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◆
Colofon

Mijn verwachtingen van hoe het straat-
beeld in Alkmaar gaat opfleuren zijn hoog-
gespannen, sinds de opening van mannen-
modezaak Only for Men op Ringers. Ik ben
er alleen nog maar langsgelopen, dus wat er
allemaal in de rekken hangt weet ik niet.
Maar de enige man die ik uit de winkel heb
zien komen, liet een verpletterende indruk
achter. 

Juist toen ik passeerde kwam hij naar

buiten en bleef even voor de deuropening
staan. Een echte glamourboy. Hij droeg een
opvallend rode broek met Schots ruitpa-
troon. Een strak model, dat halverwege de
kuiten al ophield. Zo kwamen zijn glim-
mend gepoetste hoge schoenen extra mooi
uit. Wat hij boven de broek droeg heb ik
niet waargenomen; ik vrees dat ik toch al te
lang naar hem stond te staren. Ik zag wel de
zelfbewuste blik waarmee hij de kade af-

speurde, op zoek naar klandizie. 
Ik dacht aan wat Godfried Bomans zei

toen hij Marlène Dietrich zag: ’Ach, had
mijn vrouw maar één zo’n been...’ En als va-
riant daarop zou ik willen zeggen: ’Ach, al
zouden slechts vijf mannen hun spijker-
broek verruilen voor die rode ruit...’ 

Of er veel klandizie op de kade was, be-
twijfel ik. De enige mannen die ik zag wa-
ren de bouwvakkers die even verderop be-

zig waren met een klus. Van die types spij-
kerbroek-met-bouwvakkersspleet en werk-
schoenen met verfvlekken.

Zelden had ik in een oogopslag zo’n con-
trast te pakken. Wat zou er gebeuren als die
mannen in handen zouden vallen van de
modeman met zijn ruitbroek. Hoe zouden
hun vrouwen reageren als ze na een com-
plete make-over thuis zouden komen. Het
leek me zomaar een leuk experiment.

◆
In 60 seconden

Connie Vertegaal ■ c.vertegaal@hollandmediacombinatie.nlRode ruitbroek

advertentie

Sinds twee jaar zijn ik, mijn part-
ner en onze kinderen woonachtig
in de regio Alkmaar. De afgelopen
jaren is ons opgevallen dat regio
Alkmaar niet heeft ingespeeld op
de maatschappelijke discussie
omtrent Zwarte Piet.

Voor ons, afkomstig uit omge-
ving Amsterdam, is dit een enorme
schok geweest. Met name de ma-
nier hoe inwoners op de discussie

reageren heeft ons laten schrikken.
Mijn partner is afkomstig van

Curaçao en ikzelf uit Nederland. Ik
heb van mijn ouders altijd meege-
kregen een ander te respecteren en
onderlinge verschillen te accepte-
ren. Het tegengaan van racisme en
het opkomen voor je medemens
hebben mijn ouders mij vanaf de
jeugd meegegeven. 

Mijn partner wordt heden nog
dagelijks bejegend met racistische
opmerkingen en/of gedragingen.

Tijdens de sinterklaas-periode is
dit nog nét iets heftiger. Vorig jaar
heeft hij opmerkingen moeten
ontvangen als: ’He, Zwarte Piet, u
bent vroeg dit jaar’; ’Jij hoeft je
niet te schminken’, et cetera.

Wij zijn blij te lezen dat stich-
ting Ronduit de basisscholen in
Alkmaar adviseert om roetveegpie-
ten in te zetten. Naar mijn mening
is de verandering bij basisscholen
van groot belang.

Tijdens de jaren op de basisscho-

len worden kinderen immers ge-
vormd tot een volwassen persoon.
Door als school op maatschappelij-
ke discussies en veranderingen in
te gaan kan je hier een grote posi-
tieve bijdrage aan leveren.

Soms duurt verandering, on-
danks de noodzakelijkheid, even.
Hopelijk is Alkmaar het liefst dit
jaar, maar anders volgend jaar,
Zwarte Piet-vrij!
ROSA (naam en adres bij de
redactie bekend)

◆
Brief van de dag

Schoorsteenpiet

200 kilometer verderop, ver in het
westen van het land, smelt het hart
van Castricummer Michèl Admi-
raal. Hij ziet Tara op een filmpje
op internet verschijnen.

Hij snelt zich naar Winterswijk.
Hij kijkt de kat uit de boom, de
potentiële kattenvader is zwart
met witte katten gewend. De grijs
met zwarte poes is minder terug-
houdend. Ze geeft hem kopjes. 

Ze mag mee. 
Tara is sinds een jaar de poes van

Admiraal en een van de twaalf
katten met een rugzakje van de
poezenverjaardagskalender. De
kalender is gemaakt door Admiraal
namens zijn uitgeverij De Konings-
boekerij en Stichting Zwerfdier in
Alkmaar. De kalender wordt zon-
dagmiddag gepresenteerd bij de
open dag van Stichting Zwerfdier. 

Hij maakt jaarlijks kalenders,
doorgaans met landschappen.

De nieuwe bestaat uit katten met
bagage, katten die na een tragisch
verhaal in het asiel terechtgeko-
men zijn. Sommigen vinden een
baasje, sommigen zijn daar voor
altijd. Er zit een boodschap verpakt
in de kalender. ,,Je kunt ook een
kat uit het asiel in huis nemen. Een
kat heeft een gebruiksaanwijzing,
maar is ook leuk. Een kat is niet
perfect, hij heeft een persoonlijk-
heid. Je moet hem een kans ge-
ven.’’

Een kat wordt zo vaak te vonde-
ling gelegd in mandjes op parkeer-
plaatsen of vuilnisbelten, nadat die
uit een te groot nestje is gehaald.
Admiraal heeft geen oplossing.
,,Een huisdierexamen...? Die be-
staat voor ouders ook niet. Je moet
wel goed nadenken of je tijd en
geld voor een kat hebt. Ik denk dat
mensen er soms wel eens te gemak-

zuchtig over zijn.’’
Niet alle besnorde vierpoters zijn

uit het asiel te halen, sommigen
vragen te veel zorg. Via adoptie kan
dan wel meebetaald worden aan de
zorg en blijft het asiel voor de kat
zorgen. De Castricummer heeft de
eenogige zwarte kater Kieko als
adoptiekat in Alkmaar. Die was
eerst van zijn moeder, zij overleed
in 2012. Kieko had twee ogen tot hij
een keer ging vechten. 

Eens per kwartaal krijgt de adop-
tievader een brief van Kieko over
ruzies, het bezoek van de dieren-
arts en andere avonturen. ,,Het is
een soort fosterparentskat.’’

Kattenliefde
Admiraal houdt van katten. ,,De
rust die ze uitstralen. Ze kunnen
heel direct kunnen zijn, doen waar
ze zelf zin in hebben. En ze heb-
ben mensen snel door.’’ De kat als
een spiegel, het valt hem ook op bij
Tara. De poes lijkt iets meer affini-
teit met z’n zoon te hebben, die is
iets rustiger. Ze gedraagt zich
onrustiger als de onrustige dochter
in de buurt komt.

Er wordt wel eens onderscheid
gemaakt tussen honden- en katten-
mensen. ,,De kat is meer de autist,
de hond heeft adhd.’’ Wat zegt de
kattenliefde over Admiraal? Be-
hoefte aan rust? 

De kattenliefhebber is registerac-
countant. Schrijft sprookjes. Maakt
kalenders en duikt soms in z’n
alter ego Koning Michaelis als
verhalenverteller. In 2009 overleed
z’n vrouw en moest hij alleen voor
de kinderen zorgen. Inmiddels
heeft hij een nieuwe liefde en
werkt hij minder dagen. ,,Het was
wel eens hectisch. Maar behoefte
aan rust? Dat klinkt zo bejaard. Ik
heb nu meer tijd om andere dingen
te doen.’’ 

De 57-jarige man die af en toe
koning is, is opgegroeid met kat-
ten. Hij heeft ze allemaal in het
hart gesloten, maar Minous is hem
erg bijgebleven. ,,Die was heel lief

voor de kinderen. Die liet alles toe
en zou nooit uithalen.’’ 

Ook ’De Su’ uit zijn jeugd is hem
bijgebleven. ,,Die naam had m’n
broer bedacht..’’ Het was een klein
zwerfkatje van een boerderij. Ook
die liet alles toe. Hij kreeg schurft
en moest regelmatig in een emmer
vloeistof, het was het pre-pillen- en
tablettentijdperk. Dat traject over-
leefde De Su niet.

Tara dreigt ook een speciaal
plekje te veroveren. Inmiddels
kruipt zij op het bureau naast haar
baasje. ,,Niet op schoot, maar wel
vlakbij.’’ Af en toe brengt ze een
muisje als presentje. ,,Dat jagen zit
er goed in. Ze heeft natuurlijk voor
kleintjes moeten zorgen.’’

Tara komt op bureau zitten bij haar baasje Michèl Admiraal.

Bang aangelegde Nova woonde jarenlang bij het Asielzoekerscentrum. 

Zwerver Appie vlucht steeds. Nu is ze voor altijd bij Zwerfdier.Foto’s Michèl Ad-

Kieko siert de maand oktober.

Beestjes met
een beetje
bagage

Poesje met 
rugzak hangt 
aan de muur

Dominic Schijven
d.schijven@hollandmediacombinatie.nl

Alkmaar ■ Zelf nog amper vol-
wassen, toch al jonkies zogend.
De oogjes gesloten, de snorha-
ren stijf. Een paar kleintjes van
een ander nestelen zich in de
witte borstharen van de verder
grijs met zwartgestreepte vacht.
Surrogaattienermoederpoes
Tara ligt in een schuurtje in
Winterswijk, ver in het oosten
van het land.

Michèl Admiraal JJFOTO.NL / JAN JONG

De fractie heeft naar eigen zeggen
’verontrustende informatie’ ont-
vangen dat Horizon een voor-
keursbehandeling heeft gekre-
gen.

Die zorgorganisatie heeft de
zogeheten ’jeugdzorg plus’ over
minderjarigen met complexe ge-
drags- en ontwikkelingsstoornis-
sen in deze regio sinds begin fe-
bruari overgenomen van Parlan/
Transferium in Heerhugowaard.

Onder meer uit het feit dat de
naam Horizon al wordt genoemd
in aanbestedingsdocumenten,
terwijl die organisatie nog niet
actief was in Noord-Holland
Noord, doet de wenkbrauwen
fronsen.

Verder vindt de partij het op-
merkelijk dat de gemeente Hol-
lands Kroon jeugdzorgtaken
heeft uitbesteed aan Incluzio BV,
welke onderneming via een wir-
war aan andere zorgbedrijven aan
Horizon kan worden gelieerd.

Belangenverstrengeling
Doordat Hollands Kroon (met
Heerhugowaard en Hoorn) zit-
ting had in de regiegroep die na-
mens de 18 gemeenten de aanbe-
steding heeft voorbereid, is de
schijn van belangenverstrenge-
ling gewekt.

„Wij zijn behoorlijk ontstemd
over dit dossier, het liegt er niet
om”, stelt Janine Visser, fractie-

voorzitter van de Partij voor de
Dieren.

„We hebben door de toege-
speelde informatie gegronde
twijfels over de gevolgde proce-
dure en sterk de indruk dat dit
geen zuivere koffie is.”

Klokkenluiders
Wie de bronnen zijn waarop haar
partij zich baseert, wil Visser niet
prijsgeven. „Het zijn klokkenlui-
ders, met wie wij vertrouwelijke
gesprekken hebben gevoerd. Ze
zitten dicht bij het vuur, hun
werk kan in gevaar komen als be-
kend wordt wie zij zijn.”

Wat de fractievoorzitter betreft
moet de onderste steen zo snel
mogelijk boven komen. „Om in
dierentermen te blijven: wij wil-
len graag weten hoe de hazen zijn
gelopen. En hopen dat het Alk-
maarse college de koe bij de
hoorns vat.”

Visser heeft begrepen dat linkse
en progressieve partijen in ande-
re betrokken gemeenten hun
burgemeesters en wethouders
ook om opheldering over de
kwestie zullen vragen.

Woordvoerster Leonie den
Hartog stelt namens de 18 ge-
meenten in Noord-Holland
Noord inhoudelijk nog niet te
kunnen reageren, maar laat des-
gevraagd weten dat ’sprake is van
veronderstellingen’.

Aanbesteding jeugdzorg
’lijkt geen zuivere koffie’
Martijn Gijsbertsen

Alkmaar ■ De Partij voor de Die-
ren (PvdD) in Alkmaar wil dat er
een diepgravend onderzoek komt
naar de aanbesteding van de ge-
sloten jeugdzorg door 18 gemeen-
ten in Noord-Holland Noord aan
Horizon in Bakkum.

PvdD Alkmaar
eist diepgravend
onderzoek


