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“Jongens waren we—maar aardige jongens. Al zeg ik 't zelf. We zijn nu veel wijzer, 

stakkerig wijs zijn we, behalve Bavink, die mal geworden is. Wat hebben we al niet willen 

opknappen. We zouden hun wel eens laten zien hoe 't moest.”  

Aanhef van De Titaantjes van Nescio 

 

of  

 

Hoe aan de keukentafel D’66 Landsmeer ontstond 

 

‘Ik weet nog goed hoe het allemaal begon. 

Het was 30 april van het vorig jaar. 

Nederland had een vrije dag. 

Ergens in Amsterdam waren we met z’n elven bijeen. 

Visser en Baehr en Gruijters, vrienden en vrienden van vrienden.’ 

Het zijn de openingszinnen van de tekst die Hans van Mierlo uitsprak in een 

verkiezingsspot van D’66 uit 1967, gehuld in een regenjas met opstaande kraag, 

wandelend langs een Amsterdamse gracht. 

Op 30 april 1966 vond in hotel Krasnapolsky een overleg plaats tussen een aantal 

mensen die zich zorgen maakten over de democratie. Het was een roerige tijd. De 

ontzuiling begon en Provo tartte het Gezag, dat niet meer als vanzelfsprekend werd 

aanvaard. De bestaande politiek leek geen antwoord te hebben op de vraagstukken die 

de zich in rap tempo veranderende samenleving met zich meebracht. 

 

Het Appél 

Op 15 september 1966 presenteerde het ‘Initiatiefcomité D’66, bestaande uit 36 

voornamelijk jonge Nederlanders op een persconferentie in het Haagse perscentrum 

Nieuwspoort een ‘Appèl’ aan hun landgenoten. Centraal in dit politieke pamflet stond een 

‘plan voor her-democratisering’ van het Nederlandse politieke bestel. ‘Wij hebben met 

elkaar gemeen een gevoel van hachelijkheid aangaande sommige verschijnselen in onze 

parlementaire democratie. Dat heeft ons bij elkaar gebracht. Wij zijn geen politici. Wij 

willen dat in dit stadium ook niet zijn’, aldus de schrijvers van het Appèl. In het pamflet 

werden concrete voorstellen gedaan: rechtstreekse verkiezing van de minister-president 

en Tweede kamerverkiezingen volgens een districtenstelsel. De bedoeling daarvan was 

het doorbreken van de als belemmerend voor de moderne democratie ervaren 

belangenverstrengeling van regering en parlement. 

Aan het Appèl was een adhesiekaart gehecht. Binnen enkele dagen stroomden honderden 

adhesiekaarten binnen. Via de boekhandel werden ongeveer 12.000 Appèls à fl. 1,- per 

stuk verkocht. 

Op 14 oktober 1966 werd de politieke partij Democraten ’66 opgericht. Van alle kanten 

stroomden leden toe, vooral afkomstig uit het socialisme en het liberalisme, die de 

dogma’s van hun eigen partij waren ontvlucht. “De partij heeft tot doel (voor Nederland 

en -- zo nodig -- andere landen) bij te dragen tot de geestelijke en materiële ontplooiing 

van alle mensen, ongeacht hun levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, 

taal, maatschappelijke afkomst en sekse. Daartoe zal de partij streven naar een radicale 

democratisering van de Nederlandse samenleving in het algemeen en van het 

Nederlandse politieke bestel in het bijzonder.” Aldus het politieke programma. Die 

oorspronkelijke doelstelling is tot op de dag van vandaag nog enigzins herkenbaar. 

Bij de verkiezingen van 15 februari 1967 kwam D’66 meteen met 7 zetels in de Tweede 

Kamer en haalde daarmee zelfs de voorpagina van The New York Times. 
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Voor de verkiezingen van 1971 presenteerden PvdA, D’66 en PPR een gezamenlijk 

verkiezingsprogramma en een schaduwkabinet. D’66 haalde 11 zetels in de Tweede 

Kamer. 

In september 1972 waren er alweer Tweede Kamerverkiezingen. D’66 verloor 5 zetels 

maar trad, na een lange kabinetsformatie, wel met 1 minister en 3 staatssecretarissen 

toe tot het kabinet Den Uyl. 

 

De wederopstanding 

Regeren doet de partij over het algemeen geen goed. De verkiezingen voor Provinciale 

Staten in maart 1974 (1,0% van de stemmen) en Gemeenteraden in mei 1974 (0,5% 

van de stemmen) verliepen desastreus voor D’66. Tijdens een Algemene 

Ledenvergadering op 21 september 1974 wilde een meerderheid van de leden de partij 

zelfs opheffen. Dat ging niet door omdat de statutair vereiste 2/3 meerderheid niet werd 

gehaald. 

Jan Terlouw, inmiddels Hans van Mierlo opgevolgd als fractievoorzitter in de Tweede 

Kamer, kondigde in oktober 1976 zijn vertrek aan als er niet aan zijn voorwaarden werd 

voldaan: bij een handtekeningenactie 66.000 handtekeningen en 1.666 nieuwe leden. 

Aan de voorwaarden van Terlouw werd voldaan. In januari 1977 werd hij lijsttrekker en 

bij de Tweede Kamerverkiezingen van 25 mei 1977 (het kabinet Den Uyl was in maart 

gevallen) behaalde D’66 met de slogan ‘Het Redelijk Alternatief’ 8 zetels.    

 

Aan de keukentafel 

Tot zover een stukje landelijke historie. Want tot die tijd speelde D’66 in de Landsmeerse 

politiek nog geen enkele rol. De partij had hier wel leden maar nog geen plaatselijke 

afdeling. Landsmeer maakt voor D’66 deel uit van de regio Zaanstreek-Waterland. Daarin 

kwam in januari 1978 verandering. 25 jaar later schreef één van de oprichters van de 

Landsmeerse afdeling, Hill Jaspers, ter gelegenheid van het afscheid van D66-raadslid 

Charles Koppen, die Landsmeer in 1995 verliet: “De vraag om enkele regels te schrijven 

bij jouw afscheid van Landsmeer, woelde zoete herinneringen bij mij boven. Zo diep dat 

jij daarbij in eerste instantie nog niet eens voor mijn geest kwam. Vergeet niet, het gaat 

over zo’n 25 jaar terug. Aan mijn keukentafel ontstonden de plannen voor het oprichten 

van onze D66-afdeling Landsmeer. Met Gé Westbroek, evenals ik lid van het eerste uur. 

Later Bert Kruyt, Ernst van Altena, Ad van Tiel, Rob Breevoord en nog later zie ik jou 

verschijnen. (Ik zie je dan ineens, geholpen door het immense geheugen van Ernst, in je 

wherry roeiend in de Puzzelvaart op Hemelvaart.)” 

Voor dinsdag 17 januari 1978 werd de oprichtingsvergadering van de afdeling Landsmeer 

van D’66 in De Meerpaal aangekondigd. Tevens zouden dan naast de verkiezing van het 

bestuur de eerste voorbereidingen op de provinciale verkiezingen van 29 maart 1978 en 

vooral de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei 1978 plaatsvinden. 

In ‘Een redelijke Uitnodiging’ werd melding gemaakt van “al enkele tientallen” D’66-leden 

in Landsmeer. De uitnodiging bevatte een oproep om zich als lid aan te melden en zich 

op te geven als kandidaat voor de gemeenteraad en het bestuur. Initiatiefnemers waren 

Ernst van Altena, Hill Jaspers, Gerrit Louweret, Ad van Tiel en Charles Koppen. 

“Dat wij nu voor het eerst willen deelnemen aan de Gemeenteraad van Landsmeer 

geschiedt niet omdat we vinden dat de huidige Raad slecht werk levert. Integendeel we 

vinden dat daar van oudsher goed werk wordt geleverd. Maar het kan nog beter met een 

frisse wind van D’66. We menen dat we met een somtijds nieuwe, somtijds andere kijk 

dat gemeentebestuur kunnen steunen. Enerzijds. Anderzijds is er geen politieke partij die 

zo krachtig strijdt voor het beter betrekken van de burger bij het bestuur. Zo wil D’66 de 
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kwaliteit van het bestuur verhogen en de waarborg scheppen dat bestuurders niet al te 

zeer afhankelijk worden van een ongrijpbare “vierde macht” van overigens onmisbare en 

meestal zeer bekwame ambtenaren.” Aldus de tekst in die ‘redelijke uitnodiging’. 

In de oprichtingsvergadering werden Ad van Tiel, Charles Koppen, Frank van Puffelen, 

Tineke Reijnders en Theo Mulié de eerste bestuursleden van de afdeling. Beide laatsten 

traden op 5 juni af, Hill Jaspers en Joop Buis werden de nieuwe bestuursleden. De 

taakverdeling was vanaf toen: Ad van Tiel (voorzitter), Frank van Puffelen (vice 

voorzitter), Hill Jaspers (secretaris), Charles Koppen (penningmeester) en Joop Buis 

(speciale taken). 

De campagne 

De campagnes voor de verkiezingen van Provinciale Staten van maart 1978 en van de 

gemeenteraad in mei 1978 werden krachtig ter hand genomen. Ondersteuning werd 

hierbij vanuit de regio Zaanstreek-Waterland geboden door Frank van Heusden, in het 

verleden raadslid voor D’66 in Diemen, die in 1990 de eerste D66-wethouder van 

Landsmeer zou worden. In maart werd een Politiek Café georganiseerd in de Bovenzaal 

van Jachthaven Robinson. “Geen politiek onderonsje” maar een avond  waarvoor de 

Statenkandidaten van PvdA, CDA, VVD, D’66, PPR, PSP en CPN werden uitgenodigd. “Ze 

zullen met u discussieren en úw lastige vragen beantwoorden, onder onpartijdig 

voorzitterschap van mr E. Brautigam, burgemeester van Uithoorn en oud (CDA) 

wethouder van Amsterdam,” aldus de aankondiging. Na de verkiezingen werd een huis 

aan huis folder verspreid: “Heel fijn, Landsmeerse kiezers. De statenverkiezingen zitten 

er weer op.” Op basis van de verkiezingsuitslag voorspelde D’66 voor de komende 

raadsverkiezingen in Landsmeer de volgende uitslag: PvdA 5, VVD 3, CDA 2, CPN 1, PPR 

0 en D’66 2 zetels. De raad telde toen 13 zetels. (De werkelijke uitslag van 31 mei bleek 

er niet zover naast te zitten: PvdA 4, VVD 3, CPN 1, CDA 2, PPR 1 en D’66 2.) “De 

behoudende partijen”, vervolgde de folder, “kunnen in geen geval een meerderheid in de 

Landsmeerse raad vormen. U weet dat D’66 afspraken vóór de verkiezingen afwijst. In 

principe staat samenwerking voor ons open met iedereen die constructief aan de 

handhaving en verbetering van ons leefklimaat wil meewerken. Maar dat Landsmeer 

vooruitstrevendheid kiest, staat nu al wel haast vast. … Het D’66 Gemeenteprogram 

1978-1982 is af te halen bij Ad van Tiel. Met vragen, wensen, verlangens en 

toekomstdromen kunt u trouwens ook aankloppen bij de D’66-kandidaten voor de 

Gemeenteraad: Ernst van Altena, Gerrit Louweret en Carin Mulié.” Overige kandidaten 

waren Hill Jaspers, Henk van der Lely, Jochem Buis, mw M. Jaspers, S. de Miranda, F. 

Schmeits, Charles Koppen en Frank van Puffelen.” 

 

D’66 ging met lijst 6 onder het motto Het Redelijk Alternatief de raadsverkiezingen in. De 

afdeling telde op dat moment 40 leden, van wie er 15 actief waren. 

Voor maandag 22 mei 1978 nodigden PvdA, VVD, CPN, CDA, PPR en D’66 de 

Landsmeerders uit voor een politiek open huis in Robinson, onder voorzitterschap van 

burgemeester A. Martini onder het motto ”Landsmeerder, maak van je hart geen 

moordkuil”. 

Enkele dagen later schreef D’66: “Watergang mag niet het stiefkind worden van de 

Landsmeerse gemeentepolitiek” vindt D’66-Landsmeer. Gerrit Louweret zal spreken in de 

De Boet in Watergang over de onderwerpen in het verkiezingsprogramma van D’66 die 

betrekking hebben op Watergang (woningbouw, ruimtelijke ordening, milieubeheer, 

sociaal-cultureel werk, winkelbestand, gemeentelijke herindeling en onderwijs).” 

In een ‘Voorlichtingsblad’ van D’66 meldde de partij een enquête over onderwijs in 

Landsmeer te gaan houden. Aangekondigd werd dat ‘op zaterdag 27 mei de D’66-bus 
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door Landsmeer zou rijden met aan boord de gemeenteraadskandidaten van D’66 en dat 

‘deze bus op aangegeven tijden en plekken zal staan waar mensen hun ideeën met de 

kandidaten kunnen bespreken. De bus zou moeten dienen als een verplaatsbare 

sprekershoek.’ 

D’66 kreeg het tijdens de verkiezingscampagne trouwens nog aan de stok met “de eigen” 

D’66-burgemeester Martini wegens het zonder vergunning ophangen van een spandoek 

over de Kadoelenweg. Deze wilde kennelijk op geen enkele manier de schijn wekken dat 

hij ‘zijn partij’ zou bevoordelen. 

Ad van Tiel schreef ter gelegenheid van het eerder genoemde afscheid van Charles 

Koppen 25 jaar later: “Ik heb heel goede herinneringen aan de manier waarop wij hier 

toen een enthousiaste afdeling van D’66 uit de grond hebben gestampt. Aan de manier 

waarop wij, met als geuzennaam de D’66 Ayatollah’s, B&W, de raad en de “vierde macht” 

hinderlijk volgden nog voor wij aan de verkiezingen hadden deelgenomen. Hoe wij door 

onze bloedeigen niet-gekozen burgemeester Nol Martini een proces aan de broek kregen 

voor het zonder vergunning ophangen van een D’66-spandoek over de Kadoelenweg. Hoe 

wij campagne voerden die de Landsmeerse politiek abrupt uit haar winterslaap wekte. 

Hoe wij als afdeling onze partij keer op keer meebliezen op de landelijke D’66-

congressen. .. Het was geen moment saai.” 

Twee zetels maar geen macht 

Op de dag van de verkiezingen, 31 mei 1978, verspreidde D’66 huis aan huis een pamflet 

met de tekst: “Door niet te stemmen bevoordeelt u misschien een partij die u helemaal 

niet wilt. Doe voor de democratie dat hele kleine beetje moeite: Ga stemmen!” Het 

pamflet bevatte tevens de uitnodiging om ’s avonds in de Meerpaal de 

verkiezingsuitslagen “te komen afwachten en doorpraten”. 

D’66 behaalde 12% van de stemmen: twee raadszetels. Landsmeer stond daarmee in het 

rijtje van top vijf gemeenten met de beste uitslagen voor deze partij. 

Ernst van Altena en Gerrit Louweret werden in de raad gekozen.  

Het bestuur nodigde op 9 juni 1978 alle in de Landsmeerse raad gekozen fracties per 

brief uit om de komende collegeonderhandelingen in de openbaarheid te voeren, “zodat 

de kiezer kan zien wat er met z’n stem gebeurt.”   

De nieuwbakken partij werd tijdens de collegeonderhandelingen ruw met de neus op de 

harde politieke werkelijkheid gedrukt. De PvdA reageerde op de uitnodiging van D’66 met 

een uitnodiging voor een oriënterend gesprek met CPN, PPR, D'66 en PvdA. “Want een 

openbaar gesprek zou toch maar tijdverlies zijn”. D’66 nam die uitnodiging aan, maar dan 

als ‘waarnemers’ “want van de VVD en het CDA hebben wij nog geen bericht.” 

Hill Jaspers in een verslag van dat gesprek: “Het begon meteen goed. De PvdA deelde 

onmiddellijk aan het begin minzaam mede, dat zij voor een progressief college waren, maar 

daarin geen D'66-wethouder. Want de burgemeester was ook al D'66. Zij boden een 

voortreffelijke oplossing: twee PvdA-wethouders. Zo had hun algemene ledenvergadering 

besloten. Dat viel slecht in de pot, óók in die van onze progressieve vrienden PPR en CPN. 

In feite werd hierdoor het gesprek onmiddellijk geblokkeerd. Persoonlijk, als liefhebber van 

kort vergaderen, was ik ervoor dan maar meteen op te stappen en de PvdA terug te sturen 

naar hun ledenvergadering om een redelijk alternatief te bepleiten.” 

(Voor zover bekend heeft de PvdA later nimmer overwogen zelf geen wethouder te leveren wanneer 

Landsmeer een PvdA-burgemeester had; ae) 

Met 7 van de 13 zetels vormden PvdA en VVD uiteindelijk een college met 2 wethouders: 

Martin Smid (PvdA) en Nico Dorrestijn (VVD). Bij de stemming over de benoemingen van de 
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wethouders in de raadsvergadering kreeg Ernst van Altena 4 stemmen, hoewel D’66 niet 

meer aan de collegeonderhandelingen had deelgenomen.  

 

Windvanen 

Tijdens de raadsvergadering waarin de nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd hekelde 

Ernst van Altena de  naar zijn mening opportunistische wijze waarop de PvdA had gekozen 

voor een college met de VVD in plaats van voor een progressieve samenwerking. Hij 

citeerde hierbij onder andere Martin Smid, die vier jaar eerder tijdens een raadsvergadering 

had gepleit voor “duidelijkheid in de politiek. De PvdA en de VVD zitten elkaar in de 

landspolitiek steeds dwars. Omdat het mogelijk als onbegrijpelijk zou overkomen en het ook 

niet persé nodig is, is het daarom beter de wethouderszetels niet te laten bezetten door de 

PvdA èn de VVD.” (Beide partijen hadden toen 4 zetels in de raad; ae.) Ook de VVD verweet Van 

Altena opportunisme. Hij citeerde daarvoor een tekst van de VVD’er Dorrestijn uit de zelfde 

raadsvergadering als waarin Smid zijn uitlatingen deed. De heer Dorrestijn verklaarde 

namens de VVD: “… dat in de gemeentelijke staatsrechtelijke verhouding het niet gaat om 

een soort meerderheidskabinet of meerderheidscollege tegenover een oppositie te vormen. 

Als VVD hebben we er geen enkele behoefte aan om de landelijke situatie te kopiëren, 

omdat dat naar onze mening kunstmatige tegenstellingen opwekt. Dat is juist iets wat in de 

gemeentelijke politiek moet worden voorkomen. Wij vinden dat het gevolg daarvan is, 

onduidelijkheid en politisering en dat is zeker niet in het belang van een kleine 

gemeenschap als Landsmeer…Wij zijn pertinent tegenstander van het programma- of 

meerderheidscollege en zeker tegen een programmacollege dat zich baseert op een 

gedetailleerd programma. Wij willen een afspiegelingscollege dat een beleid voert in 

overeenstemming met de inzichten van de grote meerderheid in de raad, waarbij 

minderheidsstandpunten kunnen meewegen, ook nadat de besluitvorming is gemaakt.” 

Vier jaar later moest Van Altena constateren dat “de VVD van harte meewerkt aan een op 

een gedetailleerd programma gebaseerd meerderheidscollege, zelfs al stoelt dat op de 

kleinst denkbare meerderheid.” Van Altena noemde PvdA en VVD weerhanen. “Mijn partij is 

van mening dat windvanen alleen een nuttige funktie hebben als ze op het dak zitten.” 

 

Hierna nam ook voor D’66 het “gewone politieke leven” min of meer zijn loop. Er werden 

afdelingsvergaderingen gehouden. De raadsfractie organiseerde maandelijkse spreekuren 

en Gerrit Louweret vertoonde zich regelmatig in Watergang. 

 

Initiatieven 

In oktober 1978 worden de Oostzaanse leden welkom geheten in de afdeling Landsmeer. 

Er werd melding gemaakt van initiatiefvoorstellen van D’66 om het Reglement van Orde te 

moderniseren (onder meer het voorstel om de bepaling te schrappen dat je op de publieke 

tribune alleen “met gedekte hoofden” plaats mag nemen. Een ander initiatiefvoorstel betreft  

verkeersveiligheidsvoorzieningen, onder meer het aan weerszijden inkorten van 

verkeersdrempels zodat kinderen in de zitjes achter op moeders fiets niet langer door elkaar 

geschud zouden worden. In december 1978 diende Ernst van Altena, als vervolg op de 

eerder genoemde enquête, een omvangrijke onderwijsnota in die beoogde ook voor de 

toekomst betaalbaar onderwijs voor Landsmeer te behouden. 

 

In 1979 stond in het septembernummer van De Groene Landsmeerder, het huisorgaan van 

D’66 Landsmeer, een artikel met enkele ervaringen uit de gemeenteraad. “D’66 is niet 

gelukkig met dat onnatuurlijke verbond tussen PvdA en VVD. Maar omdat D’66 

konstruktieve oppositie wil voeren, steunt onze raadsfraktie het beleid van B en W waar dat 

mogelijk is en vallen we het aan waar dat, in het belang van de dorpsgemeenschap, nodig 
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blijkt.” Als voorbeelden werden genoemd: verlaging van het budget voor renovatie van de 

Nieuwe Gouwschool van fl. 800.000 naar fl. 250.000 en het tegen de zin van de wethouder 

maken van een meerjarenbegroting. D’66 stelde voor een stichting Jongerenhuisvesting op 

te richten, die het beheer zou moeten krijgen over het oude bejaardenhuis De Keern, 

waarin jongerenhuisvesting zou worden gerealiseerd. Daarbij maakte D’66 zich sterk voor 

zeggenschap voor de direct betrokkenen. Het voorstel haalde het niet: “Helaas leeft vooral 

bij de PvdA de gedachte dat de gemeenteraad daarmee “macht” uit handen zou geven. 

D’66 gelooft niet in de heiligheid van Macht en strijdt principieel voor de zuiverheid van de 

demokratie”. 

 

Ernst van Altena verlaat de raad 

Op 30 januari 1980 verliet Ernst van Altena de gemeenteraad (het raadswerk, waarin hij 

geheel opging, was niet langer te combineren met zijn eigenlijke werk als schrijver, 

dichter en vertaler van Franse literatuur en chansons.) Hij werd opgevolgd door Carin 

Mulié-Velgersdijk. Gerrit Louweret werd fractievoorzitter. (In de raadsvergadering van 30 

januari werd wethouder Martin Smid trouwens opgevolgd door Ben van den Bos). 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 hield D’66 1 zetel over, bezet door Frank 

van Heusden. In de loop van het jaar startte  het D’66 ombudsteam voor “praktisch 

advies bij onenigheid met het gemeentebestuur of gemeentelijke instellingen.” Die 

ombudsfunctie bestaat nu nog steeds. 

In maart 1983 maakten Frank van Heusden en Cor Visser (PPR) een initiatiefvoorstel om 

het mogelijk te maken dat niet-raadsleden in de raadscommissies zitting namen. Het 

voorstel werd in de raadsvergadering van 26 juni 1984 aangenomen. Ernst Koperdraat 

was een van de eerste namens D66 

 

Landelijke activiteiten 

Over het algemeen waren de Landsmeerse D’66-ers in de jaren 80 actiever in de 

landelijke politiek dan tegenwoordig. De afdeling bereidde deelname aan de landelijke 

D’66 congressen voor en Landsmeerders als Ad van Thiel en Ernst van Altena waren 

landelijk op bestuurlijk niveau actief. Zij waren ook betrokken bij de beweging (R)appèl, 

die tussen eind 1981 en voorjaar 1983 de vraag aan de orde stelde of D’66 door zijn 

deelname aan de gangbare politiek niet te ver was afgedreven van zijn oorspronkelijke 

idealen. Het initiatief liep uiteindelijk vast in de partijmachine. In een omvangrijk 

“dagboek bijgehouden door Cees Spigt” druipt de teleurstelling er vanaf. De titel “We zijn 

op weg naar de afgrond, maar wel eerste klas” spreekt boekdelen. Ad van Thiel verliet 

teleurgesteld de partij. 

 

D’66 wordt D66    

Bij gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 1986 prolongeerde Frank van Heusden zijn 

eenmansfractieschap. Sinds dat jaar ook werd D’66 geschreven als D66. Het vervallen 

van de apostrof is tot op de dag van vandaag nog steeds niet tot iedereen  

doorgedrongen. 

 

Meer dan een kwart 

Op 7 november 1990 waren er weer gemeenteraadsverkiezingen (in Landsmeer 

vertraagd i.v.m. de gemeentelijke herindeling – in maart had D66 al op veel plaatsen in 

het land forse winst geboekt). Onder het motto “haal de kam erdoor” verspreidde D66 

huis aan huis een groene kam. D66 kwam met 25,6% van de stemmen en 3 zetels in de 

raad (Frank van Heusden, Ernst Koperdraat en Lidy Bolsman) en was qua stemmenaantal 

groter dan de PvdA (die fors verloor). Lijsttrekker Frank van Heusden vergaarde de 
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meeste stemmen van alle lijsttrekkers: 895, tweede was Mick Kellersman (VVD, 693 

stemmen) en derde Ben van den Bos (PvdA- 658 stemmen). Gemeentebelangen deed 

met André La Fontaine zijn intrede in de raad. 

Op 21 november startten in de openbaarheid (D66 kreeg eindelijk zijn zin) in de 

gemeentewerf de collegeonderhandelingen waarvoor alle partijen met twee 

vertegenwoordigers waren uitgenodigd. Het publiek kwam in groten getale! D66 sprak 

een voorkeur uit voor een coalitie met PvdA en GroenLinks. De VVD opteerde voor 

voortzetting van de (al 9 jaar bestaande) samenwerking tussen VVD en PvdA, waarbij 

het CDA mocht aanschuiven. 

Afgesproken werd dat D66, PvdA en GroenLinks op 11 december, wederom in de  

openbaarheid, in de gemeentewerf verder zouden praten en dat D66 een “ontwerp 

collegeprogramma” zou meebrengen. Tijdens het overleg van 11 december bleek dat de 

PvdA alleen maar belemmeringen opwierp tegen de beoogde samenwerking. D66 wilde 

verder met GroenLinks en nodigde voor overleg op 17 december ook de VVD uit. Op 

uitdrukkelijk verzoek van de VVD werd ook het CDA uitgenodigd. Uiteindelijk besloot 

GroenLinks af te haken omdat men onvoldoende vertrouwen had in met name de VVD. 

Na een positief advies van Richard Auwerda van GroenLinks werd het overleg tussen 

D66, VVD en CDA voortgezet en kon men op de avond van 19 december een akkoord 

over collegeprogramma en portefeuilleverdeling presenteren. Wethouderskandidaten 

waren Frank van Heusden (D66), met in zijn portefeuille Ruimtelijke Ordening, Verkeer 

en Vervoer, Openbare Werken, Milieu, Voorlichting en Mediabeleid. Verder Mick 

Kellersman (VVD) en Jules Dikhoff (CDA). 

“Het wordt weer leuk in Landsmeer” jubelde De Groene Landsmeerder. 

Achteraf gezien zou het in ieder geval een enerverende raadsperiode worden. 

 

Het college scheurt 

In 1993 scheurde het college. Al eerder had D66 teleurgesteld vastgesteld dat de 

samenwerking tussen de drie partijen niet zo verliep als men had verwacht. Frank van 

Heusden rapporteerde zijn achterban: ”Samenwerking tussen de drie fracties vroeg veel 

energie, maar bleek de eerste jaren de moeite waard. Tegenstellingen werden in goed 

overleg opgelost, want er was een flink verschil in cultuur te overbruggen. Niemand was 

intens gelukkig, maar er bleef hoop op verbetering: een gezonde geest in een gezond 

lichaam. En men vond elkaar in meerderheid best collegiaal. Aan het eind van de tunnel 

vermoedde iedereen toch ergens wel licht. Conflictpunten werden constructief en 

eensgezind aangepakt. Maar tussen de fracties van VVD en CDA en hun beide 

wethouders bleek - tot ongenoegen van alle fracties - een grandioos communicatie-

probleem te bestaan. Waar bij D66 van een vanzelfsprekende terugkoppeling sprake was, 

bleek dit bij die beide partijen een illusie.” 

De spreekwoordeljke druppel was een brief van burgemeester Waltmans namens het 

college van B&W aan het Intergemeentelijk Samenswerkingsverband Waterland (ISW) 

waarin hij meldde dat er in het Landsmeerderveld wel 1.000 woningen gebouwd zouden 

kunnen worden. D66 was de verkiezingen ingegaan met de belofte dat er geen 

grootschalige woningbouw meer zou plaatsvinden. Het beperkte wegennet kon een 

verdere uitbreiding van het woningbestand simpelweg niet aan. De afspraken in het 

collegeprogramma waren ook op dit uitgangspunt gebaseerd. De brief van de 

burgemeester werd opgesteld en verzonden tijdens vakantie van de verantwoordelijke 

wethouder ruimtelijke ordening, Frank van Heusden. Deze trok uit deze gang van zaken 

de politieke consequentie door als D66 uit het college te stappen. VVD en CDA wilden 

eigenlijk samen verder regeren, maar een motie van wantrouwen van de PvdA, D66, 
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GroenLinks en Gemeentebelangen stak hier een stokje voor. Het college werd naar huis 

gestuurd. Ter overbrugging van de periode tot de volgende raadsverkiezingen vormden 

D66 en PvdA een nieuw college met als wethouders Martin Smid en Ernst Koperdraat. 

Om de gebleken impasse over wel of niet bouwen te doorbreken, bereidde dit college 

een referendum -- waarover tussen PvdA, D66 en GroenLinks overeenstemming was 

bereikt -- voor dat tegelijk met de raadsverkiezingen van 1994 zou worden gehouden. 

In zijn vergadering van 25 januari 1994 stelde de gemeenteraad voor deze gelegenheid 

een speciale regerendumverordening vast. De vraagstelling aan de inwoners kende drie 

opties: 

a) Geen bebouwing buiten de nu aanwezige bebouwingsgrenzen (het zogenaamde    

inbreiden); 

b) Beperkte uitbreiding buiten de aanwezige bebouwingsgrenzen (naast de inbreilocaties   

nog ca 250 woningen in Luijendijk-Zuid); 

c) Uitbreiding met een compleet nieuwe woonwijk (minimaal 1.000 woningen in 

Landsmeer Zuidoost.   

 

In de verkiezingscampagne sprak D66 zijn voorkeur uit voor optie A, maar tekende 

daarbij aan in ieder geval de uitslag van het referendum te zullen respecteren. 

Bij de raadsverkiezingen kwam de PvdA met 4 zetels als grootste uit de bus, 

onmiddellijk gevolgd door VVD, D66 en Gemeentebelangen met elk 3 zetels. Het CDA 

kreeg 2 zetels. GroenLinks verdween uit de raad. Bij het referendum kreeg optie B, 

beperkte uitbreiding, de meeste stemmen. GroenLinks, dat gekozen had voor optie C, 

omdat daarmee sociale woningbouw mogelijk was, verdween uit de raad. 

 

D66 weer in het college 

De zetelverdeling maakte de vorming van een tweepartijen college onmogelijk. Er trad 

een college aan met drie wethouders: Martin Smid (pvdA), Franklin Monteban (VVD) en 

Ernst Koperdraat (D66). De laatste kreeg de portefeuille ruimtelijke ordening 

toevertrouwd en werd daarmee belast met de uitvoering van de uitslag van het 

referendum. Tijdens zijn “bewind” werd onder andere het zand voor Luijendijk-Zuid 

gestort en werden de eerste plannen voor woningbouw op het terrein van en nabij de 

gemeentewerf aan de Breek gemaakt. Na veel onderhandelen gaf de provincie 

toestemming voor het aanleggen van een “bedrijvenverplaatsingslocatie” (het mocht 

geen bedrijventerrein heten) in het Zuidwesten van Landsmeer. Hierheen konden 

bedrijven die in de bebouwde kom voor overlast zorgden worden verplaatst. Onder 

andere ‘t eierenverwerkingsbedrijf Goede en de gemeentewerf kregen daar zo een plek. 

 

Bij de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 1995 zorgde D66 voor een 

primeur: de fractie diende een gedetailleerde alternatieve begroting in, compleet met 

meerjarenramingen (die later tamelijk adequaat bleken te zijn). Dat ging gepaard met 

een langdurige toelichting met behulp van een overheadprojector. Dat op zich was ook 

al een noviteit. Het geduld waarmee de gemeenteraad het verhaal volgde verdiende 

bewondering. 

 

De woningbouwplannen aan de Breekoever bleken zeer omstreden. Het project bleef in 

de voorbereidingsfase steken. De stellingname van D66 voor het Breekproject èn de 

landelijke ontwikkelingen leidden ertoe dat de partij bij de raadsverkiezingen in 1998 

met slechts 1 zetel in de gemeenteraad terugkeerde. De VVD en PvdA behaalden 

voldoende zetels om weer ‘zoals vanouds’ samen Landsmeer te besturen. Ernst 
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Koperdraat nam wel zijn zetel in de raad in, maar erkende na ruim een jaar dat het 

raadslidmaatschap na een periode wethouder te zijn geweest niet meer zo bevredigend 

was. Hij stapte op en werd opgevolgd door ondergetekende die de voorgaande periode 

al als groentje in het diepe van het fractievoorzitterschap was gegooid. 

 

Bert’s Angels 

Ook het college van PvdA en VVD verslikte zich in het Breekproject. Een actieve 

groepering “Breekbouw Mooibouw” wist de gemoederen zó hoog op te doen lopen, dat 

bij de verkiezingen van 2002 beide partijen ieder maar 2 zetels overhielden. 

Gemeentebelangen was met 6 zetels de grote winnaar. GroenLinks keerde met 1 zetel 

terug. CDA, D66 en VIP 2002 (een nieuwe partij van André La Fontaine) kregen ook elk 

1 zetel. De net aangetreden burgemeester Mewe viel met zijn neus in de boter van 

drastisch gewijzigde verhoudingen in de Landsmeerse politiek. 

Gemeentebelangen en GroenLinks vormden met respectievelijk 2 en 1 wethouders (alle 

drie vrouw, hetgeen ze de bijnaam Bert’s Angels opleverde) het nieuwe college met 

gedoogsteun van VIP 2002. De ironie wilde dat Gemeentebelangen, dat openlijk 

Breekbouw Mooibouw had gesteund nu verder moest met het Breekproject. Er werd een 

landschapsarchitect ingeschakeld en dankzij deze maatregel – ere wie ere toekomt – 

van wethouder Debbie Damme werd de woningbouw in Landsmeer toch weer 

vlotgetrokken, ook al zou dat leiden tot bouwprojecten waar Gemeentebelangen niet 

onverdeeld gelukkig mee was. Door onervarenheid en onderlinge verdeeldheid hield het 

college niet veel langer dan een jaar stand. Na lange besprekingen, waarbij oud-

burgemeester Theun van Dam van Purmerend als informateur werd ingeschakeld, kozen 

alle fracties behalve Gemeentebelangen en VIP 2002 (het raadslid van GroenLinks was 

inmiddels voor zichzelf begonnen) ervoor een zogenaamd zakencollege te formeren met 

“wethouders van buiten”, dat wil zeggen wethouders die geen directe binding hadden 

met fracties in de raad. Twee wethouders kwamen achtereenvolgens letterlijk van 

buiten: eerst Peter Visser uit Oostzaan, na een jaar opgevolgd door Jaap Bond uit 

Edam-Volendam. De andere wethouder was Cornelis Wals uit Den Ilp/Purmerland. Zij 

maakten de gemeentefinanciën weer gezond en trokken de bouwprojecten verder vlot. 

 

Meer politieke invloed voor inwoners mogelijk 

In deze raadsperiode probeerde D66 enkele instrumenten te introduceren waarmee de 

inwoners van Landsmeer meer invloed zouden kunnen uitoefenen op de poltieke gang 

van zaken. Samen met het CDA werd een initiatiefvoorstel ingediend waarmee het 

burgerinitiatief (een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen) mogelijk 

is gemaakt. Van die gelegenheid is tot dusver tweemaal gebruikt gemaakt. 

In 2005 diende D66 een initiatiefvoorstel voor een referendumverordening in. Het 

voorstel werd op 31 januari 2006, met alleen de stemmen van de VVD tegen, door de 

gemeenteraad aangenomen. De verordening maakt het mogelijk dat inwoners van 

Landsmeer een voorgenomen besluit van de gemeenteraad onderwerp van een 

referendum maken. Van die mogelijkheid is tot op heden nog geen gebruik gemaakt. 

 

Weer als vanouds 

Bij de raadsverkiezingen van 2006 keerden PvdA en VVD met 5 resp. 4 zetels weer in 

hun oude glorie terug en konden zij weer als vanouds samen de dienst uitmaken. De 

constructieve inbreng van CDA en D66 bij het formeren en steunen van het 

zakencollege werd door de kiezer niet beloond. Zij behielden beide hun ene zetel. 
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De resultaten van raadsverkiezingen worden doorgaans sterk beïnvloed door de 

landelijke politiek. Dat verklaart waarschijnlijk waarom bij de verkiezingen van 2010 

PvdA en VVD de grootste bleven, zij het dat nu de PvdA 4 zetels kreeg en de VVD 5, en 

D66 2 zetels scoorde. De bestuurscultuur van PvdA en VVD, waar D66-Landsmeer zich 

vanaf zijn ontstaan tegen heeft verzet, is beide partijen deze periode dan toch 

opgebroken. Er ontstond een bestuurscrisis die beide wethouders “de kop kostte” en de 

burgemeester bijna. Landsmeer wordt momenteel weer bestuurd door een zakencollege 

met echte wethouders van buiten uit resp. Friesland (Franke Doting, VVD) en 

Kennemerland (Cor Hienkens) als op volger van de West-Fries Jan de Boer (D66) die 

inmiddels tot burgemeester van Buren (Gld) is benoemd.    

 

De Groene Landsmeerder  

Van meet af aan heeft D66 Landsmeer geprobeerd bij te dragen aan politieke discussie 

waaraan iedere belangstellende kan deelnemen, om op die manier de burger bij het bestuur 

te betrekken. Niet alleen werden er in de begintijd huiskamerbijeenkomsten en incidentele 

openbare vergaderingen in De Meerpaal, Jachthaven Robinson en Dorpshuis Landsmeer 

georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen, een belangrijk instrument werd ook De 

Groene Landsmeerder.  

  

Op 25 mei 1978 verscheen nummer 1:  

  
“Dit hoofd, door Ad (van Tiel) ontworpen, zal regelmatig de informatie van fractie en bestuur aan de 

afdeling inleiden: D'66 ten voeten uit - we heten nu eenmaal de club van reclamejongens en 

liedjesdichters te zijn* Een been om op te staan hebben we steeds meer en Het Politiek Open Huis van 

22 mei j.l. heeft bewezen hoe serieus de plaats is die D'66 in het Landsmeers politiek theater heeft 

ingenomen en hoe goed hoofdrolspeler Ernst (van Altena) zijn woordje kan doen! Dat vindt het 

hoofdbestuur ook met name na het radio-interview met Koos Postema, over de media-nota, waarvan 

Ernst de eindredacteur is* 

Veel studie is er ondertussen verricht door door kandidaten: 

- het doornemen van de cursus "De Gemeenteraad" van de Stichting 

Burgerschapskunde 

- het bijwonen van de voorlichtingsavond voor kandidaten voor de gemeenteraden, 

georganiseerd door het hoofdbestuur. Hier werd o.a. uitvoerig ingegaan op de 

onervarenheid van de meeste toekomstige raadsleden van onze partij, die 

beslist niet belemmerend mag werken op het bevechten van een wethouderszetel. Dat 

is nl, de plaats bij uitstek om je als partij te manifesteren. 

- het volgen van een uitnemende les in gemeentebegrotingstechniek , gegeven door 

Bert Kruyt 

- een gesprek met de heer Van Dillen, comptabele van de gemeente, waarin deze 

inging op allerlei details van de gemeentebegroting  



Blz. 11 

- bestudering gedurende twee avonden van alle programma's van de aan de 

gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen in Landsmeer.” 

 

De Groene Landsmeerder verscheen aanvankelijk onder redactie van het bestuur van de 

afdeling. Vanaf november 1982 kreeg het blad een onafhankelijke redacteur (eerst Charles 

Koppen, jaren later Ernst van Altena) en in januari 1983 stelde de Algemene 

Afdelingsvergadering  zelfs een heus redactiestatuut vast. De Groene Landsmeerder 

verschijnt nog steeds 10 keer paar jaar in een oplage van ca. 150 exemplaren. Het blad 

beleeft momenteel zijn 36e jaargang. Overigens bleek onlangs dat de 13e jaargang werd 

overgeslagen. Onopgehelderd tot dusver is of dat iets met bijgeloof te maken heeft gehad 

of dat er domweg een administratieve fout (die dan inmiddels overigens is hersteld) is 

gemaakt. 

 

De Politieke Sociëteit 

Naast een regelmatig verschijnend orgaan, waarin kond werd gedaan van het reilen en 

zeilen van bestuur en fractie, bestond later de behoefte ook in woord en gebaar ruimte te 

geven aan het publieke debat. Zo ontstond het idee om een maandelijkse politieke sociëteit 

te organiseren (‘politiek café’ werd een te platte term gevonden) waar ieder die het wilde 

kon meepraten over tal van onderwerpen. De eerste sociëteit vond plaats in september 

1986 in De Eierkorf (het tegenwoordige Toktok) en ging over de verkeerssituatie op het 

Zuideinde, die ook toen al als een probleem werd ervaren. 

Sedertdien zijn er ruim 150 sociëteiten georganiseerd met een reeks van onderwerpen en 

inleiders, variërend van kamerleden tot burgemeesters  en/of vertegenwoordigers van 

plaatselijke organisaties over landelijke en lokale aangelegenheden. Zo was het thema in 

februari 2009 “Wordt Landsmeer opgeheven?”. De avond, gezamelijk georganiseerd door 

D66, CDA, Gemeentebelangen en  PVL (weer een andere partij van André La Fontaine), 

werd ingeleid door de burgemeester van Graft-De Rijp, mevrouw Oosterop, die toen al de 

overtuiging had dat kleine gemeenten op termijn hun zelfstandigheid zouden moeten 

opgeven. Terugkijkend valt op dat veel van de in de loop der jaren  in de sociëteit 

behandelde onderwerpen nog steeds actueel zijn. 

De laatste tijd verkeert de politieke sociëteit in sluimerstand. Het blijkt heel erg moeilijk om 

mensen ’s avonds uit huis te lokken voor het politieke debat. Dat is trouwens ook zichtbaar 

aan de lege publieke tribunes bij de raads- en commissievergaderingen in Landsmeer. 

 

Thomasvaer en Pieternel 

Een andere, kortstondige traditie bestaat helaas sinds het overlijden van Ernst van Altena in 

1999, ook niet meer: in het nieuwe jaar de wederwaardigheden van Thomasvaer en 

Pieternel. Aanvankelijk geschreven door Frank van Heusden, later door Ernst van Altena, 

eerst in de eerste politieke sociëteit van het nieuwe jaar, maar al snel tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd door de gemeente. 

 

17 juni 2013, Arnold Elfferich 
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