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Inspreken bij de gemeenteraadsvergadering van 3 november ’20, REP-lijst 
agendapunt 6.2 no. 10. 
 
E E R L I J K  D U U R T  H E T  L A N G S T, 
 
‘Ik zou werkelijk niet weten hoe wij het beter hadden kunnen doen’, aldus een oprecht 
klinkende wethouder in een openbare vergadering na een van ons inspreken over 
Bastion IX. 
 
Een kleine voorzet, als ik de statuten citeer, in het bezit ook van de gemeente, van de 
Vereniging Maarland-Bewoners die zich onder meer ten doel stelt: het behoud en 
herstel van de historische bebouwing , het stedenbouwkundige karakter en de 
culturele waarde van het Maarland en directe omgeving. Niet geraadpleegd ondanks 
de meer dan 80 gezinnen als lid. Misschien was het gebrek aan interesse, bang voor 
de reacties, net zoals eerder ingebrachte ideeën die in ieder geval naar ons idee niet 
serieus genomen werden. De Brielse wijk- en buurtverenigingen overwegen, hetzelfde 
gevoeld – behalve dan een stoeptegel of een onkruidje – nochtans om het overleg 
met het college c.q. de gemeente op te schorten. 
 
Ditzelfde is gebeurd, zonder open proces, met de vele ideeën van degenen die vanaf 
het begin over dit project ingebracht zijn en evenmin serieus genomen zijn. Er zijn 
namelijk wel degelijk mensen betrokken geweest vanaf het eerste uur. Wat is er toch 
met alle inzendingen gebeurd? Wij ervaren het als een grove belediging om te zeggen 
dat de Briellenaren een enorme kans hebben laten lopen. 
 
Nee, de gemeente treedt liever sturend op zoals bij de aanbieding van het 
smeekschrift gezegd is van gemeentewege:’ Ik hoop dat jullie je neerleggen bij de 
uitkomst van de vaststelling in de raad van de binnenstad- en havenvisie’, inclusief 
dat voor Bastion IX.  
 
Zoals ook blijkt uit de lijst van uitgekozen groeperingen, veelal klein behalve de 1 
aprilvereniging dan, waarvan het democratisch proces over dit onderwerp evenmin de 
toets der kritiek kan doorstaan. 
 
Nochtans moeten wij de regels respecteren, alleen: wie kan ze formuleren? 
Een conclusie uit het werk van de filosoof Jurrien Rood, inzake de kwestie Pegida 
dringt zich op:’ Het is een typische beleids- en bestuursstrategie om concrete zaken 
te verpakken in verhullende taal van te wijde abstracties, om zo weerstand te 
vermijden. Man (project Bastion IX) en paard (één miljoen euro) worden niet genoemd, 
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met als fnuikend resultaat dat niemand  meer weet waar het om ging en dat ze zelfs 
de hoofdrol spelen.  
Niet aan Parijs met de Eiffeltoren spiegelen wij ons, maar Brielle, ook wel klein 
Amsterdam genoemd, kan zich spiegelen aan een uitspraak van een 
(oud)Amsterdammer tegen de plannen van burgemeester Halsema als vermeld in de 
brief van de dag van zaterdag jongstleden uit de Volkskrant: ‘ In 2025 wil 
burgemeester Halsema het 750 jarig bestaan van Amsterdam groots vieren. De stad 
trekt miljoenen uit voor grote evenementen, permanente publiekswerken etc. Niet 
doelend op de tsunami van toeristen etc.’. En dan:’ We mogen onze handen 
dichtknijpen als tegen de tijd dat de pandemie voorbij is, het culturele leven enigszins 
hersteld is. Grijp het jubileum aan om de bestaande instellingen te redden etc. Laat 
het investeren in nieuwe instituties over aan het particulier initiatief en besteed het 
gemeenschapsgeld aan de gemeenschap’. 
 
Als Stichting Noordpoort onderschrijven wij van harte de mening van de 
(oud)Amsterdammer en zouden wij gaarne ook willen pleiten voor het eveneens 
ondersteunen van de plaatselijke horeca. 
 
In de vorige raadsvergadering diende D’66 een motie in tot overleg vóór 
besluitvorming. Ná besluitvorming is het geworden, “we” hebben immers haast en 
ook nu nog heeft een uitnodiging tot overleg ons niet bereikt. 
 
Onze achterban overstijgt inmiddels meer dan 1000 personen en dat aantal neemt 
nog explosief toe, hetgeen ook geldt voor de betrokkenheid. Wijzig uw koers voordat 
het echt te laat is bij gebrek aan voorstanders van een object historisch en financieel 
ongepast. 
 
Welnu, onze inzet zal zijn een te houden enquête c.q. referendum als u aangeeft de 
regels van de democratie te respecteren, in dit geval beter dan een totaal-proces dat 
rammelt aan alle kanten. Een probleem zal dat voor de gemeente niet zijn gelet op de 
vele onderzoeken en onderzoekjes die de gemeente  houdt en laat houden.  
Mocht u, ondanks alles toch doorgaan op deze heilloze weg, als het te laat is om uw 
geldsmijterij te stoppen, zie ook de voorliggende begroting, weet dan dat uw 
Pyrrusoverwinning* als een echo zal terugkaatsen vooral op de huidige coalitie.  
Dat zal de toon van de muziek worden! 
 
U kent het gezegde: ‘Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het 
was’.  
 
Wij wachten voorshands verder af, het worden donkere dagen. 



Stichting Noordpoort
Contactpersoon: Dhr. H.A. Kampers
Maarland Noordzijde 23 • 3231 CE Brielle
Email info@stichtingnoordpoort.nl • www.stichtingnoordpoort.nl 
KvK 80775470

 

 

Tot slot het volgende: In de REP-lijst onder nummer 10 wordt verzocht om Bastion IX 
mee te nemen in de presentatie van de binnenstad- en havenvisie op de 
commissievergadering van 11 november 2020. Wij verzoeken u Bastion IX als een 
afzonderlijk project te blijven zien om zodoende duidelijk inzicht te blijven geven in de 
ontwikkelingen op dit project, zowel op ruimtelijk als op financieel vlak. 
 
Ik dank u. 
 
De Stichting Noordpoort (inmiddels opgericht). 
 
Brielle, 3 november 2020. 
 

• Een Pyrrusoverwinning is een overwinning die zoveel inspanning kost dat ze dezelfde 
uitwerking heeft als een nederlaag. Anders gezegd betekent het dat soms iets een 
overwinning kan lijken, terwijl het eigenlijk een verlies is; een “valse” overwinning. 

 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyrrusoverwinning#:~:text=Een%20pyrrusoverwinning%
20is%20een%20overwinning,%3B%20een%20%22valse%22%20overwinning. 
 
De uitdrukking is ontleend aan de veldslagen die Pyrrhus, koning van Epirus (nu een 
provincie van Griekenland), leverde tegen de Romeinen in de 3e eeuw v.Chr. Hij 
verloor een groot aantal mannen in een tweetal gewonnen veldslagen. Toen één van 
zijn generaals hem na de overwinning bij Ausculum feliciteerde, antwoordde hij: "Als 
we nog één zo'n slag tegen de Romeinen winnen, is het helemaal met ons gedaan." 
(Ploutarchos, Leven van Pyrrhos, 21.9) 
 


