
26-11-2006, 01:39 AMNieuw Amsterdams Peil

Pagina 1 van 3http://www.mediastudies.nl/nap/

 

Home

Zoek artikelen

Contact

Links

Redactie werkplaats

Seminar

Weer

Random Headlines
‘De barometer van
Amsterdam’
Amsterdamse
kerken weten tij te
keren
Geert Jan Jansen:
meestervervalser is
sympathieke boef
'Never change a
winning team'
Grootmeester
Timman geen partij
voor de computer

Search

Zoeken...

Colofon

Nieuw Amsterdams
Peil wordt gemaakt
door de studenten
van de
Masteropleiding
Journalistiek van
Universiteit van
Amsterdam. In
september en oktober
verschijnt de krant
als electronisch
weekblad en in
januari en februari als
meerdaags
nieuwsblad. In de
tussenliggende
periode verschijnt de
krant onregelmatig. 

Voor reacties,
informatie en vragen:
info.NAP@gmail.com

Een bestuurder van gewapend beton
Bijdrage van Tom Kikken   
Friday, 6 October 2006

Een Bos en Lommerplein dat op instorten staat. Vriend
en vijand zijn het erover eens dat er nauwelijks een
erger begin denkbaar is voor een bestuurder.
Stadsdeelvoorzitter Jeroen Broeders van Bos en Lommer
werd in het diepe gegooid en hield zijn hoofd boven
water waar anderen hadden kunnen verzuipen. "Ik ben
blij dat ik niet in zijn schoenen sta."

Jeroen Broeders was nerveus. Tenminste, als we Frenk der
Nederlanden, verslaggever en commentator van Het Parool,
moeten geloven. Die observeerde hoe de kersverse
stadsdeelvoorzitter in juli de bewoners van het net
ontruimde Bos en Lommerplein te woord stond. ,,Aan de
manier waarop hij na elke zin zenuwachtig zijn water naar

binnen klokte, was te zien dat hij op het gebied van damage control nog een beginner
is.’’

De PvdA’er was pas sinds eind april dit jaar bestuurder van stadsdeel Bos en Lommer,
toen hij het bouwcomplex op het plein moesten laten ontruimen. Uit onderzoek was
gebleken dat de betonnen constructie ervan niet in orde was. Houden
stadsdeelvoorzitters zich normaal gesproken bezig met minder spannende zaken als
verkeer en openbare orde, nu was het meteen tijd voor crisismanagement. Bewoners
moesten nieuwe woningen krijgen, het was zaak de schade voor ondernemers te
beperken en het was belangrijk dat men meteen uit ging zoeken hoe dit had kunnen
gebeuren.

Het stadsdeelvoorzitterschap van de 40-jarige Broeders heeft tot op de dag van
vandaag in het teken gestaan van het Bos en Lommerplein. Toen hij bestuurder werd
had Broeders zelf waarschijnlijk ook niet verwacht wat voor crisis op hem af zou
komen. In een interview met het lokale weekblad Westerpost zei hij dat hij vroeger
dacht dat er in de stadsdeelraden maar weinig gebeurde. ,,Lokale politiek hield zich
bezig met de kleur van de viooltjes in de plantenbakken, dacht ik.’’  

,,Er is met de affaire rond het plein een ongelooflijke hoeveelheid werk over hem heen
gestort. Dat wens je niet toe aan iemand die net in een bestuursfunctie zit,’’ zegt Jasper
Etten, fractievoorzitter van de PvdA in Bos en Lommer. Volgens hem heeft zijn
partijgenoot het er niet slecht vanaf gebracht: ,,Het lukte hem om het hoofd koel te
houden en overeind te blijven. Ik heb erg veel respect voor wat hij heeft gedaan.’’

Anderen zijn kritischer. Kartinie Martowirono van oppositiepartij VVD: ,,Wij zetten
vraagtekens bij hoe de informatievoorziening aan de stadsdeelraad tot nu toe is
verlopen. Hij bracht dat orgaan vaak niet tijdig op de hoogte van recente
ontwikkelingen. Broeders beschikt over een drive om iets te maken van Bos en
Lommer, maar hij moet nog groeien in zijn rol als stadsdeelvoorzitter.’’

,,Flamboyant, slagvaardig en toegankelijk’’, zo omschrijft Etten de stadsdeelvoorzitter
als persoon. ,,Emotioneel ook. Hij zal niet à la minister Zalm droog en zakelijk
opereren. Broeders heeft echt hart voor het stadsdeel en is heel erg begaan met alles
wat hier gebeurt. Hij is zeer belezen en kan zich snel inlezen. Hij heeft echte
dossierkennis en kent de procedures goed.’’

Martowirono kenschetst de lokale bestuurder als ,,intelligent, sociaalvaardig en met
gevoel voor humor’’. ,,Maar in een heftige discussie kan hij soms wel eens een beetje
z’n kalmte verliezen.’’

Broeders studeerde internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam en
een jaar aan de University of South-Carolina in de VS. In de jaren negentig werkte hij
een aantal jaren als onderzoeker aan diezelfde UvA. ,,Jeroen was een hele enthousiaste,



26-11-2006, 01:39 AMNieuw Amsterdams Peil

Pagina 2 van 3http://www.mediastudies.nl/nap/

een aantal jaren als onderzoeker aan diezelfde UvA. ,,Jeroen was een hele enthousiaste,
innemende persoon. Hij kon heel goed organiseren en de zaken goed uitzoeken’’,
herinnert Annemieke Roobeek, tegenwoordig hoogleraar aan de Universiteit Nyenrode,
zich. Zij schreef destijds een aantal artikelen met Broeders.

Toen hij onder haar begeleiding begon met zijn promotieonderzoek naar de inzet van
milieutechnologie, gaf hij daar al snel de brui aan. ,,Ik merkte dat zelfstandig
onderzoeken hem niet zo goed lag. Helemaal in z’n eentje werken en presteren, dat was
niks voor hem. Hij is geen jongen die je kunt opsluiten in een kamertje.’’

 Dat Broeders in de politiek zou belanden, had ze wel verwacht. ,,Hij wilde vroeger al
heel graag namens de PvdA de politiek in. Hij is veel meer een mensen-mens dan een
onderzoeks-mens. Ik was helemaal niet verbaasd toen ik in de krant las dat hij
stadsdeelvoorzitter werd.’’

In 1986 werd Broeders lid van de PvdA. ,,Het was tijdens een van de kabinetten-
Lubbers’’, vertelde hij tegen Het Parool. ,,Ik maakte me grote zorgen om wat er mis
ging, van kruisraketten tot sociale zekerheid.’’ Bij een kraam op het Bos en
Lommerfestival werd hij later voor de lokale politiek geronseld. Na een tijd
duoraadslid te zijn geweest, werd hij in 2002 fractievoorzitter. Dat combineerde hij met
zijn werk als senior-beleidsmedewerker bij telecomwaakhond OPTA.

Aaron Moscoviter, oud-fractievoorzitter van GroenLinks, had in die tijd regelmatig met
hem te maken. PvdA en GroenLinks vormden, zoals ze dat nog steeds doen, een
coalitie in Bos en Lommer. De beide partijleiders overlegden dan ook met grote
regelmaat. ,,Hij had voor zichzelf een goed beeld van waar hij heen wilde. Hij is heel
vaardig doordat hij veel geestelijke bagage heeft.’’

Broeders liet destijds bepaald niet over zich heen lopen. Toen GroenLinks in 2002
wilde dat het stadsdeel een extra bestuurder kreeg, tegen de afspraken uit het
coalitieakkoord in, pikte de PvdA-leider dat niet. Hij was ,,uiterst boos’’ en er volgde
een ,,ferm gesprek’’, zegt Moscoviter. De twee partijen kwamen eruit, maar alleen
nadat GroenLinks die wens had opgegeven.

De sociaal-democraat kreeg als fractievoorzitter dingen voor elkaar. Volgens
Moscoviter vestigde hij de aandacht op de financiën van het stadsdeel, dat toen vaak
inefficiënt werkte. ,,Het financiële systeem is nu voor een groot deel echt in orde. Dat
is voor een belangrijk deel Jeroens verdienste.’’

Ook als bestuurder is Broeders tot nu toe behoorlijk slagvaardig, zegt Jasper Etten van
de PvdA. Zo had de buurt rondom de Kijkduinstraat last van hangjongeren. ,,Hij heeft
toen heel daadkrachtig opgetreden en had heel snel een alcoholverbod geregeld.’’ Ook
zorgde de stadsdeelvoorzitter ervoor dat de bewoners veel meer bij de ontwikkeling
van het stadsdeel worden betrokken. 

Naar mensen luisteren doet Broeders inderdaad, zegt Martie Bleeker van de Centrale
Vereniging voor de Ambulante Handel, die de marktkooplieden van het Bos en
Lommerplein vertegenwoordigt. ,,Hij loopt rond op de markt, communiceert met de
kooplui.’’ Maar die slagvaardigheid laat sinds de ontruiming van het plein wel wat te
wensen over. Ja, Broeders heeft snel een nieuwe plek gevonden voor de kraampjes.
Maar daar, langs de Bos en Lommerweg, komen veel minder klanten. De ondernemers
willen daarom kwijtschelding van het marktgeld, maar dat ziet de stadsdeelvoorzitter
tot nu toe niet zitten. ,,De hele tendens is een beetje van: ik heb vervangende locatie
voor jullie gevonden, daar moeten jullie maar tevreden mee zijn. Het vertrouwen van
de marktkooplui in Jeroen kalft wel een beetje af.’’

Ook Frans Meulemans, voorzitter van de winkeliersvereniging Bos en Lommerplein, is
niet helemaal tevreden. ,,Op zich een goeie vent. Bij bijeenkomsten wordt er goed naar
elkaar geluisterd’’, zo zegt hij. Alleen laat Broeders de zaak rond de gedupeerde
winkeliers wel wat veel over aan wethouder Ger Timmer (Economie) van Groenlinks.
En die partij, zo verzucht Meulemans, is nou niet echt ondernemersvriendelijk. Bij een
belangrijke ondernemersbijeenkomst in september was Broeders niet aanwezig. ,,Dat is
wel wat jammer in zo’n situatie. Ik vind dat je daar als direct verantwoordelijke bij
moet zijn. Dat zou van respect getuigen jegens de mensen die getroffen zijn door dit
soort ellende.’’

Toch geven critici het ruiterlijk toe: Broeders’ positie is niet de meest gemakkelijke.
Martie Bleeker: ,,Het is wel een verschrikkelijke vuurdoop. Dat moet je niet vergeten.
Het was echt zwemmen of verzuipen voor Jeroen. Ik ben blij dat ik niet in zijn
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Het was echt zwemmen of verzuipen voor Jeroen. Ik ben blij dat ik niet in zijn
schoenen sta.’’

Tom Kikken 

CV Jeroen Broeders  

1965                Geboren in IJsselstein

1984-1985       Propedeuse politicologie aan VU

1985-1990       Studie politicologie aan UvA en University of South-Carolina, VS

1990-1991       Onderzoek naar de inzet van nieuwe telecommunicatietechnieken in het
Nederlandse wegvervoer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

1992-1997       AIO-onderzoek naar de inzet van milieutechnologie in de 
staalindustrie, Universiteit van Amsterdam (niet afgemaakt)

1998-2006       Senior-beleidsmedewerker, Onafhankelijke Post en  Telecommunicatie
Autoriteit (OPTA) 

2001-2006       Raadslid/fractievoorzitter PvdA stadsdeel Bos en Lommer

2006-heden      Stadsdeelvoorzitter Bos en Lommer 

Broeders woont samen en heeft een dochter

 
Gewijzigd op ( Friday, 13 October 2006 )

 


