


                                                                 

 

                                                                      Bij deze digitale heruitgave 

 

Het verhaal van A War is Born blijkt na 14 jaar nog steeds tot de verbeelding te spreken. Het voorwoord van de gedrukte versie is niet overdreven 

geweest: zelden zijn er in Groningen opzienbarender en ludiekere acties gevoerd dan door de woonschipbewoners in 1996. Hier stond het 

behoud van een unieke wooncultuur op het spel. 

 

De gedrukte boekjes zijn op en dus ligt het in 2010 voor de hand om er dan een digitale versie van te maken: 

gratis en voor iedereen beschikbaar. 

De foto’s zijn een beetje opgepoetst, maar de tekst is ongewijzigd. 

 

Maar hoe is dit verhaal eigenlijk afgelopen ? 

Dat was bij het ter perse gaan van de originele uitgave nog ongewis. 

Ik kan verklappen dat het succes compleet werd, maar dat daar achter de schermen nog jaren aan gewerkt moest worden. 

Klaas Koetje beschrijft in ‘Na de oorlog…’ aan het eind van deze uitgave, hoe het precies is afgelopen en dat bepaalde zaken helaas nog steeds 

actueel zijn…. 

 

 

Dirk van Driel, mei 2010. 

 

 

met speciale dank aan (wederom)  Belinda Kampf en Didi Dresscher. 
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Verantwoording 

 

 De behoefte om een van de meest opmerkelijke acties in de geschiedenis van Groningen voor deelnemers, geïnteresseerden en het  

nageslacht vast te leggen had direct te maken met het publieke succes van de acties.  

Het was niet voor niets dat het Nieuwsblad van het Noorden op 23 november 1996 in de vooraankondiging van dit boek constateerde: 

 "Zo ludiek en geslaagd als de acties van de woonschepenbewoners waren, zullen acties niet gauw meer zijn". 

  

De samenstellers van dit boek hebben geen kosten in rekening gebracht. De opbrengst gaat naar de rekening van het Woonschepencomité 

Groningen dat ten tijde van de publikatie had besloten een gerechtelijke procedure tegen de gemeente Groningen aan te spannen.  

Wie ondanks de aanschaf van dit boekje nog een donatie wil storten kan die kwijt op girorekening 3129398. 

Het verslag, zowel fotografisch als schriftelijk, beoogt niet volledig te zijn maar is een persoonlijke terugblik  

op de gebeurtenissen in met name de tweede helft van 1996.  

A WAR IS BORN is een boek dat tot stand is gekomen op initiatief van Dirk van Driel, die tussen de bedrijven door kans zag een bijzondere 

foto-impressie te maken. Klaas Koetje was nauw betrokken bij zowel de politieke als publieke acties en heeft het verhaal geschreven. Bovendien 

was hij op verzoek van het actiecomité de woordvoerder voor de media,  

een taak die hij ook binnen het Woonschepencomité Groningen (WCG) vervulde. 

Sommige namen in dit boek zijn gefingeerd omdat ten tijde van publikatie een aantal juridische kwesties  

rond aansprakelijkheid nog niet waren afgerond. 

 

De Samenstellers 

 

( met speciale dank aan Belinda Kampf en Didi Dresscher ) 

 

 

 



A WAR IS BORN 

Proloog 

 

Geschiedenis kent geen begin en geen eind. Dat geldt ook voor A 

WAR IS BORN, de reeks acties die de woonschippers van Groningen 

opzetten in 1996 tegen de voorgestelde verdubbeling van de 

liggelden. 

Het motto kwam uit de mond van bestuurslid Rieks Tholen van het 

Woonschepencomité Groningen (WCG). Hij reageerde op de 

teleurstellende discussie in de raadscommissie EMV (Economie, 

Milieuvergunningen en -handhaving en Verkeer) van 18 september 

1996. Tholen legde met zijn uitspraak een relatie met het 

architectuur- en theaterfestival A Star Is Born waarmee de stad 

Groningen landelijk in de schijnwerpers kwam te staan. A WAR IS 

BORN werd met terugwerkende kracht het spektakelstuk waarmee de 

woonschippers het bestuur van de stad Groningen in al zijn voegen 

liet kraken.  

Vanaf die gedenkwaardige dag ontpopte de ogenschijnlijk diffuse 

kolonie waterbewoners zich als een hechte gemeenschap die met 

een ondenkbaar geachte creativiteit en doorzettingsvermogen de 

(lokale) democratie niet alleen van de ene verbazing in de andere liet 

vallen maar tevens bereid was een strijd te voeren langs de grens van 

het aanvaardbare. 

 

Eind 1994 had de gemeenteraad van Groningen de begroting voor 

1995 vastgesteld waarin een bezuinigingstaakstelling van 20 miljoen 

was opgenomen. In die bezuinigingstaakstelling kwam de 

vermelding Havendienst 0,2 voor. Weinig raadsleden hadden in de 

concernbegroting van de dienst Ruimtelijke Ordening/Economische 

Zaken (RO) gezien dat het een verhoging van ƒ 200.000,== van de 

liggelden betrof. Dat was gemakkelijk: de kosten voor 

woonschepenbewoners verhogen om een bezuiniging op de 

havendienst voor elkaar te krijgen. 

In weerwil van een convenant tussen gemeente en 

bewonersorganisaties was het WCG niet ingelicht over dit 

voornemen. Met het aantreden van wethouder J.A.J. Pieters-Stam als 

opvolger van de voortijdig vertrokken F. Hasselaar vond een 

kennismakingsgesprek plaats in januari 1995 tussen WCG-bestuur en 

mevrouw Pieters-Stam. Toen werd pas duidelijk dat de 

woonschepenbewoners een verhoging van het liggeld met 100 

procent boven het hoofd hing. Het bestuur van het WCG had 

opnieuw, de relatie met de dienst Havenwezen was al opgeschort, 

een reden om in woede te ontsteken. Van de nieuwbakken 

wethouder werd geëist dat het college van b en w een motivatie zou 

geven voor de voorgenomen verdubbeling van de liggelden. 

 

Enkele weken later werd een stuk gepubliceerd waarin het ambtelijk 

apparaat een aantal kosten zoals baggeren en het herstellen van 

kades en beschoeiingen had opgevoerd. Dat moest de legitimering 

van de verhoging vormen. 

Een elftal pagina's commentaar van het WCG veegde de vloer aan 

met de ambtelijke gegevens en een rondgang langs de diverse 

gemeenteraadsfracties leverde resultaat op. Nog voordat het stuk in 

behandeling werd genomen, besloot het college van b en w het 

voorstel terug te trekken. Iedereen zag wel in dat kades en 

beschoeiingen inzakken door het verkeer en dat baggeren 



noodzakelijk was voor de waterhuishouding. Het inrichten van een 

ligplaats bestaat uit niet meer dan het aanbrengen van 

afmeervoorzieningen. Alle andere opgevoerde kosten waren zeker 

niet alleen aan het bestaan van woonschepen te wijten. 

 

De slechte relatie met de dienst Havenwezen en diens hoofd J. 

Legters alsmede de slecht gefundeerde liggeldverhoging leidden tot 

een zodanige crisis tussen WCG en gemeente dat burgemeester en 

wethouders besloten een bemiddelaar aan te stellen. 

Bas Paul, lid van het college van bestuur van de Hanzehogeschool, 

werd benaderd en akkoord bevonden door beide partijen. Na enkele 

oriënterende gesprekken kwam de heer Paul met een aantal 

aanbevelingen en het voorstel om na de zomer van 1995 te proberen 

de communicatie tussen gemeente en WCG weer op gang te 

brengen. 

 

In de gesprekken tussen de gemeente, vertegenwoordigd door A. 

Wink, algemeen directeur van de dienst RO/EZ, de heer W. Huyink, 

bestuursassistent van wethouder Pieters-Stam en J. Legters, hoofd 

dienst Havenwezen, en het WCG vertegenwoordigd door Ecco van 

Oosterhout, Peter Boon, Steven Elings en Klaas Koetje kwamen tal 

van problemen op tafel. Bas Paul zat een achttal vergaderingen voor 

waaruit hij een slotadvies schreef voor het college van b en w. 

Een belangrijke conclusie was dat woonschepen bij volkshuisvesting 

ondergebracht dienden te worden. Slechts wie vaart heeft te maken 

met de dienst Havenwezen. 

Het WCG had in de discussie rond de liggelden twee belangrijke eisen 

op tafel gelegd. In de eerste plaats diende het liggeld geheven te 

worden in de vorm van roerende zaakbelasting (RZB) en een 

vergoeding voor het liggen in de stad. In de tweede plaats moest de 

hoogte van het totale bedrag overeenkomen met de gemiddelde 

lasten die een huisbewoner in Groningen heeft. Volgens een 

berekening van het WCG zouden de liggelden dan zelfs verlaagd 

moeten worden. 

In juni '95, liet Bas Paul het college weten dat goed gekeken moest 

worden welke kosten aan woonschepen konden worden 

toegerekend. In zijn eindrapportage van april 1996 verklaarde hij: "De 

woonlasten voor woonschepeneigenaren moeten vergelijkbaar zijn 

met de woonlasten in een vergelijkbare situatie voor bewoners van 

huizen aan de wal". 

Bas Paul begreep namelijk wel dat het raar is wanneer iemand met 

een schip van ƒ 70.000,== net zoveel belasting betaalt als iemand 

met een huis van ƒ 170.000,==. Verhoging, laat staan een 

verdubbeling voor de scheepsbewoners zou de verhoudingen nog 

schever trekken dan ze al waren. 

 

Het WCG liet weten zich in grote lijnen te kunnen vinden in de 

conclusies van Bas Paul. Ten aanzien van het liggeld werd alleen nog 

opgemerkt dat het uitgangspunt is dat RZB wordt betaald en "een 

bijdrage in de retributie-achtige sfeer voor een ligplaats in de stad". 

Volgens het comité kon zo een vergelijkbare belastingdruk voor wal- 

en scheepsbewoners ontstaan. Daarbij verwees het WCG tevens naar 

de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten waarin voor deze constructie was gekozen. In dit 

verband is het interessant te weten dat de partijgenoot van de 

Groninger wethouder, staatssecretaris D. Tommel (D66) aan de 



Landelijke Woonbotenorganisatie (LWO) had laten weten dat hij 

exorbitante liggelden onaanvaardbaar vindt en de VNG-verordening 

een waarborg acht tegen uitwassen. 

Gedurende de Bas Paul-gesprekken was al duidelijk geworden dat de 

belangstelling vanuit de rest van het land voor de ontwikkelingen in 

Groningen groot was. Nauwlettend werd gevolgd hoe de discussie 

rond de liggelden zich zou ontwikkelen. Op voorhand was duidelijk 

dat de uitkomst in Groningen verstrekkende gevolgen zou krijgen 

voor woonschepen in de rest van Nederland. 

 

Op 3 juli presenteerde wethouder J. Pieters-Stam het standpunt van 

het college van burgemeester en wethouders. In een notitie die 

gewijd was aan de gesprekken onder leiding van Bas Paul had het 

college praktisch alle eisen van het WCG ingewilligd. Woonschepen 

vallen in het vervolg onder volkshuisvesting en de taken van de 

Havendienst blijven beperkt tot strikt nautische zaken. Volgens 

mevrouw Pieters-Stam was daarmee de vrede tussen WCG en 

gemeente getekend. Het WCG had laten weten dat die conclusie iets 

te voorbarig was. 

Groot twistpunt was en bleef de hoogte van het liggeld in Groningen. 

In de notitie van b en w werd voorgesteld om roerende zaakbelasting 

in te voeren voor woonschepen met dien verstande dat een 

gemiddelde waarde werd vastgesteld die voor alle schepen gold. 

Daarnaast wilde het college een fors bedrag voor het aantal 

ingenomen vierkante meters. Dit kwam gemiddeld uit op een 

verhoging van 250 procent en dat schoot de scheepsbewoners in het 

verkeerde keelgat. 

 

 
ontwerp affiche: Juco Wester 



A WAR IS BORN 

Episode 1 

Onrust, toeters, bellen, bootjes en Gietema 

 

De groeiende onrust onder de bewoners was al gebleken tijdens de 

drukbezochte jaarvergadering in april. De actiebereidheid leek groot 

en na een oproep in een van de vele nieuwsbrieven die rond de 

acties verschenen, had een groep bewoners zich gemeld. Uit de 

meeste kanaalvakken waren vertegenwoordigers aanwezig. Rieks 

Tholen en ik waren als bestuursleden van het WCG aanwezig om de 

informatiestroom in beide richtingen op peil te houden zodat voor 

elke vorm van actie het juiste tijdstip bepaald kon worden. 

De eerste vergaderingen vonden plaats op het schip van Didi 

Dresscher, Onrust. Een passender naam was nauwelijks denkbaar om 

het gevoel dat steeds breder om zich heen greep te illustreren. 

Al anderhalf jaar had het bestuur tegen de voorgestelde verhoging 

gevochten. De achterban leek in die periode nauwelijks verontrust. 

Dat kwam deels omdat het Bas Paul-overleg achter gesloten deuren 

plaatsvond en een informatiestop was afgesproken. Anderzijds bleek 

dat velen werden geplaagd door hetzelfde ongeloof dat aanvankelijk 

ook het bestuur beving. Een dergelijke absurde verhoging kon niet 

ingevoerd worden op wettelijke gronden. Maar dat bleek wel degelijk 

te kunnen. 

 

Als opmaat voor de volgende acties werd een affiche gemaakt. Juco 

Wester tekende een bootje dat ten onder ging onder de berg geld 

maar het verzinnen van een pakkende tekst bleek een groot 

probleem. Uiteindelijk werd gekozen voor de leuze Er ging niets 

boven Groningen. Er werd nog een verduidelijkende tekst aan 

toegevoegd maar de belangrijkste vraag was op dat moment: hoe 

groot moet het affiche worden. 

Scheepsruiten zijn klein en dus werd besloten te kiezen voor het 

formaat A3 en drukker Henk Bartelds, tevens drukker van de 

Woonschepenkrant, produceerde ongeveer 1000 affiches in twee 

kleuren. Vergezeld van een nieuwsbrief werden de affiches boot-aan-

boot verspreid. 

Voor mij ontstond toen het eerste spannende moment: "Hoeveel 

bewoners zouden de affiche ophangen". Met argusogen fietste of 

voer ik door de stad en begon me in eerste instantie af te vragen of 

de scheepsbewoners de ernst van de situatie wel inzagen. Vaker 

waren geluiden gehoord dat men zich niet kon voorstellen dat de 

gemeente zou besluiten tot zo'n extreme verhoging van het liggeld. 

Op woensdag 3 juli was het echter zover. Mevrouw Pieters kwam met 

het college-standpunt naar buiten en duidelijk was, zoals het 

Nieuwsblad van het Noorden keurig in de kop van het artikel 

vermeldde: Woonschippers verwachten een lange en hete zomer. 

 

Binnen het bestuur was het tijdstip van presentatie reden tot 

achterdocht. De gemeente had al eerder het beruchte convenant 

geschonden. De kans was niet ondenkbaar dat de zomermaanden en 

daarmee de afwezigheid van een groot deel van het WCG-bestuur 

misbruikt zou worden om alsnog deze lastige horde te nemen. 

De actiegroep had echter de idee van Heleen Deurloo aangenomen 

om bij de presentatie van het raadsvoorstel een 'toeterwave' te 

houden. De gedachte erachter: woonschippers slaan alarm bij 

naderend onheil. 



Swier Topper die beschikt over een handbediende sirene en ik 

stapten donderdagavond 5 juli in de boot en voeren volgens afspraak 

met de sirene door de Diepenring. Twee radiomakers van OOG-radio 

en Radio Noord hadden zich gemeld en wilden graag mee. Zij kregen 

net zoveel last van hun oren als wij. Het oorverdovende gegil van de 

sirene was tot ver in de stad te horen maar ook de scheepstoeters die 

ons bootje begroetten maakten gezamenlijk een hels kabaal. 

 Een huisbewoner in de buurt van de Wilhelminakade sprak schande 

van deze kakofonie. Ook een kennis die in de Haddingestraat woont, 

was het geluid van de scheepstoeters niet ontgaan. Deze slag was 

gewonnen. De stad was luid en duidelijk gealarmeerd. 

De respons op de actie met toeters en bellen was al iets meer dan ik 

gehoopt had en misschien was dit prachtige idee van Heleen de 

wekker die sommige slapers nog nodig hadden. Aan de plotseling 

alom aanwezige affiches, meer dan negentig procent van de 

woonschepen had de affiche opgehangen, mocht enig vertrouwen 

ontleend worden. 

 

Het meest spannende moment was voor mij echter de tocht met de 

bijbootjes op zaterdag 6 juli. Hieruit moest blijken of de 

scheepsbewoners inderdaad bereid waren uit hun stoel te komen. 

Voor de zekerheid had ik zelf twee bootjes meegenomen ook al zou 

een bestemd zijn voor het plaatsen van een generator en versterker 

die Ecco van Oosterhout ter beschikking zou stellen. 

Dobberend op het Reitdiep begon het vertrouwen in een succesvolle 

actie te groeien. Vanaf Paddepoel stoomden vele bijbootjes van de 

zomerliggers richting Groninger Museum; de kleine Jacob en Bob van 

Oosterhout waterfietsten met vriendje Lowie Smink en brachten en 

passant een groet aan voormalig WCG-bestuurslid Willem van Goor 

die op dat moment in Ierland zijn huis op orde bracht voor de 

voorgenomen emigratie in 1997. 

Bij het museum aangekomen was de verrassing compleet. Ongeveer 

vijftig bijbootjes hadden zich verzameld bij de Gudrun die Dirk van 

Driel voor de gelegenheid voor het museum had afgemeerd. 

Ongeveer honderdvijftig mensen maakten de tocht mee en wederom 

was de pers ruimschoots aanwezig. 

Voor het eerst bleek dat scheepsbewoners niet alleen bereid waren 

uit hun stoel te komen maar ook nog eens hun kennis en creativiteit 

wilden aanwenden om de actie meer glans te geven. Zo had Swier op 

het laatste moment met Edwin Peeters nog een scheepshoorn in 

stelling gebracht die met een zuurstoffles werd aangeblazen. 

Soortgelijke installaties hadden ook Bart Lucassen en Erik Smidt aan 

boord. 

Deze actie kon niet meer stuk. De komst van een aantal mensen uit 

de woonschepenhaven die nauwelijks last zouden hebben van de 

verhoging getuigde eens te meer dat het verzet tegen de 

liggeldverhoging steeds breder gedragen werd. Het persoonlijke 

belang begon plaats te maken voor een groeiende solidariteit. 

De tocht door de Diepenring trok enorme publieke belangstelling. De 

vele spandoeken die door de actiegroep waren geschilderd 

verhoogden het kleurrijke karakter van de tocht en de vele toeters, 

trommels, bellen en de onvermijdelijke sirene maakten het bijna een 

feestelijke happening. 

Ook oud-wethouder Ypke Gietema, staande in de tuin van een 

advocatenkantoor sloeg de tocht gade en dacht later in de week voor 

Radio Noord zijn zegje te moeten doen. Op een meewarige toon 



probeerde hij de luisteraars te vertellen dat woonschippers niets 

betaalden zelfs niet voor hun gas, electra en water. De man die 

bekend staat als een verklaard tegenstander van woonschepen, 

maakte zichzelf volslagen belachelijk maar welke luisteraar hoort dat 

als de oud-wethouder niet tegengesproken wordt. Bovendien vond 

hij dat feestelijke karakter maar niks en hij herinnerde aan de 

scheepsblokkades en grimmige koppen uit vroeger tijden: Dat was 

pas actievoeren. 

Sommigen wilden reageren op de domme opmerkingen van de 

voormalige wethouder maar ik had zoiets: Die gaat nog wat beleven 

en dan piept hij wel anders. En inderdaad we hebben de man 

sindsdien niet meer gehoord. 

 

Gietema had maar op één punt gelijk. De tocht met de bijbootjes zag 

er vrolijk uit. Dat was dan ook voor alles de bedoeling van het 

actiecomité: de acties moesten vooral leuk zijn hoe serieus de 

ondertoon ook was. Zelf was ik opgetogen over het feit dat zoveel 

woonschippers de moeite hadden genomen om deze vorm van 

protest tot een succes te maken. 

Zoals na elke actie werd er nog dagen nagepraat en met plezier naar 

videobanden gekeken, geluidscassettes afgedraaid en 

krantenartikelen doorgelezen. 

De eerste episode van A WAR IS BORN was geschreven en de eerste 

tekenen van eensgezindheid en vastberadenheid maakten zich 

meester van de woonschippers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
episode 1;  verzamelen bij het Groninger Museum (6 juli 1996) 

 



 
episode 1;  Klaas geeft het vertreksein 

 



 
episode 1;  Overleg 

 



 
episode 1;  Spilsluizen 

 

 



 
episode 1;  sympathisanten van de wal I 

 



 
episode 1;  terug bij af 

 

 



A WAR IS BORN 

Episode 2, 

Brug omhoog, liggeld omlaag, Oosterhaven vol 

 

Het bleef opmerkelijk rustig gedurende juli, augustus. Een 

onnatuurlijke stilte die we inmiddels kenden van het immer 

onvoorspelbare gedrag van het gemeentelijk apparaat maar waar je 

nooit echt aan went. 

De actiegroep kwam nog eens bij elkaar en besprak de mogelijkheid 

om de zaak levend te houden. Als de gemeente zich eindelijk aan het 

convenant zou houden, zou de behandeling van het liggeldvoorstel 

op z'n vroegst in september plaatsvinden. 

Af en toe dook onze eigen rattenvanger van Hamelen op die zich 

bijzonder actief inzette ondanks zijn studie. Of er nog affiches geplakt 

moesten worden waarop hij gewapend met een emmertje 

behangplaksel de binnenstad introk. Of samen met Rosita in een 

bootje de onderkant van de bruggen beplakte. 

Een fraaie actie was het beschilderen van de ophaalbruggen in de 

stad met de kreet Brug omhoog, liggeld omlaag de nacht voor de 

opening van A Star Is Born. Toen op 9 augustus het immense 

paviljoen van Maki door de Museumbrug voer lachte het massaal 

toegestroomde publiek om deze vermakelijke leus die plotseling 

oplichtte in de nacht. Vaker heb ik mensen grijnzend zien wachten 

voor de bruggen in de stad. We begonnen het publiek op onze hand 

te krijgen. 

 

De actiegroep had inmiddels bedacht dat de varende woonschepen 

maar moesten oprukken als de raadscommissie vast bleef houden 

aan de liggeldverhoging. Een reële schatting gaf aan dat toch zeker 

twintig woonschepen wilden opstomen naar de Oosterhaven. Dé 

lokatie voor een actie met varende schepen aangezien het 

Havenkantoor daar staat en de gemeente het water van de 

Oosterhaven verhuurt voor 0,67 cent per m2 per jaar aan de 

beheerder van de jachthaven ondanks een investering van bijna een 

miljoen gulden. De woonschepenbewoners betaalden gemiddeld al 

ƒ 6,== en de dreiging van ƒ 12,== hing ons boven het hoofd. Oftewel: 

wij gaan massaal naar de goedkoopste plek in de stad. 

Deze geplande actie leidde tot weer geheel andere activiteit. Een 

aantal zekere deelnemers moest nog wat voorbereidingen treffen om 

het schip varend te krijgen. Zo hielp WCG-voorzitter Peter Boon met 

opmerkelijk vakmanschap mijn Lister 4-cilinder zodanig aan de praat 

te krijgen dat de rookontwikkeling tot een aanvaardbaar minimum 

was teruggebracht. Kort daarvoor had ik namelijk even gevaren met 

het schip en de binnenstad verrast met een rookgordijn dat op een 

gemiddeld slagveld niet had misstaan. 

 

Het wachten duurde lang. Eindelijk brak die gedenkwaardige 18e 

september aan. Door middel van een Nieuwsbrief waren de 

bewoners opgeroepen naar het stadhuis te komen om de 

vergadering te volgen en opnieuw namen ruim honderd mensen de 

moeite om de raadscommissie aan te horen. Van bejaarde schippers 

tot jonge honden: een dwarsdoorsnede van de woonschippers in 

Groningen. 

Het WCG-bestuur had in de dagen voor de raadscommissie nog wat 

gesprekken met de politieke partijen. Met tal van argumenten 

probeerden ze de raadsleden duidelijk te maken dat het 



collegevoorstel op het punt van de liggelden onjuist en 

onrechtvaardig was. Ook het in allerijl door Steven Elings 

geproduceerde rapport Waterwaarde onderbouwde onze stelling. In 

Waterwaarde werd nog eens uitgerekend hoe 

woonschepenbewoners op allerlei terreinen (verzekeringen, 

belastingen, hypotheken, rechtszekerheid etc. etc.) ernstig werden 

benadeeld ten opzichte van huisbewoners. De berekening leidde tot 

de uitkomst dat minder dan een gulden per vierkante meter water 

per jaar betaald zou worden plus roerende zaakbelasting waarmee de 

waarde van het schip belast zou worden. 

Rond vijf uur had zich een grote groep bewoners bij het stadhuis 

verzameld. Gewapend met toeters, bellen en sirenes werden de 

raadsleden onthaald.  

Met de politie was contact geweest. We wilden namelijk een bootje 

naar de Grote Markt brengen. De dienstdoende verkeersagent zag 

grote problemen omdat bijna alle toegangswegen naar de Grote 

Markt opengebroken waren. Bovendien geldt een inrijverbod tussen 

zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds. Later belde hij terug: 

"Kijk het mag niet maar als je nou via de Oude Boteringestraat rijdt, 

achter V en D langs dan kom je geen enkel bord meer tegen en kun je 

ook geen bekeuring krijgen". Dat was duidelijke taal en aldus bracht 

Bas de Groot met zijn takelwagen een bootje tot voor het stadhuis. 

 

Het enig vermakelijke tijdens de commissievergadering die om vijf 

uur 's middags begon was het optreden van Willem van Goor die zich 

had gemeld als inspreker. "Dames en heren, ik vertegenwoordig het 

Steuncomité voor woonschepen en WCG dat hedenmiddag om drie 

uur hier in Groningen is opgericht", sprak de voormalige 

woonschipper die zich aan de wal had gevestigd.  

Op de van hem bekende manier appelleerde hij aan het 

rechtvaardigheidsgevoel van de raadsleden en hield hen nadrukkelijk 

voor dat de voorgestelde verhoging mensen van schepen zou jagen. 

Zoals gebruikelijk was zijn betoog indrukwekkend en doortrokken 

van sociale betrokkenheid. Het was een van de punten waarop 

Willem soms bezwaar maakte tegen het beleid van het bestuur. In 

zijn ogen was dat te politiek en te juridisch gericht terwijl niet genoeg 

gehamerd kon worden op de sociale gevolgen van de 

liggeldverhoging. 

 

De raadscommissie maakte weliswaar nog een compliment over 

Waterwaarde maar gaf geen moment de indruk het stuk gelezen te 

hebben. En na het oriënterende gebabbel begonnen de contouren 

zich af te tekenen van het uiteindelijke collegevoorstel. SP en Groen 

Links waren tegen welke verhoging dan ook, Student en Stad wilde 

eerst een onderzoek naar de woonlasten en de meerderheid vond 

dat een verhoging van 250 % wel erg veel was. Het college moest 

terug naar 100 %, de oorspronkelijke ƒ 200.000,==. 

Dat was geen grote knieval voor de wethouder en werd dus 

gemakkelijk toegezegd. Voor ons bleef de onvrede groot en de 

actiegroep kwam wederom samen. 

Rieks had inmiddels zijn legendarische woorden A WAR IS BORN 

gesproken en het besluit werd genomen dat in het laatste weekend 

van september de Oosterhaven geblokkeerd zou worden. De diverse 

contactpersonen moesten proberen zoveel mogelijk mensen zo gek 

te krijgen om op 28 september met hun schip in de Oosterhaven te 

komen. De zoveelste Nieuwsbrief vloog de deur uit en 



muziekgroepen en loslopende muzikanten werden geronseld. 

 

Voor de goede gang van zaken lichtte ik de Waterpolitie telefonisch 

in. Hun reactie sprak boekdelen: "Oh wat leuk, mogen wij ook 

komen". Uiteraard waren zij van harte welkom. 

Het rondvaartbedrijf Kool was blij dat ze evenals bij de tocht met de 

bijbootjes vantevoren op de hoogte was gesteld. Een garantie voor 

doorvaart werd wel gegeven maar enige hinder zou kunnen 

ontstaan. 

Alle Runhart de onvermoeibare 76-jarige secretaris van de 

Schipperswijkraad nam de moeite de bruggen en sluizen rond de 

stad Groningen te informeren. Gepokt en gemazeld in 

schippersacties waarschuwde hij nog wel voor ingrijpen door de ME 

maar toonde hij tevens zijn vertrouwen in het slagen van de actie. 

Runhart en zijn vrouw Geertje waren echter wel diep teleurgesteld 

dat ze zelf niet mee konden varen. Alle was net aan zijn ogen 

geopereerd en mocht geen zwaar werk doen. Ik kreeg een pak koffie 

en een pak thee mee en ze zouden zich zeker melden als de schepen 

in de Oosterhaven lagen. 

Vrijdagmiddag 27 september trokken de eerste schepen naar de 

Oosterhaven. Ik belandde zelf in een konvooi van zeven schepen dat 

langzaam door de diepenring voer. Het kreeg een nostalgisch 

karakter. Zo moest het vroeger geweest zijn toen Groningen nog de 

grootste binnenvaarthaven van Europa was. 

We raakten allemaal opgetogen. Wachtend voor de brug werd de 

stemming steeds beter en naar ik later vernam van mijn dochter had 

het verkeer in de stad de nodige hinder van de plotselinge activiteit 

op het water. Bussen stonden zo een half uur stil en er moeten zich 

lange files hebben gevormd in de buurt van de openstaande 

bruggen. Maar geen wanklank werd vernomen. 

 

Dan de Waterpolitie. Een telefoontje van het Havenkantoor: Zien 

jullie wel wat er gebeurt? WP: Jawel. HK: Gaan jullie daar niets tegen 

doen? WP: Waarom. 

Later de havenmeester Legters zelf: Hebben ze geen vergunning 

nodig? WP: Dat is inmiddels een beetje laat. Legters: Zal ik toch maar 

even contact opnemen met de wethouder? WP: Dat heeft 

waarschijnlijk weinig zin. 

Ondertussen voer Dirk mijn schip richting Oosterhaven en ging ik 

even de situatie in de machinekamer controleren. Ik dacht dat we 

zinkende waren. Een enorme plas water stond tot halverwege het 

ruim. Ik rende naar de Lister en daar bleek een slang van de 

dekwaterpomp losgeschoten. Een flinke straal water spoot het ruim 

in. Een poging om de slang terug te duwen mislukte en uiteindelijk 

stond ik geheel doorweekt met een duim op de pijp. Ik probeerde de 

Lister uit te zetten maar Dirk gaf net gas om door de brug te varen. 

Toen hij eindelijk eens poolshoogte kwam nemen waar ik zo lang 

bleef, legde hij het schip stil en hebben we eerst de slang weer 

bevestigd. 

 

Bij aankomst in de Oosterhaven was de verrassing groot. Tussen de 

tien en twintig schepen waren al gearriveerd. Harrie Hartel en Anne 

Sieberink hadden De Toekomst pal voor het Havenkantoor 

afgemeerd. In alle stilte hadden de twee een enorm spandoek 

gemaakt dat in de mast was gehesen en melding maakte van 

Havengeld...Slavengeld. Het voorbijrazende verkeer op het viaduct 



zag zo in een oogopslag welke toekomst Anne en Harrie voor ogen 

zagen met de voorgestelde verhoging. 

Martijn Schuitemaker, bestuurslid van het WCG, had na lang 

aandringen de moed gevonden om de Windekind los te gooien. Dit 

enorme schip van bijna 38 meter was ooit van Youth for Christ en kon 

nog steeds prima dienst doen als caféschip. Martijn had het interieur 

nauwelijks veranderd en met de aanwezigheid van een bar en een 

open haard met het opschrift 'Jesus t'aime' was het ruim uitermate 

geschikt om veel mensen te herbergen. 

 

's Middags was de leverancier van drank- en etenswaren reeds 

geweest en het werd een lange en drukke avond waarbij nog veel 

geregeld moest worden. 

De volgende ochtend druppelden steeds meer schepen de 

Oosterhaven binnen. Het was mooi om te zien dat ook families als 

Schut en Fekkes, die altijd hun gezicht lieten zien bij 

raadsvergaderingen en stilletjes het protest ondersteunden, na wat 

bedenkingen en enige overredingskracht van Didi toch de trossen los 

gegooid hadden. De oude Lodewijk Meeter was met zijn sleepboot 

gekomen en het werd maar drukker en drukker. 

Terwijl het steeds voller werd in de haven was SBS6 gearriveerd. De 

cameraman bleef een groot deel van de dag opnames maken. Na het 

interview moest ik wederom als een gemsbok via de schepen naar de 

overkant van de haven waar de regionale omroep Radio Noord een 

live-reportage verzorgde vanuit de haven. 

Mijn vriendin Marie-Jeanne kwam nog een stapel piratenvlaggen 

brengen die ze tot diep in de nacht had geschilderd. Die werden over 

de diverse schepen verdeeld en bleken een grimmig detail in een 

kleurrijke haven. 

Rond half twaalf voer Joop Hofer, een van de oude rotten rond het 

WCG, met zijn prachtig opgetuigde tjalk Ora et Labora de haven 

binnen. Op het dek speelde het orkest van Loes Poorte en de 

stemming zat er meteen goed in. 

De klipperaak Passie en Strijd was gesierd met een enorme fok 

waarop in levensgrote agressieve letters stond geschilderd A WAR IS 

BORN. De MS Gudrun was met een al even groot spandoek voor het 

nieuwe museum afgemeerd en fungeerde als perfecte blikvanger 

voor de reizigers die de stad bezochten in verband met de slotdag 

van A Star Is Born. 

 

Met het gezamenlijk hanteren van de scheepshoorns werd om twaalf 

uur het startsein gegeven voor de open actiedag. Een van de 

omwonenden belde meteen de Waterpolitie of dat de hele dag zo 

zou doorgaan. De omwonende was namelijk aan het werk en dat zou 

hem ernstig storen. De dienstdoende agent had geantwoord: "Dan 

heeft u vandaag een probleem". 

Een andere omwonende meldde zich met de verwachting dat al die 

schepen toch wel over een kwartier weggesleept zouden worden. 

Een simpel "Ik dacht het niet. Ik zou niet weten hoe we dat moesten 

doen" volstond en leidde onder ons tot hilariteit. 

 

De band van Loes speelde geruime tijd en de Dichters uit Epibreren 

gaven acte de présence. Hun belangeloze medewerking werd zeer 

gewaardeerd. Als blijk van dank wilden we enkele flessen rode wijn 

overhandigen maar die bleken om half twee 's middags al op. Nadere 

bestudering van de leverantiebon gaf de oplossing: In plaats van zes 



dozen waren zes flessen gebracht zodat in allerijl naar een slijter werd 

gereden om dat deel van de drankvoorraad aan te vullen. Liefhebbers 

moesten toch een glas wijn kunnen kopen. 

Het was een van de weinige haperingen in de organisatie maar het 

geheel bleek toch goed op poten gezet; zeker voor een 

bewonersgroep die weinig tot geen ervaring had met het opzetten 

van dit soort acties. 

Naarmate de dag vorderde werd het steeds gezelliger. Op de kade 

werd muziek gemaakt door een aantal scheepsbewoners die nog niet 

eerder met elkaar gespeeld had. Andere muzikanten voeren in een 

vlet door de Diepenring en de haven. Langs de kade werden 

kraampjes opgericht. Bij de Windekind werden koffie, drank en 

hapjes verkocht. Belangstellenden konden tegen betaling een 

rondvaart maken in diverse bijzondere duw- en sleepbootjes. De 

opbrengst van al deze activiteiten werd gebruikt om de acties te 

bekostigen.  

Voor het argeloze publiek waren pamfletten gemaakt die ook in de 

binnenstad werden verspreid. Dat laatste gebeurde met de tractor 

van Erik Smidt die op de aanhangwagen een bootje had staan dat 

was gebruikt in een van de theatervoorstellingen van A Star Is Born 

maar daarna dankbaar door ons was geconfisceerd als mascotte voor 

de actie. Met enige regelmaat trok Erik met vriendin Dea en broer 

Mark naar de Grote Markt waar, zoals later die avond bleek, de politie 

hem wel had gezien maar gezien de publieksvriendelijkheid waarmee 

de actie werd gevoerd rustig zijn gang liet gaan. 

 

De aandacht van de media was groot maar de publieke 

belangstelling viel wat tegen. Politici hebben we niet gezien behalve 

een partijgenoot en collega van mevrouw Pieters, D66-wethouder 

Lucas Westra uit Veendam die ik goed ken: "Schitterend wat jullie hier 

doen. Ik weet de ins en outs niet helemaal maar honderd procent lijkt 

mij belachelijk". 

De woonschippers hadden het allemaal prima naar hun zin en een 

telling leverde een aantal van 42 schepen op, tien procent van het 

aantal woonschepen in Groningen, misschien wel veertig procent 

van de varende woonschepen. Steven Elings met zijn onbedwingbare 

drang tot vergelijken verklaarde: "Dat zou betekenen dat in Den Haag 

anderhalf miljoen mensen op het Binnenhof zouden demonstreren 

en dan hoeven ze nog niet eens hun huis mee te nemen". 

Van alle kanten kwam de opmerking dat deze samenkomst een 

jaarlijks vervolg moest krijgen. Luuk Schut zei 's avonds aan de bar in 

de Windekind: "Dit is prachtig. Zo praat je tenminste eens met elkaar". 

Hij was blij dat hij met zijn gezin uiteindelijk toch met het schip naar 

de Oosterhaven was gekomen. Ook Walter en Harm Bouland 

inmiddels trouwe supporters van het WCG lieten zich in dergelijke 

bewoordingen uit.  

Paul 'Opa' had de hele week weinig zin gehad om Opa weer los te 

gooien. Toen 's ochtends ook nog bleek dat hij geen lucht had om de 

machine te starten had hij de pijp aan Maarten gegeven. 

Geconfronteerd met het succes van de actie nam hij de pijp weer 

terug, werd alsnog lucht georganiseerd en voer hij met vrouw Riekje 

en de kinderen begroet door het massale geluid van scheepstoeters 

om half zes 's middags alsnog de Oosterhaven binnen. 

 

Het werd gedurende deze zaterdag steeds duidelijker. De onderlinge 

band tussen de woonschippers werd sterker. Eindelijk had het WCG 



zich bevrijd van het studentikoze en vergaderachtige imago. Een 

gevoel van gezamenlijke kracht ontwikkelde zich en dat, zo leek jong 

en oud te gaan beseffen, was hard nodig om de liggeldverhoging te 

bestrijden. 

Het contact met de oud-schippers die zich verenigd hadden in de 

Schipperswijkraad was de laatste jaren al sterk verbeterd. Onder 

invloed van de dreigende liggeldverhoging en de protesten 

daartegen verdwenen de cultuurverschillen. Allemaal woonschippers 

met verschillende achtergronden maar met een doel voor ogen: 

wonen op het water moest betaalbaar blijven. 

 

's Avonds was de slotmanifestatie van A Star Is Born: de opening van 

de Waagstraat. De tractor van Erik reed weer richting Grote Markt, 

uitgerust met het protestbootje, een luchthoorn en veel 

schipperskinderen die pamfletten uitdeelden aan het massaal 

toegestroomde publiek. 

Zoals een fiks aantal woonschippers met inzet van eigen schepen en 

bijbootjes een belangrijk aandeel had in de voorstellingen van A Star 

Is Born, zo was zowel de leus voor de actie als het verschijnen bij de 

slotmanifestatie niet gericht tegen A Star Is Born. Er werd slechts 

gebruik gemaakt van de publieke belangstelling rond die 

manifestatie om ons eigen protest kracht bij te zetten. Nadat het 

spektakel rond de Waagstraat was afgelopen trok de tractor S.O.S-

signalen toeterend van de Grote Markt naar de Oosterhaven. 

 

Op zondag vertrokken de meeste schepen weer uit de Oosterhaven. 

Het was de laatste zondag van het seizoen dat de bruggen gedraaid 

werden. De brugwachters die het hele weekeinde hun volle 

medewerking hadden verleend, er was nog enige angst geweest dat 

de havenmeester ze opdracht zou geven om niet te draaien, werden 

later in de week verrast met een paar lekkere vlaaien. 

 

Vele verhalen gingen rond. Het enthousiasme bleef in de lucht. Er 

was wat geld verdiend voor de actiekas en ook de mopperende Saté 

Bob die tien dozen (ongeveer 400 stokjes) had overgehouden werd 

geholpen. De tien dozen werden door verschillende mensen 

opgekocht die nog dagen achter elkaar, overigens verrukkelijke saté 

hebben gegeten. 
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A WAR IS BORN 

Episode 3 

Inpakken en wegwezen 

 

Met Alle Runhart was ik op dinsdag 29 oktober op bezoek bij 

burgemeester Ouwerkerk om de kwestie rond mevrouw Pomp-Smit 

te bespreken. Ook de broer van mevrouw Pomp was bij dit gesprek 

aanwezig. 

Deze 65-jarige weduwe was ondanks een aantal tragische 

omstandigheden, haar man was plotseling overleden en haar bijna 

negentigjarige vader lag ernstig ziek in een Gronings ziekenhuis, 

door de havenmeester de stad uitgejaagd. Zowel voor de 

Schipperswijkraad als het WCG sociaal onaanvaardbaar. Ze was naar 

Delfzijl vertrokken en ook daar moest ze weer weg. Met een aantal 

mensen hadden we al besloten dat we mevrouw Pomp weer terug 

zouden halen naar Groningen. Het zou voor mevrouw Pomp echter 

prettiger zijn als dat met toestemming van het college zou gebeuren. 

We maakten Ouwerkerk duidelijk dat het toch niet van deze tijd was 

om een bejaarde vrouw door de provincie te jagen. Zeker niet omdat 

deze vrouw duidelijke sociale banden met de stad had. Smit en 

Runhart zeiden nog dat ze dit zelfs niet in de oorlog meegemaakt 

hadden en dat de gemeente zich diep moest schamen voor deze 

gang van zaken. 

Ouwerkerk had het dossier bij de hand en hij beloofde dat hij de 

kwestie in het college zou bespreken zonder tussenkomst van 

ambtenaren. De burgemeester verving mevrouw Pieters met wie 

Runhart een afspraak had gemaakt en later die middag bleek 

waarom. 

 

Rond kwart voor zes werd ik gebeld door Persbureau Tammeling. De 

wethouder had, terwijl ik bij Ouwerkerk zat, het definitieve voorstel 

voor de liggeldverhoging gepresenteerd. Ik was verrast en werd erg 

kwaad toen ik hoorde welke toelichting mevrouw Pieters had 

gegeven. Ze beweerde dat de liggelden in Groningen beduidend 

lager waren dan elders in het land terwijl haar eigen ambtenaren 

anderhalf jaar geleden hadden vastgesteld dat in Groningen een 

gemiddeld tarief werd betaald. Toen ik haar ook nog eens op TV-

Noord hoorde vertellen dat zij de woonschippers tegemoet was 

gekomen door de verhoging pas twee jaar later in te voeren had zij 

mijn grenzen van fatsoen overschreden. Ze loog over de verhouding 

met de tarieven elders en het WCG had de verhoging 

tegengehouden door goede argumenten en dat trok zij nu even naar 

zich toe in een poging zichzelf als goede fee af te schilderen. 

Ondanks mijn lange ervaring als journalist heb ik een politicus zelden 

de wereld zo binnenstebuiten zien keren. 

In een reactie voor OOG-radio was duidelijk te horen dat ik erg boos 

was. Dat had ook te maken met het feit dat ik van alle kanten door de 

pers benaderd werd zonder dat ik het raadsvoorstel had gekregen. Ik 

moest reageren op iets waarvan ik de details, die erg belangrijk 

waren in deze zaak, niet kende. Het college van b en w had toch op 

z'n minst een afschrift van het voorstel aan het WCG kunnen geven 

voordat de pers werd geïnformeerd. Nadat we al een aantal keren 

ondanks het convenant met bewonersorganisaties niet de informatie 

hadden gekregen waar we recht op hadden, deed het college van b 

en w  er nog eens een schepje bovenop. Vreemd en onfatsoenlijk 

zeker gezien de publiciteit die al heerste rond dit onderwerp. Mijn 



reactie in de pers was dan ook dat er hardere acties zouden volgen. 

 

De donderdag daarop werd meteen de actiegroep opgetrommeld en 

de bijeenkomst was drukker bezocht dan ooit. De behoefte om iets 

spectaculairs te organiseren groeide en ook het gevoel dat we als 

scheepsbewoners tot iets spectaculairs in staat waren groeide. De 

voorgaande acties waren lief en aardig geweest maar er mocht zo 

langzamerhand wel een scherper kantje aan komen. 

Het Havenkantoor zou het volgende doelwit worden. Er werd nog 

wat heen en weer gefilosofeerd over explosieven, slijptollen en 

andere mogelijkheden om het gebouw te slopen maar als altijd 

kwamen we tot de slotsom dat vernieling in ons nadeel zou werken. 

Ook de mogelijkheid om het gebouw binnen te dringen en te 

bezetten werd besproken. De kans dat bij een bezetting een of meer 

heethoofden misschien iets zouden vernielen leek de groep toch te 

groot. Uiteindelijk werd dus besloten dat het totaal inpakken van het 

kantoor de beste vorm van actie zou zijn. 

De gedachte achter deze inpakactie was even simpel als duidelijk. De 

gemeente wilde de woonschippers laten betalen voor het tekort bij 

de Havendienst terwijl tegelijkertijd vaststond dat woonschepen en 

hun bewoners in het vervolg onder Huisvesting zouden vallen. Het 

kantoor met haar teveel aan personeel was dus overbodig geworden: 

Inpakken en wegwezen. 

Een kleine groep van potige en handige kerels werd geformeerd die 

de inpakactie zou voorbereiden. Tijdens een bijeenkomst op de 

Windekind, teruggekeerd in de Noorderhaven, waren de taken rap 

verdeeld. Harm zorgde voor het landbouwplastic, Harold en Evert 

voor andere bouwmaterialen, Jaap voor het zand waarmee de deuren 

geblokkeerd zouden worden en Swier zou met zijn legertruck komen 

voorrijden om het geheel een oorlogszuchtig aanzien te geven. 

Bovendien zou hij als professionele klusser 

natuurlijk ook zeer nuttig zijn bij de uitvoering van het plan. Uit de 

actiekas kon nog wel ƒ 400,== bijeengeschraapt worden om het 

geheel te bekostigen. 

 

Naast de inpakactie die geheim bleef, werden nog twee andere zaken 

besloten. Het bestuur van het WCG zou nog een open debat met de 

raadsleden organiseren en in de Nieuwsbrief was al te lezen, zij het 

verhuld, dat de commissievergadering te lawaaierig zou worden als 

een raadsmeerderheid niet van plan was de liggeldverhoging met 

haar bijzonder zwakke motivatie van tafel te halen. In tegenstelling 

tot een eerdere Nieuwsbrief werd niet meer geschreven dat toeters 

en bellen buiten de raadszaal moesten blijven. 

Deze besluiten bleken de voorwaarden te scheppen voor twee uiterst 

tumultueuze weken waarin verbazing, trots, verbijstering en 

vermoeidheid bij toerbeurt mijn gemoed geselden. 

 

In allerijl, acht dagen voor de raadscommissie van de dertiende, werd 

een uitnodiging aan de raadsleden gestuurd voor een openbaar 

debat in het CJMV-gebouw. We hadden Ferry Willemse, die vaak door 

de gemeente als onafhankelijk voorzitter wordt ingehuurd, gevraagd 

om het debat te leiden. Hij voelde daar meteen voor, zag dat de 

maandagavond in de agenda nog leeg was en wilde komen. Voor 

niks. 

Ik kon de verleiding nog net weerstaan om in de uitnodiging te 

schrijven: "Geacht raadslid, 11 november is de dag dat eindelijk uw 



lichtje branden mag". Het werd, zoals gebruikelijk bij het WCG, een 

keurige en serieuze uitnodiging. 

Het was kort dag geweest tussen de Nieuwsbrief die op alle schepen 

bezorgd werd en de avond van het debat. Hier en daar waren twijfels 

of mensen wel zouden komen maar ik kon niet anders dan zeggen: 

"Iedere actie die tot nu toe is georganiseerd heeft steeds weer de 

verwachtingen overtroffen". 

En dat gebeurde ook nu. Ongeveer honderdvijftig mensen kwamen 

naar het publieke debat en ook nog vijf politici. Hiermee wil niet 

gezegd zijn dat politici geen mensen zijn maar zoals Willem van Goor 

die avond nog maar weer eens liet blijken: de menselijke maat was 

zoek in het voorstel tot verhoging van het liggeld. 

De menselijke maat bij de aanwezige woonschippers was zeker niet 

zoek. De vijf raadsleden die de moed hadden gevonden om zich in 

het hol van de boze leeuw te begeven werden op een luid applaus 

onthaald. Er werd heen en weer gepraat en er ontstond een 

geanimeerd debat met een hoofdrol voor GPV-er Piet Hazekamp die 

niet te beroerd was om zijn nek uit te steken. Hij durfde zelfs toe te 

geven dat hij zich twee jaar eerder bij de vaststelling van de 

begroting had vergist. Hans Paul Kleinsma (Groen Links) en Irene Bulk 

(SP) bliezen hun partijtje mee en lieten weten dat ze zeker tegen 

verhoging waren. Kleinsma tekende wel aan dat mocht uit onderzoek 

blijken dat de liggelden omhoog moesten hij dan ook voor zou 

stemmen. 

Met name PvdA-raadslid Martin Winter leek bevangen door twijfel 

het debat te verlaten maar de in dit geval politiek erg belangrijke 

D66-er Robbert Jan Bron stond pal voor het voorstel. De discussie in 

de raadscommissie zou wel eens slecht kunnen uitpakken maar eerst 

moest een ander klusje geklaard worden. 

 

Om drie uur 's nachts verzamelde een kleine groep actievoerders zich 

bij het Havenkantoor. Ik was al op de been vanaf 's ochtends zeven 

uur omdat ik die maandagochtend vroeg ook nog verhuisd was van 

de Spilsluizen naar het Zuiderpark. Toen ik 's middags op het 

Havenkantoor de sleutel van mijn oude nutskast inwisselde voor de 

nieuwe schaterde ik inwendig al bij de gedachte dat deze 

nietsvermoedende ambtenaren morgenochtend vreemd zouden 

opkijken. 

Vooraf had ik de vrees dat het inpakken met het nodige tumult 

gepaard zou gaan maar niets was minder waar. Zeer gedisciplineerd 

en zonder geschreeuw werd in anderhalf uur het gebouw van boven 

tot onder in de landbouwplastic verpakt. Het was zo stil dat zelfs de 

journalist van Radio Noord nauwelijks een sfeerreportage rond de 

inpakactie kon maken. Ik viel om van verbazing en wellicht ook van 

vermoeidheid. Om vijf uur besloot ik mijn bed even op te zoeken. 

Rond zeven uur moest ik terug zijn om het woord te kunnen voeren 

als TV-Noord en andere media zouden opduiken. Die waren allemaal 

onder embargo geïnformeerd over het inpakken en hadden al via 

diverse kanalen, mijn telefoon was een paar dagen afgesloten 

vanwege de verhuizing, laten weten te zullen komen. 

 

Gedurende het inpakken van het Havenkantoor begon ik te merken 

dat mijn actieve rol rond de acties een andere inhoud kreeg. Daarbij 

moest ik vaak denken aan de workshops die ik voor Doutsje Nauta, de 

vrouw van Willem van Goor, had verslagen. Die workshops gingen 

over bewonersparticipatie in milieugericht opbouwwerk. 



Het werd duidelijk dat door de acties eindelijk een groep mensen in 

beweging was gekomen die te betitelen zijn als doeners. In de 

workshops werd altijd gehamerd op het feit dat bewoners 

aangesproken moeten worden op persoonlijke motivatie en 

persoonlijk kunnen. In dit concrete geval: iemand die bereid is om om 

's ochtends half acht een kruiwagen met zand naar het Havenkantoor 

te brengen heeft misschien geen zin om te vergaderen. En er zijn 

vergaderaars die misschien geen zin hebben om zand te scheppen. 

Beide kwaliteiten zijn echter onmisbaar voor een succesvolle en 

sterke organisatie en het is belangrijk een vorm te vinden waarin 

beide kwaliteiten zowel bij elkaar gebracht worden als gaan 

samenwerken.  

Zonder daarvan bewust te zijn was dat mechanisme op gang 

gebracht. Ieders persoonlijke kwaliteiten werden aangewend en op 

waarde geschat en daardoor ontstond een zeer gemotiveerde en 

krachtige groep. Voor mij stond vast dat daarmee mijn persoonlijke 

rol ook iets anders kon worden. Ik hoefde me niet meer persoonlijk te 

bemoeien met allerlei zaken want er waren genoeg mensen die op 

allerlei terreinen actief wilden zijn en daar ook gewoon beter in zijn. 

 

Rond half acht kwam een vrachtwagen met tien kuub zand waarvan 

de helft voor de achteringang en de andere helft voor de voordeur 

werd gestort. Om te voorkomen dat het opruimen al te gemakkelijk 

zou worden, waren bij de voordeur ook nog wat autobanden en 

ijzerprofielen gelegd. Het viel me in de reportage die TV-Noord 's 

avonds uitzond op dat ze dat niet vertoonden. Driftig scheppende 

mensen zag je, kruiwagens die af en aan reden maar de beelden van 

banden en ijzer hadden ze keurig achterwege gelaten. 

Tussen zeven en acht kwamen dus ook veel woonschippers, op weg 

naar het werk of een vrije dag genomen, de actievoerders een handje 

helpen met het afmaken van dit kunstwerkje dat in het Nieuwsblad 

van het Noorden meteen werd vergeleken met de inpakkunst van de 

wereldberoemde kunstenaar Christo. 

Martijn Versteeg had een mooie grote postzegel van ƒ 200.000,== 

gemaakt die op het kantoor was bevestigd en het levensgrote 

spandoek dat de MS Gudrun al had gesierd bij de actie in de 

Oosterhaven was ook weer aangebracht. Die laatste liet aan 

duidelijkheid weliswaar iets te wensen over door de loslatende 

zeefdrukinkt maar de boodschap bleef duidelijk: A WAR IS BORN, 

tegen drie keer meer belasting dan huisbewoners. 

Rond half acht kwam, zoals verwacht, het eerste personeelslid van 

het Havenkantoor aan. Bart Kars, assistent-havenmeester, lachte wat 

en hem werd in alle rust verteld dat hij die dag wel vrij kon nemen. 

Rinke Nijenhuis, de secretaris van het kantoor, besloot na wat 

weifelen maar eens naar Jan Legters te fietsen. En adjunct-hoofd 

Albert Jager werd belaagd door radio en TV en vond dat de actie op 

de verkeerde plek plaatsvond. "Ze moeten bij de gemeente zijn", 

verklaarde Jager alsof de Havendienst op zichzelf staat en eerlijk 

gezegd wekt men die indruk ook vaak. 

Even later kwam Legters zelf aanfietsen. Normaal gesproken 

verscheen het hoofd nooit eerder dan negen uur op zijn werk maar 

hij had voor Radio Noord al gehoord wat er aan de hand was. Hij 

grijnsde wat, zei het een en ander tegen TV-Noord en besloot dat 

overleg met zijn bazen op het Zuiderdiep op dat moment het meest 

voor de hand lag. Hij verdween, met Rinke in zijn spoor, in de 

schemering van de Oosterhaven. 



 

Inmiddels hadden zo'n vijftig actievoerders uit alle hoeken en gaten 

van de stad zich gemeld. Want ondanks de geheimhouding naar 

buiten toe was onderling natuurlijk wel melding gemaakt van deze 

actie. De afspraak was om te proberen de blokkade van het 

Havenkantoor vol te houden tot aan de commissievergadering die op 

woensdag 13 november, de volgende dag werd gehouden. Iedereen 

hield echter sterk rekening met de kans dat de politie ingeschakeld 

zou worden om tot voortijdige ontruiming over te gaan. 

Rond elf uur 's ochtends liet Jan Legters zich weer zien. Hij kwam voor 

de camera melden dat zijn bazen hadden besloten dat dit een 

ludieke actie was die de gemeente wel kon tolereren. Voor hem en 

zijn medewerkers was een hokje gevonden in het bastion van RO/EZ 

op het Gedempte Zuiderdiep. Dat laatste was natuurlijk aanleiding 

tot grapjasserij als "Kunnen ze op het Zuiderdiep eindelijk zien wat 

jullie de hele dag doen. Niets". 

 

De mededeling van Legters was echter aanleiding tot enige discussie 

onder de aanwezigen. Ludiek was de actie met de bootjes, met de 

toeters, met de Oosterhaven maar men moest nu toch eens gaan 

begrijpen dat het menens was. Dus werd besloten de blokkade zo 

lang mogelijk vol te houden met als streven: de 

gemeenteraadsvergadering van 20 november waarin over de 

vermaledijde verhoging zou worden besloten. Het was duidelijk: er 

begon een zekere grimmigheid in de actievoerders te sluipen. Niet in 

de betekenis dat er wel eens klappen zouden gaan vallen maar in de 

houding dat de gemeente niet telkens kon doen alsof er niets aan de 

hand was. 

 

Dat de blokkade langer zou duren dan voorzien schiep een aantal 

nieuwe problemen. Eten, drinken en warmte moest geregeld worden. 

En dat gebeurde. Martijn Schuitemaker kwam met zijn besteleend dat 

als cateringwagentje dienst deed en hij kreeg al snel de titel Kees de 

Cateraar. 

Voor de inpaknacht was al voorzien in een opengewerkt olievat waar 

hout in gestookt kon worden. Omdat de actie aanzienlijk langer zou 

gaan duren dan gepland werd overal hout weggehaald. Zelfs van 

Koffiebrander Tiktak mochten pallets meegenomen worden. En 

steeds meer stoelen werden aangevoerd, een wc-pot en allerlei 

andere huishoudelijke attributen zodat al snel een soort woonkamer 

voor het Havenkantoor ontstond. Heel gezellig maar ook heel veel 

gediscussieer over de liggeldverhoging, over het mogelijk ingrijpen 

van de politie en dat vooral geen geweld zou mogen ontstaan. Dat 

laatste stond voor iedereen als een paal boven water. 

Het was de hele dag, en de dagen erna een komen en gaan van jonge 

en oude woonschippers, belangstellende huisbewoners en pers. Alle 

regionale kranten hadden prachtige foto's afgedrukt en ook de 

Schuttevaer, het schippersweekblad dat al ruime aandacht had 

besteed aan de Oosterhaven-actie liet weer van zich horen. Het was 

de zo noodzakelijke ondersteuning van de media om onze zaak voor 

het voetlicht te krijgen. Alleen de landelijke media wilden nog niet 

echt warmlopen. 

Opmerkelijk was de hoeveelheid spontane giften. "Koop daar maar 

kroketten voor", zei oud-schipper Olthof terwijl hij me vijftig gulden 

in de hand drukte. Het geld ging meteen naar Kees de Cateraar die 

daarmee zijn voorraden soep, koffie, brood en andere 



levensmiddelen kon aanvullen. Ook waren er mensen die in natura 

iets afleverden zoals de oude Leij dinsdagavond een papieren zak gaf 

met anderhalve liter Chianti en een fles jenever. 

 

Spontaan werden groepen geformeerd die elkaar zouden aflossen bij 

het Havenkantoor. Ook al had de gemeente laten weten dat niet aan 

ontruiming werd gedacht, er werd wel rekening mee gehouden. Een 

telefoonlijst werd gemaakt van mensen die gebeld konden worden 

als het spannend zou worden. En steeds weer werd de afspraak 

benadrukt dat mocht de politie tot ontruiming overgaan slechts 

passief verzet geboden zou worden. 

 

Woensdagochtend kwamen twee vriendelijke dames van de 

Oosterhaven aanwandelen. Terwijl een enigszins uitgedunde groep 

actievoerders zich warmde bij het vuur vroeg een van de dames: 

"Hebben jullie misschien een wipkip gezien". 

We keken elkaar aan: 

"Een wat?" 

"Een wipkip", zeiden ze met een stalen gezicht. 

We schoten in de lach en de dames realiseerden zich plotseling de 

dubbele betekenis die dat woord ook kon hebben en kleurden toch 

wat bij. 

Naar later bleek was een 'wipkip' uit het speeltuintje gestolen. 

Ondanks de waakzaamheid bij het Havenkantoor was het 

kinderspeelgoed verdwenen. 

Minder vriendelijk werd Jan Legters onthaald die kwam informeren 

hoe het met de actievoerders stond. 

Hij werd weggeblaft met de opmerking dat hij in zijn drie jaar als 

havenmeester geen enkel menselijk trekje had vertoond en nu niet 

moest doen alsof. Hij verdween geruisloos. 

 

Veel oud-schippers hadden inmiddels ook de weg gevonden naar het 

Havenkantoor. Rond elf uur kwam meestal een groepje aan dat zich 

rond het vuurvat nestelde en zich door Martijn van koffie liet 

voorzien. Het was duidelijk dat de ouderen onder ons het geweldig 

vonden dat deze actie op touw was gezet. Eens temeer bleek dat 

onderlinge verschillen en misschien wel twisten dankzij A WAR IS 

BORN waren verdwenen. 

 

Voor de raadscommissievergadering van 13 november werd geen 

enkel risico genomen. Besloten was dat zeker vijftien tot twintig 

mensen bij het Havenkantoor zouden blijven ter bewaking. Rob den 

Boer en zijn vrouw hadden hun camper voor het kantoor neergezet 

en met de 27 MC werd contact gehouden met het stadhuis. Zo 

konden de achterblijvers de discussie in de commissie volgen maar 

kon ook alarm geslagen worden in het geval een ontruiming zou 

plaatsvinden. 

Ook circuleerden diverse mobiele telefoons die zich gedurende de 

blokkade al ontpopten als onmisbaar voor de moderne actievoerder. 

De pers is snel in te lichten; als er gebrek is aan het een of ander kan 

dat via een telefoontje snel georganiseerd worden en de 

communicatie met de gemeente verliep ook voorspoedig toen dat 

nodig werd. 

 

De commissievergadering was van een bedroevend niveau. Nadat 

een aantal bestuursleden van het WCG, Ecco van Oosterhout en 



Manfred Magnin het woord hadden gevoerd en Harrie Hartel de 

havenmeester voor "pathologisch leugenaar" had uitgemaakt, 

ontrolde zich een discussie waar menig amateurpoliticus zich diep 

voor zou schamen. Groen Links en SP waren tegen de 

liggeldverhoging en Student en Stad vroeg om een 

woonlastenonderzoek. De collegepartijen hielden vast aan de 

verhoging. 

Even dreigde in tweede termijn de vergadering door te gaan maar de 

schreeuw "Als jullie niet naar ons willen luisteren, dan luisteren wij 

ook niet naar jullie" was het afgesproken sein om de vlam in de pan te 

laten slaan. 

Er ontstond een hoop lawaai door toeters en schreeuwende mensen 

en een kapstok werd omver getrokken. Met een bouwplaat werd de 

voordeur van het stadhuis gebarricadeerd en het wachten was op 

ontruiming door de politie. 

In de gang ontstonden felle discussies tussen gemeenteraadsleden 

en woonschippers. Rob den Boer ging helemaal over de rooie tegen 

Karin Dekker van Groen Links zich weliswaar realiserend dat hij tegen 

de verkeerde sprak maar naar hij achteraf verklaarde: "Ze zei maar 

niks en ik werd steeds kwaaier". 

Het tumult leek groot en dreigend en dat was precies de bedoeling. 

Er viel geen klap, er werd slechts frustratie en woede geëtaleerd. Even 

dreigde een van de aanwezigen wel uit de bocht te vliegen toen twee 

agenten met misplaatst machtsvertoon het stadhuis binnenkwamen. 

Gezamenlijk kalmeerden we het heethoofd en na twee oproepen 

mijnerzijds verdwenen de meeste mensen uit het stadhuis. Peter 

Boon, voorzitter van het WCG, Steven Elings, penningmeester en 

LWO-bestuurslid en nog enkelen bleven achter om de 

commissievergadering die ruim drie kwartier had stilgelegen uit te 

zitten. 

 

Een grote groep woonschippers trok, in de gaten gehouden door vier 

strategisch opgestelde politiebusjes rond de Grote Markt, naar het 

Havenkantoor. Dirk die in de consternatie zijn fototoestel op het 

stadhuis had laten liggen, fietste terug, zag en passant dat een 

stoeltje buiten stond en leverde die af bij een dankbare bode. 

Bij het Havenkantoor werd tot diep in de nacht verder gepraat over 

de gebeurtenissen. Na twaalven voegden ook drie fractieleden van 

Groen Links zich bij de actievoerders. Dick Smit, voorzitter van de 

raadscommissie en Groen Links-raadslid was aangedaan. Ik had ook 

met hem te doen. Uitgerekend een van de weinige raadsleden die 

het met ons eens was, was door de bewoners in een lastig parket 

terechtgekomen. Maar hij begreep heel goed waarom de 

vergadering zo moest lopen. Hij dronk er een biertje op, we klopten 

elkaar eens op de schouder en daarmee was het leed geleden. 

 

De volgende dag was de vastberadenheid om door te zetten groter 

dan ooit. Tegelijk werd de vermoeidheid van onregelmatig slapen en 

eten en de gure weersomstandigheden steeds duidelijker zichtbaar. 

Martijn 'Kees de Cateraar' moest al zijn ervaring als reisleider 

aanspreken om de af en toe wegdommelende groep wakker te 

houden. Op de juiste momenten begon hij weer koffie te zetten of 

soep warm te maken. 

 

Ik had ook maar weer eens uitgeslapen en arriveerde rond twaalf uur 

bij het Havenkantoor waar een verslaggever van Radio Noord klaar 



stond voor een rechtstreekse uitzending. Aart Nauta (geen familie 

van Doutsje), woordvoerder van de gemeente stond klaar en ik werd 

gevraagd om te gaan reageren. 

Uit het interview bleek dat Nauta's baas Arie Wink nu wel wilde dat de 

blokkade opgeheven zou worden en ik werd uitgenodigd om om drie 

uur ten kantore van Arie te verschijnen "voor een gesprek onder 

heren". 

De grap die meteen de ronde deed: "Wink ziet het niet meer zitten 

om met die lui van de Havendienst in dezelfde kantine te zitten". 

 

Om drie uur gingen Steven en ik op bezoek bij Arie Wink die we via 

het Bas Paul-overleg redelijk hadden leren kennen. Zijn voorstel was 

vreemd. De blokkade mocht doorgaan als het personeel van de 

Havendienst binnen aan het werk kon. Aangezien wij slechts 

boodschappers waren, zouden we het voorleggen aan de 

actievoerende bewoners maar mijn eerste gedachte was: "Wat een 

belachelijk voorstel". Dat was ook de reactie bij het Havenkantoor. 

Er werd wat heen-en-weer gepraat waarbij vastgesteld werd dat de 

blokkade veel meer energie vrat dan we gedacht hadden en dat bij 

het toenemen van de vermoeidheid en een eventueel ingrijpen van 

de politie de kans op geweld toenam. Collectief werd toen besloten 

dat eerst burgemeester Ouwerkerk moest komen discussiëren over 

het raadsvoorstel en dat daarna de blokkade opgeheven zou worden. 

De mobiele telefoon bewees zijn nut en Arie Wink werd van dit 

besluit op de hoogte gebracht. Die meldde echter meteen dat 

Ouwerkerk de stad uit was en dat hooguit zijn vervanger wethouder 

van financiën Tjerk Bruinsma zou kunnen komen. In de groep werd 

nog wat gediscussieerd en men besloot, terwijl Arie Wink 

meeluisterde via de telefoon, dat Bruinsma ook goed was. 

Nadat de telefoon was neergelegd ontspon zich opnieuw een 

discussie of Ouwerkerk niet alsnog moest komen maar dat werd vrij 

snel diplomatiek opgelost met de stelling dat bij ontevredenheid 

over Bruinsma alsnog om de burgemeester zelf gevraagd kon 

worden. 

 

Veel mensen gingen even naar hun eigen schip om een hapje te eten. 

Om half zes echter kwam plotseling het bericht dat Bruinsma in 

aantocht was en moest het wonder van de moderne 

communicatietechniek haar werk verrichten. 

De telefoonlijst werd tevoorschijn gehaald en binnen het half uur 

waren ruim vijftig mensen rond Bruinsma geschaard die soms fel, 

soms minder fel met de wethouder in discussie gingen. Dit alles met 

radiomicrofoons en schrijvende pers in de nabijheid. Na een half uur 

discussie kon de wethouder niet meer toezeggen dan dat hij de zaak 

op dinsdag 19 november, een dag voor de cruciale raadsvergadering 

nog eens in het college wilde bespreken. Kennelijk was hij een van de 

weinige politieke sleutelfiguren waarbij de argumenten van de 

bewoners het ene oor in gingen en niet bij het andere oor er weer uit. 

 

Nadat Bruinsma vertrokken was en de alom aanwezige Aart Nauta 

zijn telefoonnummer had achtergelaten, beslisten we met zijn allen 

dat de blokkade maximale publiciteit had opgeleverd. Dat het 

zinniger was energie bij te tanken en in een nieuwe actie te stoppen 

dan de blokkade vol te houden. De suggestie om het college te 

dwingen met een ultimatum werd unaniem ondersteund en zo ging 

die avond het bericht naar het college dat voor maandagmiddag 18 



november om 12 uur een woonlastenonderzoek afgekondigd zou 

worden en dat het besluit tot verhoging uitgesteld zou worden in 

afwachting van dat onderzoek. 

 

Er werd koffie gedronken, een champagnefles ontkurkt, bier 

tevoorschijn gehaald en aan bekertjes met wijn genipt en er ontstond 

een feestje dat niet heel lang duurde. Men was moe en de volgende 

avond zou in een nieuwe actievergadering de laatste episode van A 

WAR IS BORN worden opgezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechts: 

De brief van een bewoonster die veel raadsleden op het laatst  

nog aan het denken zou zetten. 

 



 

episode 3;  Havenkantoor: ‘Inpakken en wegwezen!’  porto 2 ton   (dinsdag 12 november 1996) 

 



 
episode 3; Camping Oosterhaven  I 

 



 
episode 3;  Camping Oosterhaven  II 

 



 
episode 3;  Christo – adepten? 

 



 
episode 3;  Loco – burgemeester Bruinsma toont karakter  (donderdag 14 november 18.00 uur) 

 



 
episode 3;  Uitgepakt:  Havengeld verhoging NEE !!  (zaterdag 16 november 1996)  



A WAR IS BORN 

Episode 4 

U wilt twee ton, u krijgt vijftien van ons 

 

In juli was het idee al eens gelanceerd om een boot op de wal te 

zetten. Karin en Harm hadden nog een bootje dat voor de sloop 

geschikt was. "Dat lukt ons nooit", was een gehoorde kreet. De kosten 

voor het huren van een kraan zouden veel te hoog zijn, waar zet je 

het ding neer, wat kost het om zoiets weer af te voeren. Het woeste 

plan verdween naar de achtergrond. 

Gedurende de blokkade van het Havenkantoor was de gedachte 

weer opgekomen. Achteraf was dat logisch. Een steeds grotere groep 

bewoners was bereid de handen uit de mouwen te steken. Mensen 

die allemaal weer eigen contacten hadden en misschien iets konden 

regelen. Bij het Havenkantoor werd druk gefilosofeerd over de 

mogelijkheden. Bovendien had de hele actie bij het Havenkantoor 

aangetoond dat we gezamenlijk tot veel in staat waren. Het trotseren 

van politieke en bestuurlijke druk, zelf de regie in handen nemen, 

logistiek het een en ander aankunnen. Wat zou mooier zijn dan op de 

dag van de raadsvergadering een echte woonboot voor het stadhuis 

neer te zetten. 

Dick Toering zette het een en ander op papier. Een boot, een andere 

dan die van Karin en Harm, was voorhanden. Er moest een trailer 

georganiseerd worden, een takelbedrijf en het moest theater 

worden. Fakkels, geschminkte mensen, dreigende muziek. Het plan 

was al klaar voordat Tjerk Bruinsma met de bewoners in discussie 

ging. Het vooruitzicht op een nog groter spektakel met nog meer 

publicitaire gevolgen en het besef dat daarvoor energie nodig was, 

was een van de belangrijkste redenen om de blokkade van het 

Havenkantoor op te heffen. 

Tijdens het feestje werd nog besloten dat het beter zou zijn de boot 

maandag 18 november op de markt te zetten. Dat sloot aan op het 

ultimatum, de raadsfracties vergaderden 's maandagavonds en het 

kon tot en met de raadsvergadering van woensdag 20 november 

blijven staan. 

 

Vrijdag 15 november werd ik gewezen op het feit dat de politie al 

enigszins op de hoogte was van de plannen voor maandag. Om 

zowel juridisch als organisatorisch sterk te staan moest een 

demonstratie aangemeld worden. Een telefoontje met het 

hoofdbureau was voldoende. In het kort heb ik uitgelegd wat de 

bedoeling was en dat de demonstratie tot en met de 

raadsvergadering zou duren. Verdere details zou ik maandagochtend 

doorgeven aangezien de actiegroep 's avonds precies zou 

uitdokteren hoe deze logistieke operatie zou moeten plaatsvinden. 

Aan boord van de Onrust was het die avond bijzonder druk. 

Uitgeslapen, minder vermoeid hadden ongeveer dertig mensen zich 

gemeld. Druk nababbelend over het Havenkantoor maar ook al 

vooruitziend naar maandag. Het was voelbaar: dit wordt groots. 

Een probleem deed zich meteen voor. Enkele firma's die benaderd 

waren om de boot uit het water te halen, konden op z'n vroegst pas 

dinsdag’s tijd vrij maken. Iedereen was het eens dat de boot koste 

wat kost maandagavond op de Grote Markt moest staan. 

Tijdens de vergadering is nog een bedrijf gebeld en werd uitgelegd 

wat de bedoeling was. Men vond het geen probleem en was bereid 

tegen een geringe vergoeding de boot uit het water te tillen. Een 



afspraak werd gemaakt voor de zaterdagmiddag en de actiegroep 

kon de plannen verder uitwerken. Voorts maakte ik met de 

actievoerders de afspraak dat ik maandagochtend volledig op de 

hoogte zou zijn van de uitgewerkte plannen. Als woordvoerder 

richting politie en pers moest ik van alle details op de hoogte zijn. 

 

Er was die avond ook nog een ingelaste bestuursvergadering. Als 

bestuur hadden we namelijk het ultimatum van de bewoners 

ondersteund met een brief aan het college van b en w. Het was 

logisch om even met elkaar van gedachten te wisselen. Ook of nog 

politieke druk uitgeoefend zou worden op diverse raadsleden. Peter 

Boon zou Martin Winter nog eens benaderen omdat die duidelijk had 

laten merken nog eens te willen praten. 

Ecco van Oosterhout die weliswaar geen bestuurslid meer was maar 

wel een groot deel van de geschiedenis had meegemaakt, had een 

prachtig idee. Er was geen mogelijkheid tot inspraak tijdens de 

raadsvergadering maar zo sprak hij de historische woorden: "Wie 

houdt Sinterklaas tegen". 

Er werd wat heen en weer gepraat en tot tranen toe gelachen over de 

bizarre taferelen die konden volgen. Uiteindelijk viel de keus op Peter 

van Reenen, de voorzitter van de Landelijke Woonbotenorganisatie, 

die als Sinterklaas moest opdraven. Peter zegde dezelfde avond nog 

toe en ik zou een tekst leveren. 

 

Op zaterdag kon ik boodschappen halen en een beetje aan mijn 

schip rommelen dat na de verhuizing als een verloren schoen aan het 

Zuiderpark lag. En de hele dag stond de telefoon roodgloeiend. Af en 

toe denderde Dirk binnen om het een en ander te vertellen over de 

boot die inmiddels op een geleende trailer stond. Wat ik "onze 

logistieke afdeling" ben gaan noemen, maakte het gevaarte 

transportklaar. Want een gevaarte was het geworden, eenmaal op 

het droge. In de scheepswereld is een woonboot van 13 bij 3 meter 

een kleintje maar op het droge is het plots een kolossaal ding. 

's Avonds gingen Marie-Jeanne en ik naar de film. Even geen actie, 

even rust, even ontspannen, dacht ik. We hadden Michael Collins 

uitgekozen waar ik iets over gehoord had maar het fijne niet van wist. 

Dat werd echter snel duidelijk. Het ging over de vrijheidsstrijd in 

Ierland, begin deze eeuw en de oprichting van de IRA. Ik kreeg 

visioenen van explosies rond het stadhuis en raadsleden die met 

witte vlaggetjes uit de puinhopen tevoorschijn komen. Maar goed die 

strijd ging en gaat om nog veel belangrijker kwesties dan liggeld en 

het gebruiken van geweld was bij ons uitgesloten en dat moest 

natuurlijk ook zo blijven. 

 

In de loop van zondag bleek het volledige plan uitvoerbaar te zijn. 

Steven en ik kropen 's avonds achter de computer en verstuurden 

persberichten via de fax en e-mail. Alle denkbare en ondenkbare 

media werden geïnformeerd over de actie met de boot en het geintje 

met Sinterklaas. Onder embargo uiteraard. 

 

Om vijf voor elf maandagochtend rinkelde de telefoon. Wethouder 

Pieters-Stam wilde voordat zij een persconferentie gaf, laten weten 

dat het college niet inging op het ultimatum van de bewoners. Het 

college wilde de besluitvorming niet uitstellen en was niet bereid tot 

een woonlastenonderzoek. Ze vertelde het correct te vinden om ons 

daarvan op de hoogte te stellen. 



Dat was het. Het convenant met de bewonersorganisaties maar ook 

simpelweg het fatsoenlijk met mensen omgaan zeker als bestuurder, 

hadden dan eindelijk geleid tot dit telefoontje. Het collegebesluit 

stond vast, de acties konden doorgaan en bestuur en bewoners restte 

niets anders dan de laatste dagen tot de raadsvergadering alles uit de 

kast te trekken om de politiek te overtuigen van ons gelijk. 

 

Na de persconferentie meldden de media zich. NRC, Algemeen 

Dagblad, het ANP, SBS6 wederom en wat niet al. Eindelijk was het tot 

een aantal landelijke media doorgedrongen dat in Groningen iets 

gaande was. Eindelijk begon men misschien in te zien dat de strijd die 

in Groningen tegen de liggeldverhoging gevoerd werd voor 

woonschepen van landelijk belang was. 

Tijdens de Bas Paul-gesprekken was al gebleken dat een aantal 

gemeenten in Nederland met belangstelling de uitkomsten van de 

discussie in Groningen volgde. Inmiddels hadden Zwolle, 

Leeuwarden en Amsterdam laten weten dat wanneer de gemeente 

slaagde in het plan om de Groninger woonschippers een poot uit te 

draaien, zij onmiddellijk zouden volgen. Als bestuur wisten we dat al 

lang. Deze actie was niet meer uitsluitend voor de Groningers zelf 

maar ook voor andere waterbewoners in Nederland vandaar ook dat 

Peter van Reenen geen moment had getwijfeld om als Sinterklaas op 

te draven. 

 

's Maandags heb ik uitvoerig met de politie overlegd en om vier uur 

stond het konvooi klaar bij de Veemarkthallen. Erik met de trekker 

voor de trailer, de woonboot op de trailer, Martijn Schuitemaker met 

een Hanomag-bus er achter en Swier met de onverwoestbare YP (zijn 

legertruck) aan de staart. Omgeven door vier motoragenten, twee 

politiebusjes en bereden politie zette de stoet zich in beweging. 

Om de ringweg op te draaien leek een verkeerslicht te laag te 

hangen. Een motoragent daarop gewezen en voorstellend de 

linkerweghelft te kiezen, antwoordde: "Wat kost zo'n verkeerslicht 

nou". Erik gaf gas en sloeg af richting stad. Doordat het motregende 

slipte de tractor. Met een man of tien gingen we op de tractor staan 

die zo voldoende druk op de wielen kreeg om zowel de bocht te 

ronden als de toch wel steile brug over te komen. 

Daarna was het rijden en sturen geen probleem en trok de stoet, met 

veel bekijks uit het spitsverkeer via de Petrus Campersingel richting 

Antonius Deusinglaan. Het transport verliep te vlot. Rond half vijf 

waren we bij het gebouw van Tandheelkunde aangekomen en de 

afspraak met bewoners, sympathisanten en pers was dat om vijf uur 

de stoet vanaf de Maagdenbrug zou oprukken naar de Grote Markt. 

Konvooileider Van der Vaart van de politie achtte de Deusinglaan ook 

de meest geschikte plek om even halt te houden. Mensen die bij 

Simplon kwamen om zich te schminken werden doorgestuurd naar 

het konvooi en op de Maagdenbrug heb ik zelf nog even de wacht 

gehouden. Daar verscheen ook Klaas-Jan Windt met zijn busje die 

honderd fakkels had opgehaald en wilde weten waar het konvooi 

was. 

Even dreigde het theatrale deel te mislukken maar dankzij de 

medewerking van de politie en de snelle communicatie tussen 

Simplon, de Maagdenbrug en het konvooi kwam de stoet om vijf 

voor vijf weer in beweging en trok tergend langzaam via de W.A. 

Scholtenstraat en de Sint Walburgstraat naar de Grote Markt. Van der 

Vaart schoot mij aan: "De burgemeester heeft net gebeld en verzoekt 



de boot op de kar te laten staan". Ik nam dit verzoek voor 

kennisgeving aan zoals dat zo mooi heet. Eerst maar eens zorgen dat 

de woonark voor het stadhuis zou worden neergezet. 

De ark werd voorafgegaan door slagwerkende scheepsbewoners die 

dreigend en mooi trommelden; meer dan honderd fakkeldragende 

mensen verlichtten de ark spookachtig en het was een imposant 

gezicht hoe het konvooi de Grote Markt benaderde omgeven door 

vele sympathisanten. Nog even moest extra menselijk gewicht 

ingezet worden om de tractor de stoeprand te laten trotseren maar 

toen steeg gejuich op. De ark kon tot pal voor het bordes worden 

gereden. Zelfs met de warenmarkt was rekening gehouden want de 

trailer werd tussen de aanwezige merktekens voor de marktkramen 

geplaatst zodat die op dinsdag geen last van de aanwezigheid van de 

boot zouden hebben. 

Op zo'n moment is trots volkomen op z'n plaats. Het is fantastisch dat 

een groep mensen in zo korte tijd een toch zo lastig transport weet te 

organiseren en uit te voeren. Eendrachtig, rekening houdend met 

elkanders kwaliteiten en vastberaden, zeer vastberaden. 

Iedereen die betrokken was bij deze operatie en dat waren teveel om 

op te noemen, kon trots zijn. Hier werd door woonschippers een actie 

gevoerd die tot in de perfectie was georganiseerd en uitgevoerd en 

die de stad Groningen voorgoed een ander aanzicht zou geven. Tot 

in lengte van jaren zou er nog gesproken worden over de woonboot 

op de Grote Markt. In 2076 staat in De Gezinsbode: "Daar gebeurde 

het in 1996". 

 

Vrij vlot na aankomst doken Arie Wink en Aart Nauta op. Er diende 

een gesprek plaats te vinden. Dat was op zich geen probleem maar 

twee zaken waren eerst belangrijker. Er ontvouwde zich een 

mediacircus (TV-Noord wijzigde voor het eerst in haar bestaan een 

uitzending en deed dat woensdag 20 november nog een keer) dat te 

woord moest worden gestaan. Maar veel belangrijker nog: elkaar op 

de schouders slaan, lachen. We hebben het met z'n allen geflikt. We 

hebben iets gedaan wat we zelf niet eens voor mogelijk hadden 

gehouden. Zo'n moment laat ik me niet ontglippen. Daarvoor heb ik 

mezelf te lang ingespannen om een aantal groepen binnen de 

Groninger woonschepenwereld bij elkaar te krijgen. Groepen die zich 

in de voorbije weken met volledig respect en elkaar ondersteunend 

hadden ingezet om de acties naar een ongekend hoogtepunt te 

brengen. 

 

Wat een spektakel, wat een symboliek. Woonschepenbewoners 

moeten op de wal gaan wonen daarom slepen zij een ark naar de 

Grote Markt en vragen een ligplaatsvergunning aan. De gemeente wil 

twee ton en krijgt maar liefst vijftien. Een woonvorm wordt ten grave 

gedragen (Koos IJzerman liep als Magere Hein mee in de stoet). 

Prachtig. De details: het schip was beschilderd met de naam 

Volharding, een plakkaat Joan (de roepnaam van wethouder Pieters) 

of Ark?; een citaat uit de Aeneïs (“...wellicht herdenkt ge later ook 

deze dingen met vreugd...”), waarvan de 'versierder' van de ark, Henk 

ten Cate zich afvroeg of dat over zou komen. Het maakte allemaal 

niet zoveel meer uit. Ieder detail rond het plaatsen van een woonark 

op de Grote Markt droeg bij aan het beeld dat uitgedragen moest 

worden: woonschepenbewoners zijn creatieve, vasthoudende 

mensen die bereid zijn om ver te gaan om hun woonvorm en de 

betaalbaarheid daarvan te beschermen tegen politieke willekeur. 



Daarvoor werden regen en kou getrotseerd, vrije dagen opgenomen, 

bedrijfjes stilgelegd, gezinnen tijdelijk ontregeld, materiaal, geld en 

vooral veel energie geïnvesteerd. 

 

Rond zes uur stapten Steven en ik met Aart Nauta het stadhuis 

binnen. Arie Wink, Niek Verdonk (directeur Bouwen en Wonen van de 

dienst RO/EZ) en Ben Stevens (chef wijkteam centrum van de politie) 

ontvingen ons in de kamer van het college. 

De burgemeester wilde via Arie Wink graag weten wat de bedoeling 

was. Dat mocht hij weten. Actievoerders hadden bedacht dat het het 

veiligst was de woonark te 'bokken' en de trailer weer terug te 

brengen naar de eigenaar. Tot en met de raadsvergadering zou de 

ark dienst doen als actie- en informatiecentrum waar ook andere 

stadjers hun eventuele grieven over de belastingtarieven konden 

spuien. Woensdagavond, na afloop van de raadsvergadering zou de 

ark geheel gedemonteerd en in samenwerking met de milieudienst 

afgevoerd worden. 

Verdonk vroeg of wij wel wisten hoe duur de pas opnieuw gelegde 

bestrating was. Namens de actievoerders konden we hem niet 

geruststellen maar wel vertellen dat de boot op hout zou rusten en 

geen enkele schade waar dan ook zou ontstaan. 

Wink maakte duidelijk dat angst bestond voor escalatie. Ik nodigde 

hem uit de burgemeester zelf te laten komen en de zaak door te 

spreken. Vanuit de actievoerders was niets te bespeuren dat op welke 

manier zou duiden op mogelijke escalatie. Wink liet weten dat de 

burgemeester zich niet zou vertonen en geen gesprek aan zou gaan. 

Zelf zag hij weinig onderhandelingsruimte en zei letterlijk: 

"Ik ga alleen terug naar de burgemeester als jullie toezeggen dat de 

boot op de trailer blijft staan en niet gesloopt wordt. Dat zie ik als 

onderhandelingsruimte". Later werd het verhaal rondgestrooid dat 

de bewoners dat aanbod was gedaan maar zoals het hier staat, zo is 

het gebeurd: geen aanbod maar een mogelijkheid tot 

onderhandeling met een burgemeester die zelf zijn gezicht niet wilde 

laten zien. 

Wij hadden een duidelijke boodschap: de bewoners voeren deze 

actie, zij hebben bedacht hoe dit het beste uitgevoerd kan worden, er 

is geen enkele aanwijzing dat iets uit de hand gaat lopen en wij zullen 

de bewoners niet dwingen om de uitvoering van het plan dat 

gedetailleerd bij de politie was aangemeld te staken. Wij waren wel 

bereid het voor te leggen. De enige toezegging die we konden doen 

was dat voor tien uur niet gebokt werd. 

De afspraak werd gemaakt dat het bestuur van het WCG, er was toch 

al een extra vergadering gepland, met de actiegroep zou overleggen 

en dat om negen uur 's avonds een tweede gesprek plaats zou 

vinden. 

"En nu ga ik eerst een hapje eten". 

 

Er vond overleg plaats tussen de rustige muren van ons vaste 

vergaderadres, het buurtgebouw Bebo. Het was duidelijk voor zowel 

de bedenkers van deze omvangrijke operatie als het bestuur: blijft de 

trailer staan dan kunnen dronkelappen of andere relschoppers voor 

gevaarlijke situaties zorgen. Het is de taak van de actievoerders om 

dat te voorkomen. Eventuele heethoofden in eigen gelederen zijn 

prima te traceren en in bedwang te houden en het bestuur zag dan 

ook geen enkele reden de actievoerders te bewegen tot andere 

uitvoering. De Volharding kreeg een vaste ligplaats op de Grote 



Markt tot en met de raadsvergadering. 

Het gesprek om negen uur was kort. De heren werd meegedeeld wat 

het besluit van de actievoerders was. Wink besloot daarop de 

bijeenkomst met de mededeling dat hij dat aan de burgemeester zou 

melden. 

 

De Hanomag en de YP waren onderweg om het hout te halen dat in 

de afgelopen dagen was gezaagd om de ark te bokken. De 

actievoerders stonden in afwachting daarvan te wachten en 

ondertussen was ook het een en ander uit de politieke hoek bekend 

geworden. 

Martin Winter had met de PvdA-wethouders Bruinsma en Smink op 

zondag vergaderd en men was er wel uit: deze verhoging mocht niet 

doorgaan. De acties leken dus een succesrijk einde te krijgen. 

Voorzover we het konden overzien was daarmee praktisch de helft 

van de gemeenteraad tegen het voorstel en de helft voor. Wel was 

het vreemd dat mevrouw Pieters-Stam gemeld had dat het college 

het plan gewoon door zou zetten. Waren Bruinsma en Smink dan 

binnen 24 uur weer van mening veranderd? Het waren de politieke 

raadsels die al snel naar de achtergrond verdwenen toen het hout 

was aangevoerd en de logistieke ploeg het laatste werkstukje voor 

deze dag zou afronden: de boot van de trailer af en vast liggend op 

de Grote Markt. 

Inmiddels trok de boot natuurlijk veel bekijks van voorbijgangers en 

mensen die wellicht via de media hadden begrepen dat er iets 

gaande was bij het stadhuis. Ook een enkel raadslid wierp af en toe 

een blik naar buiten en het was duidelijk dat ergens in die koude, 

donkere stad een burgemeester overleg pleegde over iets. 

 

Terwijl de eerste blokken hout onder de boot geschoven werden, 

arriveerde Van der Vaart van de politie. Hij maakte duidelijk dat de 

burgemeester deze actie niet wilde. Via de onvolprezen mobiele 

telefoon was al contact geweest met een van de vaste juridische 

adviseurs van het WCG om te weten in hoeverre de burgemeester 

enige rechtsgrond had om in te grijpen. 

Ben Stevens dook weer op en Steven en ik werden gevraagd even 

mee te gaan in het politiebusje voor overleg. Daar werd ons 

nogmaals te verstaan gegeven dat de burgemeester deze actie niet 

wilde en wij lieten hem op onze beurt weten dat de burgemeester 

toch echt met een schriftelijke, rechtsgeldige reden of zelf voor de 

dag moest komen om de uitvoering van het actieplan te stoppen.  

Achteraf denk ik: dat ik zomaar in dat busje ben gestapt zonder angst 

voor arrestatie moet te herleiden zijn tot het open en 

vertrouwwekkende overleg met de politie. Ik heb geen moment 

getwijfeld aan de rechtsgeldigheid van de actie (keurig aangemeld 

volgens de wettelijke spelregels die daarvoor gelden) en aan de 

volledige medewerking van de politie. 

Stevens liet weten dat de politie nu geen andere keus had dan de 

opdracht van Ouwerkerk uit te voeren. Stevens ging wel in discussie 

met de actievoerders. Er werd dan ook heel wat gepraat zonder dat 

dat leidde tot verhitte situaties. 

Ondertussen was een zevental politie-auto's gearriveerd die zich 

geruisloos hadden gestationeerd aan de noordzijde van de Grote 

Markt. De ark werd verder gestut, hier en daar werd alvast een krik 

geïnstalleerd en een dommekracht geplaatst en al die 

werkzaamheden vonden steeds plaats aan een andere kant dan waar 



de dienstdoende agenten mensen trachtten te weerhouden van het 

doorgaan met het bokken. 

Plots weerklonk luid gesis. Inmiddels werd lucht uit de banden van de 

trailer gelaten zodat de boot langzaam op de bokken zou zakken. 

Ook dat kon de politie niet voorkomen. En zo ontstond de ietwat 

bizarre situatie dat een aantal mensen wel degelijk het risico liep 

gearresteerd te worden maar de politie niet echt ingreep. 

En toen was daar de kraan van Lommerts, achtervolgd door een 

dieplader die via de Ebbingestraat opdook bij de Grote Markt. 

Alarmfase nummer een trad in werking. Massaal liepen zo'n dertig 

actievoerders richting kraanwagen en dieplader. Ook Wink, directeur 

openbare werken Paul Hagevoort, Jan Legters en andere ambtenaren 

waren in de buurt. Dat leidde tot enkele scheldpartijen en wat duw- 

en trekwerk. Een enkele actievoerder had zich vergist met het Plein 

voor de Hemelse Vrede en ging voor de takelwagen liggen. De 

kraanmachinist hield het na een half uur voor gezien. Er was geen 

doorkomen aan en hij keerde onverrichterzake terug, begeleid door 

gejuich en het luid zingen van "Lommerts bedankt, Lommerts 

bedankt". 

Naderhand werd met name vanuit de politiek gesteld dat de oploop 

rond de kraanmachinist als bedreigend werd gezien. Dat gevoel had 

ik geen moment. Het was duidelijk dat de groep geen enkel moment 

de zelfbeheersing zou verliezen. Schelden doet geen pijn en is 

begrijpelijk in de situatie. 

Veel linker was het feit dat een van de hetere hoofden inmiddels 

petroleum in de ark gesprinkeld had en rondliep met iets wat op een 

molotov-cocktail leek. In de ark stonden waxine-lichtjes en enkele 

kaarsen te branden. Even praten, duidelijk maken dat niemand 

gediend was met een brandende ark, kaarsen en waxine-lichtjes 

uitblazen. Een aantal mensen bemoeide zich tegen de situatie aan en 

nadat de kraanwagen verdwenen was en het heethoofd was bekoeld 

moest hij toegeven dat dit lijdzame verzet bij de kraanwagen 

voldoende was. 

We stonden naar de ark te kijken die fier afstak tegen de verlichte 

gevel van het stadhuis en een bijzondere gloed had gekregen door 

het alom aanwezige licht van de neon-reclames. 

 

De werkzaamheden kregen een vervolg. Groen Links-fractievoorzitter 

Karin Dekker doopte de ark zoals het hoort: op het droge. De hele 

Groen Links-fractie bleef nog enige tijd rondhangen terwijl de noeste 

werkers voortgingen met het bokken. Het bleek een hele operatie. 

Vier pogingen moesten worden ondernomen. Het was de enige 

nacht die ik slapeloos in bed doorbracht: "Als er maar geen 

ongelukken gebeuren". 

Onder de achterzijde van de boot was een grote bok neergezet. 

Onder de voorkant was aan weerszijden van de boot een smallere 

bok gestapeld waartussen de trailer weggetrokken kon worden. Een 

paar ijzerprofielen die vervaarlijk doorbogen ondersteunden de ark 

aan de voorkant. Met name dankzij het doorzettingsvermogen van 

Joop Hofer was het bokken rond een uur of zeven 's ochtends tot een 

goed einde gebracht. De boot stond stevig op hout, de trailer was 

afgevoerd, de warenmarkt werd opgebouwd, Kees de Cateraar zette 

weer koffie, veel sympathisanten plaatsten hun handtekening, 

infoborden waren geplaatst en het was de hele dag goed toeven op 

de Grote Markt.  

Een van de mooiste complimenten kwam natuurlijk van de oud-



schippers: dat hebben die jongens keurig neergezet. Zo hoort dat. En 

alom was verbazing over de goede staat van het casco. "Daar zit nog 

veel ijzer in", zeiden de kenners. 

Tot het eind van de markt hoefden we ons geen zorgen te maken 

over een mogelijke ontruiming en kon de actie volgens plan verder 

uitgevoerd worden. Meer dan ooit was duidelijk dat we de publieke 

opinie inmiddels ook op onze hand hadden. Alsof een zucht van 

verlichting aan de stadjers ontsnapte: eindelijk weer een groep die 

zich tot het uiterste verzet. 

 

In de loop van de dag bereikte ons het bericht dat de ark mocht 

blijven staan tot woensdag. Terwijl de markt alweer leeg was en De 

Volharding weer in het kunstlicht stond, meldde zich ME-

commandant Ten Have. Hij vertelde dat de ME opdracht had 

gekregen van burgemeester Ouwerkerk de boot in de loop van 

woensdag te verwijderen. 

Joop, Steven en ik gingen op het bureau aan de Rademarkt met Ten 

Have in overleg hoe die ontruiming plaats zou vinden. Het leek wel 

alsof we met de commandant van de ME een choreografie zaten af te 

spreken: als jullie drie stapjes naar voren doen, doen wij twee 

stappen naar achteren en een opzij. Hij wilde ons duidelijk maken dat 

zijn manschappen geen geweld wilden gebruiken en hij wilde van 

ons de garantie dat ook wij de mensen onder controle konden 

houden. Het werd een eentonig verhaal: garanties konden we niet 

geven maar we hadden geen enkele aanleiding te veronderstellen 

dat de actie ook bij een gedwongen ontruiming zou escaleren. We 

bespraken nog wat details en gingen heen met de verzekering dat 

niet stiekem 's nachts alsnog ontruimd zou worden. 

In de ark die gedurende de schrale nacht met behulp van een 

petroleumkachel warm werd gehouden, werden de plannen verder 

besproken. De schatting was dat rond een uur of een de ME zou 

komen en dat dan wel zoveel mogelijk bewoners aanwezig moesten 

zijn. Daar werd in de loop van de avond en nacht en 

woensdagochtend voor gezorgd. Een klein groepje mensen 

bivakkeerde 's nachts in de ark ter bewaking tegen kroegvolk en 

ander mogelijk gespuis. 

 

Woensdagochtend belde Arie Wink. Dat de bestuursassistente van 

burgemeester Ouwerkerk contact met mij zou opnemen en, maar dat 

zal aan mijn slaperige hoofd hebben gelegen, dat ik aansprakelijk 

gesteld zou worden voor de kosten. Eerst maar eens koffie drinken, 

wakker worden en wachten. Dat duurde me uiteindelijk te lang en ik 

vertrok weer naar de Grote Markt rond een uur of elf met de 

gedachte als ze me echt moeten hebben dan weten ze wel waar ik 

ongeveer rondhang. 

Dat bleek te kloppen. Tegen twaalven kwam de bode van het 

stadhuis aanwandelen met het verzoek om bij Ouwerkerk te komen. 

Steven en ik wandelden braaf achter hem aan en werden door de 

burgemeester, wethouder Bruinsma, wethouder Swaak en twee 

bestuursassistenten ontvangen. 

Het eerste en enige contact met Ouwerkerk was zakelijk. Hij 

overhandigde een brief waarin hij aangaf dat de boot voor twee uur 

's middags verwijderd moest zijn. Indien dat niet het geval was dan 

zou dat met behulp van de ME gebeuren. Dat was geen nieuws. Wel 

nieuw was de opmerking in de brief en mondeling dat het 

Woonschepencomité Groningen aansprakelijk werd gesteld voor de 



kosten van ontruiming. Onder dankzegging en met een ferme doch 

vriendelijke handdruk verlieten wij deze gezagsdragers. 

In de gang vroeg Ouwerkerk nog even: "Heb je nog iets van die 

mevrouw gehoord". Ik kon hem vertellen dat mevrouw Pomp weer 

was teruggekeerd. In het weekeinde voor de blokkade van het 

Havenkantoor had mevrouw Pieters me verteld dat de 

schippersweduwe mocht terugkomen en op woensdag kwam de 

opgetogen broer bij het inmiddels ingepakte Havenkantoor vertellen 

dat het schip weer afgemeerd lag aan het Eemskanaal. 

 

Nu op zoek naar de mobiele telefoon. Het contact met de juridische 

adviseur was snel gelegd en duidelijk: bezwaarschrift indienen. 

 

 

Aan de burgemeester van de gemeente Groningen 

drs. H.G. Ouwerkerk 
 

Groningen, 20 november 1996 

Ons kenmerk: 961120 

 

Geachte heer, 

 

Bij deze tekenen wij bezwaar aan tegen het besluit d.d. 20 november 

1996 zoals u dat heden schriftelijk aan ons hebt bekend gemaakt. 
 

Het bestuur van het Woonschepencomité is niet verantwoordelijk 

voor het plaatsen van de woonboot op de Grote Markt. 
 

In die hoedanigheid kunt u ons bestuur ook niet aansprakelijk stellen 

voor de eventueel te maken kosten. 
 

Ten leste willen wij u er op wijzen dat het actiecomité heeft 

aangekondigd dat het schip hedenavond na afloop van de 

gemeenteraadsvergadering zou worden afgevoerd.  

Wij wijzen u er op dat het actiecomité de politie afgelopen vrijdag 

reeds heeft geïnformeerd over de te volgen procedure rond het 

plaatsen en afvoeren van de woonboot. 

Tot slot willen wij u wijzen op het feit dat u in uw besluit niet heeft 

aangegeven welk belang gediend is bij voortijdige verwijdering van 

de woonboot. 
 

Verwachtend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 

verblijven wij, 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Bestuur Woonschepencomité Groningen 

(w.g. Klaas Koetje) 

 

Dat stuk werd bij Willem van Goor op de computer gemaakt maar, 

helaas, de printer functioneerde niet. Inkt op. Steven, die in de haast 

zijn pet vergat, fietste gewapend met een flop richting zijn schip en 

het wachten was op een telefoontje dat hij het bezwaarschrift had 

afgedrukt. Dat kwam en we spraken af op de Grote Markt. 

Inmiddels was de ME vanaf een uur of een begonnen met de 

voorbereidingen ter ontruiming. Zelfs als de actiegroep de boot zelf 

had willen weghalen, was daar geen tijd voor geweest. Dranghekken 



werden vanaf de statietrap tot ver op de markt geplaatst. Ik liep naar 

commandant Ten Have en vroeg om even te wachten totdat Steven 

was teruggekeerd en ik het bezwaarschrift had ingeleverd bij 

Ouwerkerk. 

Rond half twee kwam Steven met het bezwaarschrift op de Grote 

Markt dat onder de warme belangstelling van fotograferende en 

filmende pers werd ondertekend. Om 13.42 uur ondertekende de 

bode de ontvangst en kon de circusvoorstelling beginnen. 

Ongeveer zestig ME-ers hadden zich op de markt opgesteld en 

wellicht uit protest tegen het machtsvertoon van de burgemeester 

slechts gekleed in overalls en niet getooid met schilden en helmen. 

Op het bureau aan de Rademarkt zat nog eens een groep van zestig 

paraat. Motoragenten, bereden politie, ambulance en de brandweer 

stonden klaar en in burger opererende arrestatie-eenheden hielden 

het een en ander in de gaten. "Stillen" dus die ook al bij het 

Havenkantoor gesignaleerd waren. Alsof de verzamelde 

scheepsbewoners een groep zware criminelen was die in de gaten 

gehouden moest worden. 

 

Niet onder de indruk van al dit machtsvertoon werd een groep van 

pakweg honderdvijftig woonschippers ingesloten. Mensen van alle 

leeftijden die ontspannen toekeken hoe de ME de voorbereidingen 

uitvoerde. Een van de dames Meeter, en zij kon het gezien haar 

leeftijd weten, liet zich ontvallen: "Het is toch bespottelijk. Het lijkt 

wel oorlog". 

Een scheepsbewoner die alleen in de Oosterhaven had meegedaan 

dook plotseling op en zei nu de ME te willen uitdagen en nam plaats 

op een stoel. De man die al langer als provocateur door ons in de 

gaten werd gehouden, werd in niet mis te verstane bewoordingen 

duidelijk gemaakt dat als hij van de Grote Markt verwijderd zou 

worden dan zou dat door onszelf en, desnoods niet zachtzinnig 

gebeuren. Hij koos eieren voor zijn geld en verdween in het massaal 

toekijkende publiek achter de dranghekken. 

Om vijf voor twee overhandigde ik aan Ten Have namens de 

actievoerders een 'sleutel' van de ark en een bos bloemen voor de ME 

en de gehele politie omdat we in alle fasen van de actie zo prettig 

hadden samengewerkt. Ik wenste hem succes met de ontruiming en 

we verdwenen collectief en rustig achter de dranghekken. 

Ouwerkerk stond achter het raam van zijn tijdelijk kantoor toe te 

kijken. Als een reptiel in een terrarium moet hij de gebeurtenissen 

hebben ondergaan. De opbouw van het circus rond de boot en dan 

het plotselinge vertrek van de acrobaten een maagdelijke en 

onnatuurlijk lege Grote Markt achterlatend. Hij moet zichzelf toch 

minstens achter het oor gekrabd hebben van schaamte: hij en 

niemand anders had, ondanks talloze pogingen om hem duidelijk te 

maken dat de woonschippers geen kwaad wilden, een politiemacht 

op de been gebracht die geldverslindend en overbodig was. Niet de 

politie werd te kijk gezet maar de burgemeester zelf die achter glas 

machteloos moest toezien hoe de buitenwereld haar eigen spel 

wenste te spelen. 

 

De verdere ontruiming verliep snel. De ME nam niet eens de moeite 

om de woonboot te controleren op achtergebleven mensen of 

mogelijke sabotage. De werknemers van Lommerts konden deze keer 

ongestoord hun gang gaan en werden toegezongen en toegejuicht. 

De kraanmachinist kreeg van Didi nog een bloemetje voor het 



ongemak, of zoals iemand uit het bedrijf dat later noemde "de 

vriendelijke bedreiging" van de maandagavond. 

Het meest vermakelijk was wel het moment dat onze eigen mobiele 

eenheid van YP en Hanomag en tractor met aanhanger, zoals 

afgesproken de markt opreden. Luid gejuich steeg op en met het 

beschermende kordon van de ME rond de markt mocht onze 

logistieke afdeling het hout weer meenemen. Joop had dat gevraagd 

aan Ten Have en die had daar geen problemen mee. Met vereende 

krachten werd het hout op en in de wagens gegooid en Erik Smidt en 

Wim Cornelissen pakten zelfs nog een bezem om achtergebleven 

splinters bij elkaar te vegen. Onze mobiele eenheid stelde zich op 

achter de kraan en dieplader van Lommerts, de dranghekken werden 

geopend en gezamenlijk, opnieuw een demonstratie van totale 

beheersing en vredelievendheid van onze kant, vertrok het konvooi 

luid toeterend de Sint Jansstraat in. 

 

Om half vijf was de raadsvergadering. In de hal van het stadhuis 

waaruit alle meubilair was verwijderd waren twaalf agenten 

aanwezig. Op de bovenverdieping zat nog een handjevol en buiten 

hielden twee ME-busjes de wacht. 

Karin Dekker was woedend op dit nodeloze en voortdurende 

machtsvertoon van Ouwerkerk en eiste het vertrek van het blauw. De 

woonschippers hadden toch steeds weer aangetoond dat zij geen 

enkele vorm van geweld wilden toepassen. De burgemeester gaf toe 

en de raadsvergadering kon zich verder voltrekken zonder 

problemen. 

Opmerkelijk was nog dat de publieke tribune geheel gevuld was met 

studenten overheidscommunicatie. Een truc om woonschippers 

buiten de raadszaal te houden? Om vier uur hadden de eersten zich 

gemeld en die mochten pas om kwart over vier naar binnen en toen 

hadden de studenten bijna alle stoelen al bezet. Na enig speurwerk 

naderhand leek geen opzet in het spel maar de opmerking van twee 

politie-agenten tegen elkaar "Dat is mooi gelukt met die studenten" is 

toch blijven hangen. 

Peter van Reenen maakte zijn verrassende entree als Sinterklaas en 

kon zijn gedicht voorlezen en, het dient gezegd, Ouwerkerk 

reageerde ad rem nadat Peter uitgesproken was met de woorden: 

"Meneer Van Reenen, Gaat u henen". Terwijl de Zwarte Pieten nog 

kano's (koek) en het gedicht aan de raadsleden uitdeelden begon de 

zo lang verwachte raadsvergadering. 

 

Het is nodeloos de discussie hier samen te vatten. De opstelling van 

Groen Links en SP was duidelijk en ook CDA-fractieleider Hans 

Morssink hield zijn rug recht en stemde tegen de verhoging. Zeer 

opmerkelijk was de plotselinge ommezwaai van de PvdA die 

zondagavond besloten had tegen het voorstel te zullen stemmen. 

Naar achteraf bleek had druk overleg tussen de coalitiepartijen op 

dinsdag geleid tot een drietal moties. In 1997 zou het liggeld, 

omgedoopt tot precariobelasting, met twintig procent omhoog gaan 

en werd het college van b en w opgedragen een onderzoek te doen 

naar de belastingen die woonschippers en huisbewoners aan de 

gemeente betalen. Mocht alsnog blijken dat woonschippers teveel 

betaalden dan zou dat geld teruggestort en het tarief aangepast 

worden.  

Het samenstel van raadsbesluit en moties liet zich een paar dagen 

later kennen als een zevenkoppig monster. Zo zouden Noord-



Willemskanaal, Boterdiep en Woonschepenhaven meteen 100% 

verhoging moeten betalen. Kleine schepen zouden tot 60% meer 

betalen in 1997, terwijl de grotere schepen pas na  ‘97 de eerste 

verhoging voor de kiezen zouden krijgen. Kortom: chaos en rechts- 

ongelijkheid. Het WCG zou de rechter vragen in te grijpen. 

Pieter van Woensel van Student en Stad vatte de klucht die de 

coalitiepartijen opvoerden het meest kernachtig samen: "Het is 

duidelijk dat de politieke schade voor de wethouder zo klein mogelijk 

wordt gehouden. Student en Stad stemt tegen". 

 

In de hal van het stadhuis werd nog lang nagepraat. Teleurstelling 

was van de gezichten te lezen. Peter van Reenen ging nog eens 

uitvoerig in debat met mevrouw Pieters-Stam. 

Of ik teleurgesteld was, vroeg iemand van TV-Noord: "Dat ben ik al 

twee jaar. Nu besluit men tot een onderzoek dat twee jaar geleden al 

had moeten plaatsvinden". 

Veel meer viel op dat moment niet te zeggen. Toen CDA-wethouder 

René Paas het stadhuis wilde verlaten stonden we nog even te 

kletsen. Hij ging een hapje eten, dacht even na en zei, wetend dat 

deze kwestie nog lang niet achter de rug was: "Niet teveel succes". 

De volgende dag vertrok het voltallige college van b en w per 

vliegtuig voor een paar dagen naar Engeland. Ouwerkerk bleef tot 

vrijdagochtend in de stad. Hij was bang dat alsnog rellen zouden 

uitbreken. Vreemd? 

Ach, we hebben het gedaan over het water, op het land. Een ding is 

nog niet gedaan........door de lucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

episode 4;  Voorbereiding op het Veemarktterrein  (zondag 17 november 1996) 

 



 
episode 4;  Passage havenkantoor  (maandag 18 november 1996, 16.15 uur) 

 



 
episode 4;  trommelaars voorop, Grote Markt 17.00 uur 

 



 
episode 4;  De drempel van de Grote Markt wordt genomen 

 



 
episode 4;  Klaas,  Koos Pierlala en de pers 

 



 
episode 4;  Fakkeldragers bij de ark 



 
episode 4;  Fakkeldragers op het bordes 

 



 
episode 4;  Ben Stevens (Politiechef wijkteam Centrum, rechts)  legt uit 

 



 
episode 4;  Pffffft…… 



 

 
episode 4;  opbokken  I 

 



 
episode 4;  opbokken  II 

 



 
episode 4;  Kraanbedrijf Lommerts beseft: ‘Dit wordt niks’  (dinsdag 19 november 00.30 uur) 

 



 
episode 4;  Karin Dekker (Groen Links) doopt ‘De Volharding’  (01.15 uur) 

 



 
episode 4;  Kees de Cateraar  I 

 



 
episode 4;  Kees de Cateraar  II 

 



 
episode 4;  Die kar is niet meer nodig   (05.30 uur) 

 



 
episode 4;  Welstand  I, statieportret ‘De Volharding’  (dinsdag 19 november 1996, 08.45 uur) 

 



 
episode 4;  Dinsdag Marktdag 

 



 
episode 4;  Informatie 

 



 
episode 4;  cafeetje ‘De Volharding’, Grote Markt 1001  (dinsdagavond) 



 
episode 4;  Welstand  II 



 
episode 4;  Alle Runhart  (woensdag 20 november 1996) 

 



 
Episode 4;  Informatie, koffie en nieuws ? 



 
episode 4;  Verzamelen voor het afscheid 

 



 
episode 4;  Bestuursleden WCG tekenen bezwaarschrift 

 



 
episode 4;  Een klein deel van de politiemacht… 

 



 
episode 4;  ME– commandant  Ten Have (links) ontvangt een bloemetje en de sleutel van ‘De Volharding’ 

 



 
episode 4;  Willem van Goor (links) en Erik Smidt verlaten het toneel 

 



 
episode 4;  Vreemd verkeer (‘ramkoers’ in scheepsjargon) 

 

 



 
episode 4;  De gemeente brengt haar kado naar een andere bestemming 

 



 
        episode 4;  Stille Getuige  (woensdag 20 november, 15.00 uur) 



A WAR IS BORN 

Epiloog 

 

Met het besluit van de gemeenteraad was eindelijk een knoop 

doorgehakt. Voor het bestuur van het WCG was duidelijk dat dit 

besluit aangevochten moest worden in een juridische procedure. 

Ten tijde van het schrijven van deze terugblik was nog niet duidelijk 

hoe en wanneer die procedure gestart zou worden maar het door het 

WCG ingeschakelde advocatenkantoor Vos, Seidel en Plas zag vele 

mogelijkheden en dat verbaasde ons niet. 

 

De kern van de zaak was namelijk dat het WCG ijverde voor een 

gelijke financiële behandeling van woonschepen- en 

huizenbewoners in de stad Groningen. Daarvoor waren wettelijke 

mogelijkheden en die leken omzeild te worden in een bizarre 

poging om hoe dan ook ƒ 200.000,== extra op tafel te krijgen. Daar 

moest alles voor wijken en daarvoor gebruikte de gemeente de 

gekste argumenten. 

Deze opstelling van de overheid is niet uniek voor Groningen. Ook 

elders in het land worden de gekste dingen bedacht om 

woonschepenbewoners te knechten. Het archief van het WCG staat 

dan ook altijd open voor andere woonschepenorganisaties. 

 

In de proloog poneerde ik de stelling "Geschiedenis kent geen 

begin en einde" en dat blijkt. De hele discussie rond de verhoging 

van de liggelden in Groningen die ook zo belangrijk is voor de rest 

van de woonschepen in Nederland blijft doorgaan. Al was het maar 

vanwege de juridische procedure. 

In A WAR IS BORN is veel beschreven. Er is echter meer gebeurd en 

verteld dat niet allemaal een plaats heeft kunnen krijgen. Hoe zit 

dat met W. Huyink die na de raadsvergadering toegaf dat hij maar 

met één opdracht de Bas Paul-gesprekken is ingestuurd: "Zorg dat 

die twee ton binnenkomt" terwijl het WCG die gesprekken inging 

met de opstelling "We willen de problemen tot ver in de 

eenentwintigste eeuw oplossen en dat betekent onderzoek en eerlijk 

bekijken". Het bestuur durfde ook de stelling aan dat als zou blijken 

dat woonschippers inderdaad te weinig belasting betaalden het 

bestuur van het WCG haar verzet zou opgeven. 

 

Er waren kennelijk andere motieven in het spel. Had ex-wethouder 

Hans Morssink niet gezegd: "Tegen deze verhoging zul je moeten 

vechten tot je er bij neervalt"? We staan nog steeds en sterker dan 

ooit en een deel van die motieven kennen we. 

 

De gemeenteraad wist eind '96 heel goed dat ze in november '94 

een blunder had begaan maar weigerde dat te corrigeren vanwege 

gezichtsverlies. Ik zeg dat het van politieke moed had getuigd als 

men die blunder had toegegeven. 'Beter ten halve gekeerd dan ten 

hele gedwaald' is een van de vele verdwijnende gezegden. 

De PvdA is onder druk van D66 alsnog meegegaan met de verhoging. 

De kwestie was simpel. De positie van mevrouw Pieters-Stam stond 

ook door andere kwesties zwaar onder druk en een nederlaag rond 

deze zaak zou het einde van haar politieke carrière hebben betekend. 

D66 was tegen de plannen van PvdA-wethouder Smink voor een 

parkeergarage aan de Grote Markt. Het werd handjeklap: PvdA krijgt 

een parkeergarage en D66 de liggeldverhoging waardoor de 



wethouder kan blijven. 

Het CDA wenste niet tegen te stemmen omdat de pas aangetreden 

wethouder René Paas wel inzag dat het college en daarmee ook de 

coalitie uit elkaar zou spatten. Geen prettig vooruitzicht voor een 

wethouder die amper vier weken bezig was. 

 

Maar het meest merkwaardige blijft natuurlijk waarom de wethouder 

met alle politieke risico's vandien vasthield aan die twee ton. 

Een fractie van een peuleschil op de begroting maar een gigantische 

en onrechtvaardige belasting voor de woonschippers. 

 

Om in de herinnering vast te houden. De taakstelling was 20 miljoen 

bezuinigen en daarvan 0,2 weghalen bij de woonschepenbewoners. 

Daarover is twee jaar gepraat met dure ambtenaren, een Haven- 

kantoor opgeruimd en een enorme politiemacht op de been 

gebracht. Wat dat niet allemaal gekost heeft. 

 

Er zijn natuurlijk vele verhalen en geruchten. 

 

Er kan geen rationaliteit ten grondslag liggen aan de enorme 

inspanningen die de gemeente zich heeft getroost om twee ton 

binnen te halen. Hier moet sprake zijn van een pathologische 

geldingsdrang, het gedrag van kinderen wier speelgoed wordt 

weggenomen. De stad is het speelgoed en wie de kinderen precies 

zijn die wild om zich heen beginnen te slaan zal wel nooit duidelijk 

worden. Dat álle stadjers moeten opdraaien voor de pleisters, de 

brandwonden en het doktersbezoek behoeft geen nadere 

toelichting. 

 

Toen mevrouw Pieters-Stam in de beslissende raadsvergadering zei 

dat de politiek aangesproken moest worden op het gedrag van 

ambtenaren en daarmee de scheldwoorden in de commissie-

vergadering veroordeelde, vergat ze even dat het WCG al jaren vraagt 

om in te grijpen. Zo ligt er sinds oktober 1994 een brief met een 

waslijst aan klachten waar niets mee gebeurt. Het wekt bij mij geen 

verbazing dat mensen in hun woede en machteloosheid dan de 

betreffende ambtenaar maar uitschelden. 

Het is een gevoel dat niet alleen bij woonschippers heerst. Er wordt 

veel gemopperd in de stad. Over de belastingtarieven, de autonomie 

van de dienst RO en de krachteloze gemeenteraad die daar een 

pijnlijke rol in vertolkt. 

 

Na afloop van de acties werd me door Radio Noord gevraagd: "Zijn 

de acties mislukt omdat de verhoging wel doorgaat". 

A WAR IS BORN is gelukt. Een eerste winstpunt is dat de raad, in 

onzekerheid gebracht, heeft besloten eerst 20 % in te voeren en de 

billijkheid van de nieuwe belasting gaat onderzoeken. 

Woonschippers zijn naar elkaar toegegroeid en hebben zich duidelijk 

en positief gemanifesteerd. De ondersteuning vanuit de 

samenleving was en is enorm. Donaties, giften in natura en veel 

steunbetuigingen. Ook voor de produktie van dit boek hebben weer 

veel mensen geld gegeven. Het is echter verontrustend dat veel 

(Groninger) bedrijven die sponsorgeld voor dit boekje hebben 

afgegeven hun naam niet willen verbinden aan een actie die ten allen 

tijde schoon en sportief is gevoerd. De angst voor wraak zit diep. 

 



Ik kan de vinger op een aantal zere plekken leggen. Het risico dat 

woonschepen in de stad Groningen dan nog meer en grotere 

problemen krijgen in de toekomst is levensgroot aanwezig. 

Het zijn de snijdende marges van iets wat democratie wordt 

genoemd, waar het zwijgen en de angst zitten ingebakken.  

De conclusie kan niet anders zijn dan dat een handjevol 

oncontroleerbare figuren de stad in de greep hebben en er niet voor 

terugdeinzen de stad als kunstwerk te zien zonder zich af te vragen of 

een kunstwerk de aangewezen plek is om een bevolking te 

herbergen. 

 

Al jaren duikt steeds weer op dat de dienst RO een hekel heeft aan 

woonschepen. In het met Gietema opgezette beleid dat nog steeds 

wordt uitgevoerd door de drie RO-directeuren Wink, Verdonk en 

Tichelaar is de stad onderworpen aan de persoonlijke smaak van 

een handjevol mensen. Wat niet in die smaak past, krijgt het zwaar 

te verduren. De ongebreidelde macht van RO wordt zelden 

gebroken. 

De keuze van het Natalini-ontwerp voor de Waagstraat is een 

voorbeeld dat die macht gebroken kan worden en het 

Woonschepencomité Groningen heeft een aantal keren het 

eigengereide optreden van RO getrotseerd. 

Toen in 1991 drie ligplaatsen aan het Reitdiep waren afgedwongen, 

brieste Niek Verdonk dat wraak genomen zou worden. 

In 1993 werd een enorm offensief ingezet tegen zestien nieuwe 

ligplaatsen in het Noordwillemskanaal. In het personeelsblad van de 

dienst RO mocht columnist Frank Mohr, voormalig directiesecretaris 

van Philips en bedenker van de stadsmarkeringen, de aanval 

openen. Begin 1994 werd uiteindelijk toch door de raad besloten de 

ligplaatsen aan te leggen en het heeft tot na de zomer van 1996 

geduurd voordat ze eindelijk ingenomen konden worden. 

De Griffebrug over het Winschoterdiep is mede dankzij het WCG en 

na een lange en taaie strijd een beweegbare brug geworden. Als de 

oorspronkelijke plannen waren doorgegaan waren bijna zestig 

woonschepen opgesloten in het Winschoterdiep. Simon Tichelaar 

liep stampvoetend van woede door het stadhuis toen de raad 

uiteindelijk besloot dat de brug beweegbaar moest worden. 

Arie Wink liet zich tijdens de Bas Paul-gesprekken ontvallen: "Jullie 

willen onder volkshuisvesting. Je weet dat je dan met Niek Verdonk 

te maken krijgt?" 

 

In de zomer van 1994 heeft havenmeester Jan Legters zich intern 

met hand en tand verzet tegen de liggeldverhoging. Hij had de 

effecten gezien voor 450 gezinnen. Toch zweeg hij. Uit angst voor 

het WCG? 

De opdracht om 0,2 bij de woonschepen te halen kwam van de top 

van RO. Het ligt voor de hand dat Legters ook de opdracht kreeg te 

zwijgen. Hij onderkende de gevolgen maar zijn bazen Wink, Verdonk 

en Tichelaar hebben willens en wetens de liggeldverhoging 

doorgedrukt. 

Raad en WCG zijn niet geïnformeerd en plukken daar al twee 

jaar de wrange en dure vruchten van. 

 

Arie Wink is de vriendelijkheid zelve en zegt telkens weer dat de 

politiek beslist maar de algemeen directeur weet net zo goed als 

ieder ander dat de macht van zijn dienst in de stad Groningen zo 



groot is dat zelfs het college van b en w en de gemeenteraad, het 

bevoegd gezag in de lokale democratie, daar weinig tegen in te 

brengen heeft. 

 

Het is niet alleen de taak van de politiek om ambtenaren in 

bescherming te nemen. Het is eerst en vooral de taak van de politiek 

de ambtenaren te besturen. 

 

Nog één onopgehelderde kwestie: Van wie was de woonboot op de 

Grote Markt? Ik weet van wie die is en wie dat ook wil weten doet er 

goed aan de komende Woonschepenkrant te lezen die in april 1997 

verschijnt. Door overmaking van een tientje op het WCG-rekening-

nummer onder vermelding van Friso kunnen niet-woonschippers de 

Woonschepenkrant bestellen. 

 

 

Woonschippers bedankt voor de fantastische inzet. 

 

 

Klaas Koetje, december 1996 
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Na de oorlog…….. 

 

Het is februari 2010 als Dirk van Driel mij per e-mail (dat kenden we 

nauwelijks in 1996) laat weten om 'ons' boekje te willen digitaliseren 

en of ik nog eens zou willen beschrijven wat er sindsdien is gebeurd. 

Ik moet diep in mijn geheugen graven maar langzaam begint weer 

het verhaal te ontstaan zoals het sinds de epiloog is gelopen. Ook de 

edities 1997, 1998, 1999 en 2000 van de Woonschepenkrant waarin ik 

jaarlijks verslag deed van de voortgang van de procedure hebben 

geholpen bij het opfrissen van het geheugen. Niet zo gedetailleerd 

als het verslag van de acties maar een aantal zaken staat me nog 

helder voor de geest. Om met Geert Mak te spreken: Waar waren we 

ook alweer gebleven. 

 

De gemeenteraad had eind 1996 besloten dat de precariobelasting 

woonschepen per 1 januari 1997 zou worden ingevoerd en dat die 

over een periode van vijf jaar telkens verhoogd zou worden om vanaf 

2002 de beoogde verdubbeling van het liggeld te bereiken. De 

feitelijke invoering vond pas plaats op 1 juli 1997. Tsja. De gemeente 

heeft wel vaker moeite om haar eigen regels uit te voeren. Van een 

half jaartje later raak je dan ook niet meer verbaasd. 

Er was contact gelegd met de fiscalist Leen Hooites van het 

advocatenkantoor Plas & Bossinade en we hadden afspraken 

gemaakt. Hooites zou voor ons een rechtszaak aanspannen tegen de 

liggeldverhoging. Iedere scheepseigenaar kon meedoen in de zaak 

door eenmalig 100 gulden (45 euro) te betalen. Met Leen Hooites 

werd een no-cure-no-pay constructie afgesproken. Won hij de zaak 

dan zou hij de helft van het terugbetaalde geld krijgen als 

honorarium. Werd er verloren dan kreeg hij geen honorarium en 

waren de deelnemers honderd gulden kwijt. Uiteindelijk stapten ruim 

130 mensen in de procedure en met de gemeente werd afgesproken 

dat uit die aanmeldingen vijf werden ingezet voor de procedure en 

dat die dan model stonden voor alle bezwaarmakers. Dat had ook te 

maken met de verguisde indeling in A, B en C-locaties en de 

Noorderhaven als speciaal geval. Uit iedere categorie hebben we een 

voorbeeld gehaald en vraag me nu niet meer waarom er nog een 

vijfde nodig was maar zo hebben we het gedaan. 

 

Mensen die niet meededen konden zelf bezwaar maken maar het 

was natuurlijk beter mee te liften op de collectieve procedure en 

voorzover ik het weet en kan nagaan heeft niemand individueel 

bezwaar gemaakt. Mensen die helemaal geen bezwaar maakten, 

wisten een ding zeker: die zouden al het teveel betaalde liggeld 

voorgoed kwijt zijn. Want een van de spelregels was simpel: als de 

gemeente uiteindelijk in het ongelijk zou worden gesteld dan moest 

vanaf het moment dat bezwaar was gemaakt, het teveel betaalde 

liggeld teruggestort worden. Wat ook belangrijk was: je moest wel de 

verhoging gewoon betalen in afwachting van het oordeel van de 

rechter. 

Om dit alles onder de aandacht te brengen was een speciale 

vergadering belegd waarop met een prille powerpointpresentatie 

(door whizkid Manfred Magnin verzorgd) dit werd uitgelegd en 

uiteraard werd in Nieuwsbrieven en de onvolprezen 

Woonschepenkrant het een en ander uit de doeken gedaan. Hoeveel 

voorlichting kun je geven. Dat veel mensen geen gokje van 100 

gulden durfden te wagen met de kans om veel geld te besparen, heb 



ik nooit begrepen en zelfs als dom betiteld maar het schijnt dat je 

nooit voor iemand anders mag denken. 

 

De eerste aanslagen vielen in de bus en de hele procedure werd in 

werking gesteld. Dat betekende eerst bezwaar maken, gemeente 

wijst af, hoorzitting bij de gemeente, wederom wordt het bezwaar 

afgewezen en dan opent zich de weg naar de Belastingkamer in 

Leeuwarden. Het oogt simpel en snel maar bij herlezing van de 

genoemde Woonschepenkranten blijkt dat er vanaf het begin allerlei 

vreemde vertragingstactieken werden ingezet en rare 

bokkensprongen gemaakt. Het is leuk voor de mierenneukers die 

alles precies willen weten en die moeten dan maar proberen de 

genoemde kranten te achterhalen. Als het goed is moet alles vroeg of 

laat op http://www.woonschepencomite-

groningen.nl/index.php/WCG_kranten_overzicht terug te vinden zijn. 

Feit is dat alles veel langer duurde dan nodig. 

In kort bestek: op 1 augustus 1997 werd het eerste bezwaar 

aangetekend. De behandeling bij de bezwaarschriftencommissie had 

binnen acht weken moeten plaatsvinden maar vond pas plaats in 

maart 1998. Ondertussen was de Verordening Precariobelasting 

Woonschepen (zoals het liggeld inmiddels was omgedoopt) 

aangepast door de gemeente om meer kans te maken in de 

procedure. In november 1998 werd aan wethouder Wicher Pattje 

(PvdA) van financiën voorgesteld om de zaak in de minne te schikken. 

Pattje die sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 1998 in het 

college van burgemeester en wethouders zitting had, was 

´opgelucht´ over dat voorstel maar na een ontmoeting tussen 

Hooites en de dienstdoende ambtenaar bleef het oorverdovend stil. 

Op 1 januari 1999 was er nog steeds niets gebeurd en dreigden we 

rechtstreeks naar de rechter te stappen om de gemeente te dwingen 

een uitspraak te doen over de bezwaarschriften. Dat gebeurde en de 

zaak zou dienen op 14 februari 2000 voor de Belastingkamer in 

Leeuwarden. Plotseling kwamen uit het gemeentelijke kamp allerlei 

vreemde voorstellen om de zaak alsnog in de minne te schikken maar 

die waren niet serieus te nemen en later verklaarde Pattje dat het niet 

de bedoeling was geweest om de procedure verder te vertragen en 

dat het hem speet als dat zo was overgekomen. 

 

De zitting in Leeuwarden ging van een leien dakje. Hooites hield een 

doorwrocht en stevig betoog en de advocaat die door de gemeente 

was ingehuurd stuntelde via de ons al lang bekende vooroordelen en 

borrelpraat naar de conclusie dat de gemeente rechtmatig de 

precariobelasting had ingevoerd en dat de gefaseerde verhogingen 

volkomen verdedigbaar waren. De Belastingkamer liet aan het eind 

van de zitting weten dat zo snel mogelijk mondeling uitspraak zou 

worden gedaan.  Het schriftelijk vonnis zou later volgen. Opgetogen 

over het verloop en vol vertrouwen op een glansrijke overwinning is 

het goed bier drinken in een van de vele café´s in de onmiddellijke 

nabijheid van het gerechtsgebouw in Leeuwarden. 

Enkele dagen later werd Hooites gebeld door de Belastingkamer dat 

het een dermate complexe zaak bleek te zijn dat het wel zes weken 

kon duren. Op 28 februari werd de fiscalist wederom gebeld door de 

Belastingkamer met de mededeling dat toch inmiddels uitspraak was 

gedaan en dat wij de zaak hadden verloren. De volgende dag werd 

de verbijstering en verbazing nog groter toen bleek dat in 

Amsterdam met ´ons´ bezwaarschrift een identieke zaak was 



gewonnen. Pas drie weken later konden we nogmaals verbijsterd 

nalezen waarom de belastingrechters ons ongelijk hadden gegeven.  

Dat kon maar tot een conclusie leiden. We gingen cassatie vragen bij 

de Hoge Raad met het vooruitzicht dat we nog minstens anderhalf 

jaar aan de procedure moesten besteden. 

 

En dan was er plotseling dat telefoontje dat alles anders maakte. 

Wicher Pattje (PvdA) was sinds 1998 wethouder van financiën. Hij had 

de hele liggeldkwestie van zijn voorgangers geërfd en zich tot die 

bewuste middag niet merkbaar met de zaak bemoeid. 

In mijn herinnering staat het als een dinsdag te boek. In ieder geval 

ging de telefoon en Pattje hing aan de lijn. Hij wilde een ontmoeting 

met Steven Elings en mij om de zaak nog eens te bespreken. Prima, 

een gesprek kan geen kwaad. “Maar niet op het stadhuis”, zei Pattje: 

“Zullen we afspreken in de Brasserie?” Zo gezegd zo gedaan. 

We schoven aan tafel in de Brasserie, een kopje koffie besteld, en 

Pattje stak van wal. Wist dat wij in cassatie zouden gaan en zei: “Ik 

heb het hele dossier nog eens bekeken maar jij hebt al die tijd gelijk 

gehad”. Ik kon m'n oren nauwelijks geloven. Dat ik al die tijd gelijk 

had gehad met de vraag om ons als gelijkwaardige burgers te 

behandelen en dus aan te slaan voor roerende zaakbelasting in plaats 

van liggeld, verbaasde me niet. Nee, het was de verbazing dat een 

politicus, de verantwoordelijk wethouder in dit geval, even los van 

allerlei motieven gewoon als weldenkend mens het dossier nog eens 

had bekeken en eindelijk de conclusie had getrokken die getrokken 

moest worden. 

Waar raadsleden, ambtenaren en wethouders zich hadden 

vastgebeten in precario en dat ten koste van alles wilden doorvoeren, 

kwam Wicher Pattje ons vertellen dat wij gelijk hadden, dat hij wilde 

dat wij de procedure zouden beëindigen en wat er voor nodig was 

om dat te bereiken. We maakten hem duidelijk dat het teveel 

betaalde geld van de afgelopen jaren aan de deelnemers van de 

procedure moest worden terugbetaald en dat bleek uiteindelijk rond 

de 450.000 gulden (ruim 200.000 euro) te zijn. We hebben hem ook 

voorgerekend dat bij voortzetting van de procedure de gemeente 

een schade zou kunnen oplopen van meer dan 800.000 gulden, het 

zogenaamde procesrisico. Dat woord dook uiteindelijk nog op in het 

raadsvoorstel om de gemeenteraad over de streep te trekken. Vanaf 

2002 zouden woonschepen worden getaxeerd en werd roerende 

zaakbelasting geheven. 

Wij hadden nog één voorwaarde: als een nieuw college aantreedt, 

kan het niet zo zijn dat die de hele maatregel weer terugdraait. Pattje 

ging akkoord en er werd een gentleman's agreement getekend 

waarin het een en ander werd vastgelegd. De liggelden en de 

precario zijn definitief van de baan maar hoe nodig het was om een 

gentleman's agreement te tekenen bleek een paar jaar later toen een 

onervaren raadslid zich afvroeg waarom de woonschepen geen 

liggeld betaalden. Willem Smink, wethouder van Ruimtelijke 

Ordening, die natuurlijk alles had meegemaakt, antwoordde het 

raadslid tijdens een commissievergadering: “Begint u alstublieft niet 

over liggeld. Die discussie ga ik niet aan en dat wilt u ook niet 

meemaken”. 

 

Eind goed, al goed. Leen Hooites streek een flink bedrag op voor zijn 

kantoor. De ruim 130 deelnemers kregen allemaal een koekje van 

eigen deeg maar het is altijd leuk om geld terug te krijgen dat je eerst 



had betaald en een enkeling schoot mij nog op straat aan. Een tikje 

verontwaardigd dat hij z'n liggeld niet terugkreeg omdat hij destijds 

die honderd gulden niet had kunnen missen. De troost die ik kon 

bieden: vanaf 1 januari 2002 zou iedereen fors minder gaan betalen 

en verhogingen zoals wij die hadden moeten bestrijden komen in 

deze systematiek niet voor. Immers, de roerend zaakbelasting die wij 

betalen kent dezelfde tarieven en regelgeving als de onroerend 

zaakbelasting. Een gemeentebestuur dat dat extreem verhoogt, krijgt 

niet alleen ruim vierhonderd booteigenaren tegen zich maar zal een 

opstand van de hele stadsbevolking over zich heen krijgen. 

 

In 2004 werd de rioolbelasting voor woonschepen ingevoerd. Ook 

een belasting waar ik altijd voor gepleit had, ook tijdens de discussies 

rond het liggeld. Enerzijds omdat het de enige belasting was die wij 

nog niet betaalden en we toch echt belastingtechnisch hetzelfde 

behandeld wilden worden als huisbewoners. Maar ook, en dat was 

mijn dubbele agenda omdat we wisten dat we vroeg of laat aan de 

riolering zouden moeten. De kosten die daarmee gepaard gaan, 

zouden enorm zijn en de kans was groot dat dat op de bewoners 

verhaald zou worden. Door rioolbelasting te betalen, zouden we al 

bijdragen aan bijvoorbeeld het reservefonds voor riolering en 

daarmee zouden we in een eventuele discussie over eigen bijdragen 

veel sterker staan. Zeker als in het achterhoofd werd gehouden dat 

de gemeente in het kader van de verfijningsregeling riolering al in 

1989 geld had gekregen van het Rijk om de woonschepen op het 

riool aan te sluiten. Dat geld was echter ergens anders voor gebruikt. 

Dat bleek een juiste inschatting. In de aanloop naar de aanleg van 

riolering, zoals dat nu in 2010 plaatsvindt, is er eigenlijk nooit een 

discussie over een eigen bijdrage geweest. Ook binnen de gemeente 

was duidelijk dat een groep bewoners die al rioolbelasting betaalde 

en dus bijdroeg aan het onderhoud van het riool niet gedwongen 

kon worden om nog een eigen bijdrage te vragen. 

 

Sinds 2002 was het rustig op het gebied van woonschepen. Het WCG 

kon op de winkel passen. Grote gevechten hoefden niet geleverd te 

worden. De overgang naar volkshuisvesting en de RZB hadden rust 

gecreëerd. Alleen rond het aantal ligplaatsen bleef onrust bestaan en 

dat lijkt inmiddels tot een keiharde confrontatie te leiden met de 

huidige beleidsmakers en beleidsbepalers. Dat vergt echter een boek 

op zich om dat allemaal te beschrijven. 

 

Nog twee saillante punten als het gaat over RZB en liggelden of 

erfpacht. 

In 2008 heeft de gemeentelijke rekenkamer de RZB onderzocht en 

begin 2009 leidde dat tot een rapport dat door De Gezinsbode 

geheel verkeerd werd geïnterpreteerd en leidde tot de suggestie dat 

bootbewoners geen belasting zouden betalen. 

De rekenkamer had geconstateerd dat de kosten van het taxeren niet 

opwegen tegen de inkomsten uit de belasting. Dat klopt maar dat is 

geen raar verschijnsel. Villa's worden ook per stuk getaxeerd maar in 

wijken als de Indische Buurt worden een paar steekproeven 

gehouden en dan worden alle gelijksoortige woningen voor 

hetzelfde bedrag aangeslagen. De rekenkamercommissie trok dan 

ook de enig juiste conclusie: “Overigens valt er uit oogpunt van het 

gelijk behandelen van onroerende zaken (bijv. woningen) en 

roerende zaken wat voor te zeggen om beide te belasten”.  En uit 



deze zin trok De Gezinsbode de conclusie dat bootbewoners geen 

belasting betalen. Het is ze komen te staan op een geagiteerd e-

mailtje van mijn kant. 

Een belangrijk principe in de RZB en OZB is het solidairiteitsbeginsel 

en dat betekent in dit geval dat je niet naar de individuele 

(taxatie)kosten per woning kijkt maar naar alle kosten. En op die 

manier kijk je ook naar de inkomsten en wat dat betreft hoeft geen 

enkele gemeente zich zorgen te maken. De OZB/RZB is nog steeds de 

belangrijkste inkomstenbron voor iedere gemeente. 

 

Een fijne oprisping vond ook nog plaats in de gesprekken die gaande 

waren over de aanpak van de Diepenring. Daarin was opgedoken dat 

men het wel een aardig idee vond om schepen verplicht te 

verzekeren. Als verklaard tegenstander (alleen de 

ziektekostenverzekering is verplicht in dit land) op principiële 

gronden had ik me door Plas en Bossinade nogmaals laten adviseren 

en het bleek niet alleen om principiële redenen niet te kunnen maar 

ook op wettelijke gronden. 

Als adviseur van het WCG dook ik op bij een gesprek waar men dit 

verplicht verzekeren even wilde regelen. De jurist van de gemeente 

ontplofte toen ik hem vertelde dat het WCG nooit akkoord zou 

kunnen gaan met zo'n regeling aangezien huisbewoners ook niet 

door de overheid gedwongen kunnen worden hun huizen te 

verzekeren. In zijn boosheid riep hij: Nou dan ben je zeker niet tegen 

erfpacht...... 

Ah, dacht ik, oude tijden. Erfpacht was in de hele liggelddiscussie ook 

uitvoerig aan de orde geweest. Dus ik zei hem dat ik daar best eens 

met hem over wilde discussiëren maar niet op dat moment want dan 

zouden we nog wel een paar uurtjes bezig zijn. 

Een paar weken later kreeg ik een stuk onder ogen van dezelfde jurist 

waarin hij over erfpacht voor woonboten schreef en waarin hij 

erkende dat dat niet mogelijk was. Reden: de ligplaatsvergunning is 

een privaatrechtelijke overeenkomst tussen bewoner en gemeente 

terwijl erfpacht alleen maar publiekrechtelijk kan worden geregeld. 

Ach arme, ik zag hem met de staart tussen de benen wegkruipen. 

Oftewel, de oorlog is voorbij als het gaat om liggelden maar 

grensbewaking blijft noodzakelijk. Telkens weer duiken er raadsleden 

(de pas gekozen gemeenteraad bestaat voor meer dan de helft uit 

nieuwelingen) op die van niks weten en uit zichzelf helaas niet zo snel 

in de geschiedenis duiken. En ook uit de reactie van de gemeentelijke 

jurist blijkt maar weer dat mensen die het zouden kunnen weten 

zomaar weer met iets als liggeld op de proppen zouden kunnen 

komen. 

Van de mensen die het meegemaakt hebben, is nog maar 

een enkeling terug te vinden binnen het gemeentelijk 

apparaat (ambtenaar Arjen Hageman) of de politiek 

(wethouder Karin Dekker). Binnen onze 

woonbotengemeenschap zijn dat er nog velen. Zolang 

iedereen oren en ogen openhoudt zal het met die 

waakzaamheid wel goed zitten maar het is vooral ook 

belangrijk om te weten hoe dit allemaal is ontstaan en 

welke redeneringen daaraan ten grondslag hebben 

gelegen. Je zou het nog wel eens nodig kunnen hebben. 

 

Klaas Koetje,  maart 2010 






