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De afgelopen weken keken we als gezin
regelmatig naar De Slimste Mens. Een ken-
nisquiz op televisie met het commentaar
van de immer chagrijnig lijkende Maarten
van Rossum. 
Een van de quizvragen betrof de eenheids-
worst. Gevraagd werd naar de ingrediënten.
Een deelnemer verwarde eenheidsworst met
half-om-halfgehakt. Het bleek echter te
gaan om verschillende soorten vlees, die

slagers verplicht van de overheid door de
gehaktmolen moesten draaien om er worst
van te maken. Dit werd vooral gedaan in
tijden van schaarste. Zo werd in maart 1918
vlees op rantsoen gezet. Men kon toen al-
leen maar eenheidsworst van 25 cent per
stuk krijgen. De eenheidsworst stond be-
kend om de slechte kwaliteit. Vandaar dat
het in figuurlijke zin ’meer van hetzelfde’
betekent. En dat is geen aanbeveling.

Allemaal eenheidsworst

#retrowoord

Tips
Op Facebook is ook een pagina van
deze rubriek. 
www.facebook.com/retrowoord 
Mail uw favoriete retrowoord naar 
p.messelink@hollandmediacombi-
natie.nl

Geen krant ontvangen? Lezersservice
088-824 1111 - 

gooieneemlander.nl/service
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Naarden ✱ Joyce Sylvester is geko-
zen tot politicus van het jaar in de
Gooi en Vechtstreek. De tot gisteren
waarnemend burgemeester van
Naarden kreeg ruim veertig procent
van de stemmen, laat organisator
Bert Sonneveld weten. 
Burgemeester Sylvester vind het
leuk dat deze eer haar op de valreep
ten deel valt als waardering voor
haar werk de afgelopen jaren. ’Fan-
tastische vrouw die grote invloed
had op totstandkoming fusie’, ’Joy-
ce staat altijd klaar voor alle inwo-
ners’, ’vanwege haar inzet op veler-
lei gebied met name voor kleurrijk
Nederland’ en ’verbindende per-
soonlijkheid’ geven enkele stem-
mers aan als reden voor Sylvester te
kiezen.
Wethouder Gerrit Pas uit Huizen en
Rosalie van Rijn, raadslid voor het
CDA in Wijdemeren, eindigden op
respectievelijk de tweede en de der-
de plaats.

Sylvester wint
’verkiezing’

Als klein kind dook ik met mijn pantoffel-
tjes van angst gelijk achter de bank. Op

onze zwartwit-televisie was de toen nog piep-
jonge Ramses Shaffy net begonnen aan zijn hit
van dat jaar ’Hoog Sammy, kijk omhoog Sam-
my’. Vuurwerk, ik heb het altijd verschrikke-
lijk gevonden. Elk jaar komt onze fotograaf
handenwrijvend de redactie oplopen. Vol en-
thousiasme komt hij dan vertellen waar het
waarschijnlijk dit jaar mis zal gaan. Honden-

brug, Groest, Smitsveen? Dit jaar heb ik als
journalist dienst. Ik kijk ook altijd met groot
enthousiasme naar die vuurwerknacht uit,
maar niet heus. Toch merk ik de laatste jaren
een kentering. Het is opvallend rustiger ge-
worden in het Gooi en Eemland. De vergrij-
zing in deze streek kan mij niet snel genoeg
gaan. Ouderen vechten niet in oorlogen, maar
ze steken ook geen vuurwerk af. Je ziet het
testosteron gewoon in de Gooise bodem weg-

zinken. Maar ook de jeugd verandert. De afge-
lopen kerstvakantie besteedde onze 16-jarige
zoon zijn tijd niet aan het kopen van vuur-
werk, maar met de aanschaf van een maatpak.
Ook zijn vrienden verschenen op sociale media
bij de uitverkoop van C&A met hun nieuwe
jasje-dasje. Een van hen riep vervolgens trots
tegen mij: ,,Vuurwerk? Daar doe ik niet meer
aan. Daar ben ik overheen gegroeid.” Geluk-
kig, er is nog hoop.

In 60 seconden Casper van den Broek ✱ c.van.den.broek@hollandmediacombinatie.nl

Overheen groeien
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Het is 00.15 uur op de eerste januari van 2016. Vijf keurige
jongens, nog net geen mannen, geven iedereen een hand.
Gelukkig Nieuwjaar! Types waar je met een gerust hart je
mooie dochter mee op stap laat gaan. Een van de tieners
heeft een verband op zijn oog. Desgevraagd legt hij graag
even uit hoe het niet moet met vuurwerk. ’Die online
knallers werken iets te goed maar je kan er nergens over
klagen. Gelukkig voel je na een paar dagen en een hele-
boel pillen helemaal niets meer.’
Of ze niet liever naar een vuurwerkshow willen dan hier
rondhangen in onze altijd bruisende woonwijk? Ze la-
chen me uit. Welnee, ze gaan strakjes weer gezellig naar
moeders en de oliebollen. ’Dan pakken we weer een paar
flessen mee’, fluistert de ooglap tegen zijn vriend terwijl
hij aan zijn aansteeksigaret lurkt. Hij praat net iets te
hard. ’Gaan we daarna weer lekker hangen en blowen.
Dat werkt ook fantastisch als pijnstilling. Cannabis rules!
Dat stond op facebook, dus het is waar.’ 

’Jullie dragen geen beschermbril,’ roept onze
zoon verbaasd. Als je negen bent begin je

aan te voelen wanneer je er niet uitziet.
Een bril op je snufferd, waarmee je
zonder problemen de pijlers van een
brug aan elkaar kan lassen, is niet
cool. Hij pubert gelukkig nog niet
voldoende om daar een punt van te
maken. Althans tot nu toe. 
De jongens voeren nu zachtjes een
educatief gesprek van man tot man

met onze zoon. Ik hoor flarden.
’Daar wil je toch niet dood mee ge-

vonden worden?’ ’Nee hoor, met één
oog zie je veel meer dan de helft.’ ’Dus

laat je niet gek maken.’ Dank jullie
wel, jongens! 

Lachend wandelen ze verder, en
passant blazen ze nog een putdek-
sel op. En nog één, en nog één. Ze
wagen nog een vergeefse opblaas-
poging bij de brievenbus en ver-
dwijnen dan in een grote zwarte
rookwalm. 
Jongens zijn jongens. Ook als ze
goede manieren hebben en een
Canada Goose jas. We werden
gewaarschuwd voor het reser-
vaat dat het Gooi heet, waar je
kinderen zo beschermd op-
groeien dat ze pas op kamers

mogen na het succesvol
doorlopen van een inburge-

ringsprogramma. Inmid-
dels weten wij beter. In

het Tergooi repa-
reert men vast

niet minder
ledematen
dan in andere
Nederlandse
hospitalen.

Daar sta ik dan
met ons kind en

pakje sterretjes. Met zijn
hand beurtelings voor zijn ogen,

test onze zoon zijn zicht. ’Die jon-
gen had gelijk.’ ’Weer wat geleerd!’

Joyce van der Meijden
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Soest ✱ In schitterende weer - zachte
temperatuur en een stralende zon -
was het donderdag bij de 35ste editie
van de Sylvestercross drukker dan
ooit in de Lange Duinen in Soest.
Ruim 3700 deelnemers telde het tra-
ditionele evenement op de laatste
dag van het jaar. ,,En dan waren er in
totaal nóg meer inschrijvingen, want
er zijn altijd een stuk of tweehonderd
’no shows’ bij’’, aldus voorzitter Ad
van der Wiel. Het record komt volgens
hem deels door het weer. ,,Maar het is
ook een landelijke trend. De kleinere
evenementen krimpen, maar de grote
crossen in Nederland worden de laat-
ste jaren steeds groter.’’ 
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Sylvestercross  Deelnemersrecord bij 35ste editie in Soest

Anderhalf jaar geleden worden
Moerad H. en echtgenote Engelina
uit Huizen gearresteerd omdat ze
van plan zouden zijn naar Syrië af te
reizen. Hun vijf jonge kinderen
worden uit huis geplaatst. De pas-
poorten ingetrokken. Een jaar later
wordt de rechtszaak tegen hen gese-
poneerd wegens gebrek aan bewijs.
In een interview in de Volkskrant
van twee weken geleden, vertellen
ze hoe het hele gezin nog altijd lijdt
onder de hele gang van zaken. Ze
verwachten op z’n minst excuses
van de burgemeester. Hertog op zijn
beurt geeft aan echtpaar te willen
helpen, maar excuses maakt hij niet. 
De ervaringen van het Huizer echt-
paar en de reactie van Hertog zijn
voor de PvdA-fractie Huizen aanlei-
ding om nu, anderhalf jaar na het
forse ingrijpen van de overheid rich-
ting de vermeende ’Syriëgangers’,
kritische vragen te stellen aan de
burgemeester. ,,Wij willen om te be-
ginnen een chronologisch overzicht
van de betrokkenheid van de burge-
meester bij dit hele dossier’’, zegt
Gencer. ,,Heeft de burgemeester de
juiste acties ondernomen vanuit

zijn verantwoordelijkheid als bur-
gemeester? Kijk, Hertog heeft altijd
aangegeven dat hij alleen verant-
woordelijk is geweest voor het in-
trekken van de paspoorten van be-
trokkenen. Dat is formeel zo. Maar
wij denken dat je als burgervader
ook een andere rol te spelen hebt.
Vanuit die optiek vragen wij de bur-
gemeester uit te leggen waarom hij
geen excuses maakt richting het ge-
zin, dat compleet uit elkaar is ge-
spat, emotioneel totaal getraumati-
seerd is door de hele gang van za-
ken. We merken dat veel mensen in
Huizen niet begrijpen hoe dit heeft
kunnen gebeuren.’’
Gencer vraagt zich ook af waarom
de burgemeester er niet voor heeft
gekozen om de gemeenteraad, al
dan niet in beslotenheid, actief te in-
formeren over de afloop van de zaak
tegen het echtpaar: ,,Wist Hertog
begin september al dat de zaak te-
gen de Huizers werd afgeblazen we-
gens gebrek aan bewijs? Zo ja, waar-
om heeft hij er niet voor gekozen de
raad actief te informeren?’’
De PvdA wil verder weten of Hertog
vindt dat de overheid verantwoor-
delijk is voor de situatie waarin het
echtpaar is beland. ’Kan de overheid
ongestraft mensen verdacht maken
en, als blijkt dat verdenking niet
hard te maken is, de handen van de
situatie af trekken?’ ’Kan het gezin
de geleden schade verhalen op de
gemeente Huizen?’ Gencer: ,, De
overheid heeft A gezegd door deze
mensen op te pakken. Ik vind dat de
overheid nu ook B moet zeggen. De-
ze mensen zijn vrijgesproken. En
waar is de overheid nu?’’

Onbegrip over aanpak ’Syriëgangers’

Vragen over
acties Hertog

Marjolein Vos
m.vos@hollandmediacombinatie.nl

Huizen ✱ Bij de fractie van de PvdA
in Huizen leven tal van vragen rond
de arrestatie en latere vrijspraak van
de vermeende Huizer ’Syriëgan-
gers’. ,,Wij merken dat veel Huizers
duidelijkheid willen’’, zo licht
raadslid Kerem Gencer de raadsvra-
gen toe.


