM • Bill Clinton reist eind mei naar het Friese terpdorp

Achlum (ruim 600 inwoners) voor de Conventie van Achlum. De
voormalig president van de Verenigde Staten zal midden in een
weiland spreken. De meeste Achlummers zijn trots en opgewonden. ,,Zoiets beleef je nooit meer.’’
ELLEN DEN HOLLANDER
Ter vergelijking: In het
Witte Huis, hier op
dezelfde schaal afgebeeld,
werken ongeveer 1.700
mensen
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Achlum is een
klein dorp met
ruim 600 inwoners.
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,,Echt waar? Nee, dat moet een grap
zijn. Echt? Ik krijg er helemaal kippenvel van.’’
Agaath Oosterhaven staat versteld. Ze wíst dat haar dorp een buitenlandse gast op bezoek zou krijgen, maar Bill Clinton... Deze ochtend is het nieuws van de komst
van de ex-president bekendgemaakt. Expres op 2 april en niet de
dag ervoor, omdat anders niemand
het zou geloven. ,,Wat bezielt hem
om hier helemaal naar Achlum toe
te komen? Die man is president van
Amerika geweest!,’’ verzucht de
Achlumse. Dan nuchter: ,,Dan kan
hij zien hoe mooi ons dorp is.’’
Het kleine Achlum ís mooi. Er is
een kerk op een terp met een begraafplaats eromheen waar je direct een plek zou willen reserveren,
een molen die nog van tv-journalist
Haye Thomas is geweest, een handvol straten met klinkertjes. Er is een
vaart met een pittoreske witte brug
waar ze zó de film De Kameleon
met Hielke en Sietse hadden kunnen opnemen en dat een beschermd dorpsgezicht is.
Dat dorp, zo’n beetje halverwege
tussen Harlingen en Franeker, staat
de 28ste mei op zijn kop. Op zo’n
beetje elke open plek laat verzekeraar Achmea megatenten neerzetten, midden in het weiland tegenover de kerk komt het enorme podium waar Bill Clinton als belangrijkste spreker te zien zal zijn. Ook

200 m

stellen 24 Achlummers hun huiskamer ter beschikking als podium.
Het onderwerp van de conventie is
serieus: ‘De stand van Nederland’.
De organisator is de grootste verze-

«

We hebben de hele
ochtend al zo’n plezier.
Helemaal geweldig dat
hij komt.
Gerrie Talsma

keraar van Nederland: Achmea.
Een mega-evenement met topsprekers.
,,We vonden het al zo bijzonder
dat Femke Halsema, Geert Mak,

‘Fijn voor hem dat hij hier mag komen,’ laat Hessel Faber droogjes weten.
‘Kan hij goed rondkijken. Het is hier toch een mooi plaatje?’

Hans Wiegel en Erben Wennemars
zouden komen,’’ zegt Jan Oosterhaven, actief in de dorpsraad, lachend.
,,En nu komt Bill Clinton erbij. Wat
een verrassing. Een geweldige opsteker voor het dorp.’’
Achlum is levendig, benadrukt
Oosterhaven, ook al is de buurtsuper alweer jaren geleden gesloten.
Het dorp is niet ingeslapen: je kunt
er toneelspelen, sporten, kaarten,
biljarten en kaatsen. Het dorp heeft
zelfs twéé basisscholen én een peuterspeelzaal. Oosterhaven is daar
zichtbaar trots op. ,,Straks zijn hier
2500 mensen, een veelvoud van het
aantal inwoners. Zoiets maak je
nooit meer mee.’’
Dat verzekeraar Achmea juist
Achlum uitkoos als locatie voor de

Anneke van der Meer ziet Bill Clinton graag komen. Midden in het weiland
tegenover de kerk komt het podium waar de oud-president als spreker te
zien zal zijn. Van der Meer: ‘Ik ben er beduusd van.’

conventie, is niet toevallig. Boekhouder Ulbe Piers Draisma uit
Achlum zag begin negentiende
eeuw veel boeren financieel te
gronde gaan door brand. Hij ‘bedacht’ de brandverzekering waarbij
boeren een klein bedrag in een pot
stortten zodat degene die werd getroffen toch geld zou hebben. Die
miniverzekeringsmaatschappij van
Draisma vormt het begin van het
huidige Achmea.
De verzekeraar regelt alles voor
het feest. ,,Het is heerlijk dat we
een keer helemaal niets hoeven
doen,’’ zegt Anneke van der Meer,

die net als Jan Oosterhaven actief
is in Dorpsbelang. ,,Eigenlijk ben ik
er nog een beetje beduusd van.’’
Grapjes zijn er al besmuikt gemaakt. Met een vriendin zat Anneke al te lachen. ,,Ik zei: dat is
toch die man van die sigaren?’’

PLEZIER
Het lijkt Roelie Greidanus allemaal
‘heel erg leuk’. Ze heeft zich net als
de familie Oosterhaven aangemeld
voor een ‘woonkamerspreker’.
Welke spreker ze op bezoek krijgt,
weet ze nog niet. ,,Het liefst iemand uit de culturele hoek. We

De familie Talsma en buurvrouw Ytje Velzen (r). ‘Uniek, dat we dit hier gaan
beleven,’ zegt Gerrie Talsma. ‘Het is bijna niet te bevatten.’

Roelie Greidanus vindt Clintons
FOTO’S KAREL ZWANEVELD
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hadden al wel gezegd, toen we al
die bekende namen hoorden: nou,
doe Obama er ook maar bij. Daar
zaten we niet ver vanaf.’’
Gerrie Talsma kleurt tot diep in

«

Straks zijn hier 2500
mensen, een veelvoud
van het aantal
inwoners.
Jan Oosterhaven

haar hals als ze een foto van Clinton
voor haar neus krijgt. Ze staat net
te praten met de buurvrouw Ytje
Velzen. ,,We hebben de hele ochtend
al zo’n plezier gehad. Helemaal ge-

komst ‘heel erg leuk’.

weldig dat hij komt. Uniek, dat we
dit gaan beleven. Het is bijna niet
te bevatten. Dat dat hier gaat gebeuren!’’
Buurvrouw Ytje zegt bij voorbaat
dat ze niet van plan is andere kleren aan te trekken als de ex-president landt met zijn helikopter.
,,Daar ben ik heel nuchter in.’’ Maar
ze komt toch wel luisteren? ,,Dat
weet ik niet. Misschien moet ik die
dag wel werken.’’
Henk Talsma, die erbij is gekomen met de kinderen, vindt dat ze
haar kans moet grijpen. Grijnzend:
,,Het is nu of nooit.’’
Dat geldt ook voor Clinton zelf,
laat Hessel Faber droogjes weten.
,,Fijn voor hem dat hij hier mag
komen. Kan hij goed rondkijken.’’

Faber wijst naar de weilanden, de
kerk, de boerderijen. ,,Het is toch
een mooi plaatje?’’
Tjeerd van der Zwan, nu burgemeester van Achtkarspelen en binnenkort burgemeester van Heerenveen, was stomverbaasd toen hij
hoorde van Clintons komst.
,,Ik had met het bestuur van de Vereniging Friese Gemeenten juist een
1 aprilgrap uitgehaald. We zeiden
dat we contacten hadden met het
management van Clinton en dat we
voor 30.000 euro hem naar Friesland zouden kunnen halen. Hij zou
komen spreken over duurzaamheid. Vrijdag zou het definitieve besluit vallen. Ik moest natuurlijk erg
lachen toen ik hoorde dat hij echt
komt. Wat een toeval!’’

Jan Oosterhaven met zijn vrouw Agaath: ‘Wat bezielt hem om helemaal hier
naartoe te komen,’ zegt Agaath. ‘Die man is president van Amerika geweest!’

Twee doden bij
schietpartij in
rustige woonwijk
HARRIE VAN OPSTAL
LAURA SCHALKWIJK
ALPHEN AAN DEN RIJN • Bewoners
van een rustige wijk in Alphen aan
den Rijn zijn afgelopen weekend
opgeschrikt door een schietpartij,
waarbij vier mannen uit Limburg
werden geraakt. Twee van hen, een
Nederlander en een Bulgaar, overleefden de kogels niet. De andere
twee, eveneens een Nederlander en
een Bulgaar, liggen gewond in het
ziekenhuis.
De politie vermoedt dat het gaat
om een ‘incident in het criminele
circuit’, maar heeft nog weinig aanwijzingen over wat zich precies
heeft afgespeeld.
Verschillende omwonenden hoorden in de nacht van vrijdag op zaterdag schoten en zagen daarna een
auto hard wegrijden. De politie
denkt dat de wagen, waarin de vier
Limburgers zaten, is achtervolgd en
op de weg naar Gouda opnieuw is
beschoten. Ondanks hun verwondingen lukte het de vier slachtoffers
naar het ziekenhuis te rijden. Twee
inzittenden bleken bij aankomst
overleden. Onduidelijk is waarom
ze naar Gouda reden, aangezien het
ziekenhuis in Leiden dichterbij is.
Een nog groter vraagteken is wat de
vier Limburgers helemaal in Alphen deden.
De bewoners van de Alphense
woonwijk vragen zich ondertussen
verschrikt af waarom hun straat het
toneel was van deze schietpartij.
Buurtbewoner Dennis de Jong: ,,Ik
hoorde bam-bam-bam. Even stil. En
toen weer bam-bam-bam. Acht keer
volgens mij. Toen werd het weer
stil. Ik ben achterom via de poort
naar buiten gelopen tot de hoek,
maar ik zag niets.’’ Paola Hoogervorst tuurde na de knallen meteen
door haar zolderraam en zag ie-

De politie zette de wijk Broekhorst
in Alphen aan den Rijn af voor onderzoek. FOTO ANP/VALERIE KUYPERS

mand over een bruggetje rennen
naar een wachtende auto, die op de
hoofdweg stilstond. ,,Vervolgens
reden ze heel hard weg naar die rotonde toe,’’ wijst zij.
Het onderzoek naar het motief en
de daders is in volle gang. De politie
heeft de vluchtauto, een grijze Renault, in beslag genomen. Even leek
er een link te zijn met de straat
waar was geschoten. Agenten
deden huiszoeking in één van de
woningen, maar hebben niemand
aangehouden.
Omdat de wijk aan een grote
doorgaande weg naar Amsterdam
ligt, bestaat het vermoeden dat de
daders en slachtoffers de plek willekeurig hadden ‘uitgekozen’. De Alphense burgemeester Bas Eenhoorn
heeft dat in een eerste briefing van
de recherche ook begrepen. ,,Voor
de inwoners is het een geruststelling dat dit incident bij toeval in
deze buurt heeft plaatsgehad. Ik
mag aannemen dat deze afspraak
niets te maken heeft met de betreffende buurt. We hoeven niet in te
zitten over het risico van herhaling,
begrijp ik van de politie.’’

Ophef over peperdure
politiemanager Jorritsma
DEN HAAG • Minister Ivo Opstelten voor te stellen voor de post van
van Veiligheid en Justitie heeft za- korpschef. Opstelten wilde per se
terdag ingegrepen na commotie niet dat de externe adviseur, Leo
Zaal van adviesbureau
over een duurbetaalde inTwynstra Gudde, deel zou
terim-manager voor het
gaan uitmaken van de
politiekorps in Flevoland.
korpsleiding. De noodBurgemeester Annemarie
zaak voor een aanstelling
Jorritsma van Almere
van Zaal lijkt daarmee
wilde daar een externe adverdwenen.
Jorritsma
viseur aanstellen à 1600
heeft nog niet gereageerd
euro per dag omdat ze al
op het besluit van haar
enige tijd zonder korpspartijgenoot Opstelten.
chef zit.
SP-Kamerlid Ronald
Vooral het salaris van de Annemarie
van Raak, die de zaak had
adviseur zorgde voor op- Jorritsma.
aangezwengeld na een tip
getrokken wenkbrauwen
in de Tweede Kamer en in de lokale uit de politiegelederen, reageerde
politiek. Een jaarsalaris van 192.000 tevreden op het besluit van de mieuro voor 2,5 dag werken per week, nister. ,,Maar er moet ook een einde
vinden de Kamerleden veel te veel. komen aan de graaicultuur bij de
PvdA en CDA kondigden aan Op- politietop. We zien voortdurend
stelten naar het vragenuurtje te roe- korpschefs met veel te hoge vergoepen. Het CDA noemde het besluit dingen en veel te weinig verstand
van Jorritsma ‘belachelijk en niet van zaken. Dat komt door burgemeesters die kiezen voor interimvan deze tijd’.
Volgens PVV-leider Geert Wilders managers in plaats van te zoeken
is Jorritsma ‘totaal de weg kwijt’. De naar ‘blauw bloed’. Er zijn 49.500
SP gaf juist Opstelten de schuld agenten en ik kan me niet voorstelomdat die Jorritsma verboden had len dat daar geen goede korpschef
een tijdelijke korpschef aan te stel- tussen zit.’’
In Almere zelf had de PVV inmidlen. Opstelten hakte vervolgens zelf
de knoop door en beloofde binnen dels al vragen aangekondigd aan de
enkele dagen meerdere kandidaten commissaris van de koningin.

