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Inbreng D66 in debat inzake facebook post burgemeester Martijn Vroom  

op 2 april 2019 

 

 

“One picture worth ten thousand words”, een gevleugelde uitspraak van 

reclamemaker Frederick R. Bernard uit 1927 en bij ons bekend als “één beeld zegt 

meer dan duizend woorden”. 

 

Je hoeft niet gestudeerd te hebben om dit te weten en te ervaren, denk maar aan 

allerlei gebruiksaanwijzingen en montagehandleidingen. 

En als je wel gestudeerd hebt word je geacht de kracht van beelden te kennen. 

Beelden roepen emoties op. Beelden blijven beter in het geheugen gegrift dan 

woorden. Beelden en de interpretatie ervan zijn tijd- en cultuurgebonden, één beeld 

kan leiden tot verschillende interpretaties, afhankelijk van voorkennis, cultuur en 

tijdperk. 

 

Voorzitter, collega raadsleden, leden van het college, burgemeester, dames en heren 

op de publieke tribune. 

We zitten hier bij elkaar om een publiek debat te voeren over de commotie die is 

ontstaan naar aanleiding van een bericht dat onze burgemeester Martijn Vroom 

plaatste op Facebook, kort na de uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten 

op 20 maart jongstleden. Een kort bericht bestaande uit een beeld, een verzameling 

covers van boeken,  en een tekst, de meest effectieve manier van het overbrengen 

van een boodschap, waarbij beeld het woord versterkt.  

 

Beelden mogen dan meer zeggen dan woorden, ook de kracht van woorden is 

enorm. De kracht van woorden is soms zo sterk dat je er niet veel hoeft te gebruiken 

om intens verdriet of intens geluk teweeg te brengen. Elk woord dat wordt 

geschreven, uitgesproken of bedacht heeft een letterlijke betekenis, een denotatie. 

Maar ieder woord heeft ook connotaties, bijkomende betekenissen die afhangen van 

de context, bijkomende betekenissen die ontstaan door een subjectieve interpretatie 

die voorbij gaat aan de eigenlijke betekenis van het woord. In sommige gevallen 

worden woorden bewust uit hun context gehaald, worden boodschappen bewust in 

een bepaalde richting geïnterpreteerd om de zender van de boodschap in een bepaal 

daglicht te stellen. 

 

Voorzitter, 

Wij hebben niet de behoefte om de inhoud van dit bericht te analyseren of te duiden 

en zeker niet om te speculeren over de bedoeling ervan. Waar wij wel aandacht aan 

willen geven is wat het bericht teweeg heeft gebracht en hoe de burgemeester 

daarop heeft gereageerd. 
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Wat is er naar de mening van de D66 fractie aan de hand? 

In de eerste reacties die de pers optekende zegt de burgemeester: “Ik heb bewust 

een bericht op het medium Facebook gezet, om een digitaal gesprek te kunnen 

voeren.” Verder tekent de pers op: “Als je goed leest, geef ik geen waardeoordeel en 

concludeer ik niets”. En: “Als burgemeester moet je voorzichtig zijn met wat je zegt 

maar je hoeft niet te accepteren dat je weggezet wordt als elite. Dat ben ik namelijk 

niet.” En ook nog: “”En of ik het vervelend vind dat Krimpenaren die op Forum 

stemmen zich beledigd voelen? Wat ze denken dat er staat, staat er simpelweg niet.” 

 

Dit geheel overziende, en uitgaande van het feit dat burgemeester Martijn Vroom 

zegt het bericht weloverwogen te hebben geplaatst, moeten wij vaststellen dat er 

voor de burgemeester alle reden is om zijn afwegingskader te herijken. Om in 

een maatschappelijke golf van emoties naar aanleiding van een verkiezingsuitslag 

een dergelijk bericht te plaatsen getuigt niet van een sterke empathie. Om je te 

verweren met “ mensen lezen mijn woorden verkeerd” toont aan dat ook meer 

zelfreflectie geen kwaad zou kunnen. 

 

Een ander aspect dat onder de aandacht gebracht moet worden is de 

taakopvatting van de burgemeester. Wat de pers ook optekende is namelijk dat 

Martijn Vroom van mening is dat je als burgemeester de inwoners moet prikkelen om 

een maatschappelijk debat te voeren. Neen dus. Hoewel ik ook hierbij moet 

oppassen niet de connotatie van het woord prikkelen uit het oog te verliezen: 

prikkelen is aansporen, aanmoedigen, maar ook ergeren, irriteren, opruien. Welke 

connotatie ook van toepassing is, in ieder geval verwacht ik van de burgemeester dat 

hij zijn verbindend vermogen tentoonspreidt.  

 

Een van de basiscondities die het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters heeft 

geformuleerd is, en ik citeer; ‘De burgemeester geeft richting en binding aan een 

groep of gemeenschap, brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en 

handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.’ Einde citaat. 

Als burgemeester ben je er voor al je inwoners en verbind je de verschillende 

opvattingen die er binnen de lokale gemeenschap leven. De burgemeester staat 

boven de partijen. 

Een andere basisconditie is, en ik citeer weer; ‘De burgemeester zoekt actief 

informatie uit de bestuurlijke en organisatorische omgeving en uit de samenleving 

die voor het eigen handelen van belang zijn. Gebruikt deze signalen voor reflectie 

op het eigen handelen.’ Einde citaat. 

Als ik kijk naar de profielschets, mede vormgegeven door de inwoners van Krimpen, 

voor een nieuwe burgemeester waarop Martijn Vroom destijds is geselecteerd dan 

lees ik daarin: ‘De gemeenteraad zoekt een sterke en bestuurlijk inspirerende 

persoonlijkheid, die voldoet aan de basisvereisten van een burgemeester, integer, 
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bindend vermogen, daadkrachtig. Hij is communicatief zeer vaardig, kan goed 

luisteren, is eerlijk en voorkomend. De nieuwe burgemeester kan tegen kritiek en is 

in staat tot zelfreflectie.’ 

 

Het geheel overziende kom ik tot een afronding. 

Is de D66 fractie van mening dat het handelen van burgemeester Martijn Vroom in 

deze situatie afkeurenswaardig is? Dat grenzen zijn overschreden, dat om het nog 

scherper te formuleren, sprake is van een strafbaar feit? Nee, dat zeker niet. 

Maar wel zijn wij van mening dat de burgemeester in dit geval van het rechte pad is 

geweken, een zijpad heeft bewandeld dat een doodlopend spoor blijkt te zijn, dat 

leidt tot een onvermijdelijke botsing met een stootblok, om in spoorwegtermen te 

blijven. De bedoeling van een stootblok is niet om daadwerkelijk in aanraking te 

komen met een trein, het is een noodmaatregel om als het nodig is een rijdende 

trein af te remmen en tot stilstand te brengen. Dat stootblok is vandaag een 

gemeenteraad die zegt, stop. En laat het niet meer gebeuren. 

 

Wij betreuren dat de burgemeester door zijn optreden in gebreke is gebleven om 

zijn rol als verbindende schakel en bruggenbouwer in de Krimpense gemeenschap te 

vervullen. Wij roepen hem dan ook op tot zelfreflectie, om uit deze gebeurtenis te 

leren en dit een plaats te geven in zijn toekomstig handelen. Daarnaast roepen wij 

hem op om als voorzitter en boegbeeld van het Krimpense gemeentebestuur richting 

te geven aan het motto van het coalitieakkoord: een kleurrijk Krimpen. Een motto 

dat in het collegewerkprogramma in heldere bewoording is vertaald:  

In Krimpen aan den IJssel kan iedereen meedoen ongeacht leeftijd, culturele 

achtergrond, gender, inkomen, talent of beperking. (wat ik hier in dit kader aan toe 

zou willen voegen is ook ongeacht politieke overtuiging)  We maken ons sterk voor 

een kleurrijk Krimpen: gelijkheid, verdraagzaamheid en diversiteit hebben wij hoog in 

het vaandel. 

Naast onze oproep aan de burgemeester wil ik namens de D66 fractie ook een 

oproep doen aan de Krimpense bevolking: Laten we onze verschillen vieren. Laten 

we met elkaar, hoe verschillend we ook over zaken kunnen denken, altijd de 

verbinding zoeken, met respect voor elkaar en elkaar de vrijheid geven om te zijn 

wie we zijn, te denken wat we denken en te zeggen wat we willen zeggen. Dan is  

Krimpen aan den IJssel een mooie gemeente waarin we op een open, tolerante, 

respectvolle wijze met elkaar omgaan. 


