
Afscheidsspeech Christian Zierleyn D66 Weesp, 9 maart 2018 

Beste Democraten,


Het is vanavond het feest van de lokale democratie en mijn fractie heeft mij gewaarschuwd dat dat ook 

betekent dat er vanavond gevierd gaat worden dat ik eindelijk afscheid neem van de Weesper politiek.


Tijd voor een feestelijke afscheidsspeech. Gaat u er maar lekker voor zitten. U weet dat ik langdradig kan 

zijn. Fidel Castro en Hugo Chavez konden speeches van wel 10 uur houden en ik dacht, dit is de laatste 
kans die ik heb om er eens lekker voor te gaan zitten voordat ik de macht overdraag.


Natuurlijk heb ik als fractievoorzitter van een oppositiepartij totaal geen macht, dus er valt op dit moment 

nog weinig over te dragen. Sorry Leon. Dat kan op 21 maart natuurlijk veranderen, maar er zijn in een 

democratie wat dat betreft geen garanties. 


Politiek is een onzeker bedrijf en als carrièrepad is de democratie echt een wispelturig rotsysteem. En ik 
ben niet de enige die democratie een rotsysteem vindt. Als je de kranten, opiniebladen, media en social 

media mag geloven is er vrijwel niemand meer in Nederland die er nog in gelooft en is het systeem in feite 

failliet. Het ziet er, ook als je de stand van zaken in de wereld bekijkt best wel heel erg beroerd voor de 

democratie uit. Volgens mij kunnen we het daar allemaal wel over eens zijn. De aanwezigen hier op dit feest 

zijn de laatsten der Mohikanen die er nog een beetje in lijken te geloven. 


Maar als dit echt het feest van de democratie was, dan hadden we voor alle Weespers de Ziggo Dome 
moeten afhuren en dan nog, als iedereen zou komen, zou de Ziggo Dome nog 2000 plaatsen te klein zijn.


Maar, zult u zeggen, over dat rotsysteem dan, Churchill zei toch al dat “democracy the worst form of 

Government” was “except for all those other forms that have been tried from time to time”. Dat is natuurlijk 

wel waar, maar Churchill is al ruim 50 jaar dood, had geen last van Internettrollen en de Telegraaf en 

GeenStijl en hij zei dit in 1947 en daarbij quote hij een onbekend iemand die dit in 1907 gezegd zou hebben. 

Deze quote is dus al zeer gedateerd en ik verzeker u, de democratie is er intussen niet beter op geworden. 
The worst has gotten even worse! 


Democratie is wereldwijd wel op z’n retour. Steeds meer landen houden het voor gezien. Het was een leuk 

idee, het is mooi geweest, maar het werkt toch niet echt lekker. Niemand is tevreden. Het is te ingewikkeld. 

Teveel gedoe. Laten we gezellig terug gaan naar een sterke man, Let op, nooit een sterke vrouw, waar we 

fijn naïef in kunnen geloven en dan de boel onder de duim houden met een flink portie propaganda en fake 

news. Allemaal veel makkelijker. Echt tijd voor een feestje, maar dan zoals van dat bandje op de Titanic, dat 
maar bleef spelen.
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Maar goed, ik wil het feestje niet helemaal bederven. Op een positieve noot, we vieren vanavond niet 

zomaar de democratie, maar het is het feest van de lokale democratie. En dat is toch andere koek. Wat valt 

er nog te vieren op lokaal niveau? 


Bijvoorbeeld, wij hebben hier in Weesp nog geen Donald Trump als burgemeester, Geert Wilders zit nog niet 

bij ons in de gemeenteraad, al scheelt het niet veel, we hebben nog geen corruptieschandalen in de 

Weesper politiek, er zijn geen dissidenten vermoord, ik ben de afgelopen jaren niet in de bak beland omdat 
ik onaardig was tegen het college. De persvrijheid bestaat nog, ook al is er niet meer heel veel pers over. We 

hebben al twee periodes een college gehad dat de rit heeft uitgezeten, geen enkele wethouder moest 

opstappen de afgelopen 8 jaar, Weesp heeft nog voldoende geld in kas, we waren de afgelopen jaren soms 

heel erg lief voor elkaar in de raad en er is fantastisch samengewerkt door alle partijen bij de onderzoeken 

naar bestuurskracht en de bestuurlijke toekomst. Dat mag allemaal best gezegd worden.


En toch maak ik mij ook hier in Weesp echt grote zorgen om het gebrek aan vertrouwen in de politiek. Dat 
gebrek vertaalt zich ook hier in lage opkomstpercentages. 55% is gewoon niet goed.


Vandaag stond er weer een typisch artikel op de site van de NOS over het thema vertrouwen in de politiek. 

Grote kop: “Teleurgesteld in de gemeentepolitiek. Quote: 'Ik heb er he-le-maal niks mee’. Een bewoner van 

Amsterdam wordt geciteerd:


"Ze zeggen, we gaan dit en we gaan dat en dan komen ze samen in een coalitie en dan komt er meestal 
niks van het verkiezingsprogramma terecht. Dat vind ik de zaak belazeren." Dat hij door te stemmen 

misschien iets zou kunnen veranderen gelooft hij niet. "Ik heb er he-le-maal niks mee."


Een betrokken bewoner, Khadija Enmili, kandidaat stadsdeelcommissie Oost, zegt hierover “Ik zie het heel 

duidelijk, die kloof tussen burgers en politiek, er is geen communicatie. Daarom kom ik in actie.”


En daar ben ik het dan ook hartstochtelijk mee eens. Khadija Enmili, ik ken haar niet, maar ze heeft het 
goed gezien! Wij hebben om te beginnen een communicatieprobleem. De geïnterviewde meneer van de 

NOS site probeert het grappig genoeg nog een beetje te verdoezelen. Want ik durf zonder gène drie dingen 

te beweren. Deze meneer heeft waarschijnlijk geen enkel verkiezingsprogramma gelezen.  Hij heeft 

waarschijnlijk geen enkel benul wat er in het coalitieakkoord staat en hij heeft waarschijnlijk geen enkel idee 

wat er precies van terecht is gekomen. Het is een communicatieprobleem! Meneer heeft er gewoon he-le-

maal niks mee, omdat hij er he-le-maal niks vanaf weet en dan is de makkelijkste reactie om het allemaal 

maar stom te vinden.


Ik denk, wij dringen, zeker als lokale politiek, nauwelijks door tot de bewoners. Niemand heeft enig benul 

waar we op het stadhuis mee bezig zijn. En het interesseert de mensen ook niet. Mensen hebben het druk 

en iets waar je geen flauw benul van hebt, dat interesseert je niet. Ik ben bijvoorbeeld totaal niet 

geïnteresseerd in het riool, maar als ik een interessant artikel lees over de geschiedenis van hygiëne of een 

documentaire over het middeleeuwse riool van London, dan denk ik, gut, wat interessant. Politiek is net als 
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dat riool. Het interesseert mensen niet. Het is er, je heb het nodig, maar alsjeblieft zeg, het is vies en vraag 

me niet wat ik ervan vindt, want ik heb verder geen idee.


Ik denk, dat het aan de aanwezigen hier is, de mensen die geïnteresseerd en betrokken zijn bij de Weesper 

politiek, om dat interesse te wekken, het interesse aan te wakkeren en het interesse dan vast te houden 

door meer en beter te communiceren over waar we mee bezig zijn. Echt, dat is de enige manier om de 

trend van desinteresse te keren. Ik denk dat we daar als D66 Weesp de afgelopen jaren eerste stappen in 
hebben gezet met onze communicatiestrategie. Daar ben ik best trots op. 


Maar ik zou willen dat we als Weesper politiek, ook als we het inhoudelijk niet met elkaar eens zijn, de 

ambitie hebben om de komende jaren het interesse in de lokale politiek samen aan te wakkeren en dat vuur 

dan ook brandend te houden. Dat kunnen we als D66 Weesp niet alleen, dat moet een gezamenlijke actie 

zijn. Laten we samen de dingen die we deze maanden doen, de openbare debatten, de artikelen op de 

websites, de prikkelende acties, de gesprekken met de bewoners van Weesp, de participatie, laten we daar 
de komende jaren samen heel veel energie in blijven steken. Het is mijns inziens de enige manier om het 

cynisme over de politiek te doorbreken. Uiteraard ons er de voorwaarde dat we in het politieke spel de 

komende jaren geen stomme dingen doen. 


Ik zou willen dat er over een paar jaar een artikel op de site van de NOS staat waarbij mensen uit Weesp 

gequote worden die zeggen. 


“Ja, ze zeggen, we gaan dit en we gaan dat en dan komen ze samen in een coalitie en dan is het toch 

verdomd interessant om te zien hoe ze er ondanks alle verschillen toch iets van gemaakt hebben. Dat is 

gewoon geweldig! Ik heb er he-le-maal alles mee! Ik volg het op de voet en fijn dat ik eindelijk weer mag 

stemmen!"


Kijk, dat zou ik mooi vinden. Dat is een mooi ideaal en ik vind dat je als politicus idealen moet hebben! 


Beste mensen, ik kijk terug op een bijzondere periode in mijn leven. Ik wil iedereen bedanken die mij de 

afgelopen jaren het leven zuur heeft gemaakt. Dank voor alle kritiek en tegenstand en voor de 

samenwerking. Aan Jean en Frida, dank voor de geweldige tijd in het college. Aan mijn fractiegenoten van 

de afgelopen jaren, Saskia, Eric, Bert, Carlo, Berend, Kim, Robbert en Leon wil ik zeggen dat ik dankbaar 

ben voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. Het was een waar genoegen. 


En aan Iris, mijn lief, wil ik zeggen, dank voor je onvoorwaardelijke steun al deze jaren. Ik ga echt genieten 
van het feit dat ik weer meer tijd zal hebben om samen met jou op de bank te zitten.  


Tenslotte, aan Leon, wil ik nog meegeven, in de geest van vanavond, ondanks de soms zware kanten van 

het vak, maak er een feestje van! 
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Het ga jullie allemaal goed, we komen elkaar ongetwijfeld nog vaak tegen. Het is tenslotte Weesp. Bedankt! 

Ik hou eindelijk mijn mond! Tijd voor het feestje.


Christian Zierleyn
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