
SCHOONHOVEN

Veiligheid rond
school baart zorg
Ouders van leerlingen van basis-
school Ichthus in Schoonhoven
maken zich grote zorgen over de
verkeersveiligheid. De medezeg-
genschapsraad heeft bij de ge-
meente Krimpenerwaard aan de
bel getrokken over de onveilige
fietsroutes naar en rond de mul-
tifunctionele accommodatie De
Vogelweide. Het onderwerp
heeft de aandacht van wethou-
der Pieter Neven (SGP). „Bij het
project is een verkeerskundige
betrokken. De schoolleiding is
hiervan op de hoogte.’’ Neven
spreekt van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. „De ge-
meente gaat over de inrichting
en zal dus onder meer zorg dra-
gen voor het plaatsen van waar-
schuwingsborden. Daarnaast is
er een belangrijke rol weggelegd
voor ouders en de scholen. Dat
klassen gaan oefenen met het
fietsen naar de nieuwe locatie is
een heel goede zaak.’’ Het ge-
bouw wordt na de meivakantie
in gebruik genomen. WIT102

SCHOONHOVEN

Groen licht voor
extrahockeyveld
De Schoonhovense hockey-
club SMHC mag een kunst-
grasveld aanleggen op het
terrein van de nabijgelegen
honk- en softbalvereniging
Mets. Wethouder Lavinja
Sleeuwenhoek (VGBK)
stelt dat het langlopende
geschil over het onderwerp
tussen de sportclubs on-
langs is bijgelegd. Waar
volgens de wethouder nog
geen overeenstemming
over is bereikt, is hoe men
zal omgaan met beide club-
huizen. „Er is nog geen
duidelijkheid over eventu-
ele nieuwbouw, verbouw of
overname. Die discussie
heeft later plaats.’’ WIT102

BERGAMBACHT

HuurdersQua
Wonenbesparen
Wooncorporatie QuaWonen wil
bij onderhoudsprojecten een
langdurige relatie met aanne-
mers aangaan om op het energie-
verbruik te besparen. Daarmee
kunnen huurders hun voordeel
doen. Dit jaar gaat QuaWonen
121 woningen opknappen. De ko-
mende twee jaar staat de energie-
aanpak van nog eens 246 wonin-
gen gepland. QuaWonen heeft
subsidie aangevraagd en een toe-
zegging ontvangen voor 180 wo-
ningen. Deze bedraagt 2000 euro
per woning. Bewoners betalen
door huurverhoging slechts een
deel van de verwachte besparing
op het gasverbruik. Die bespa-
ring is tot nu toe gemiddeld een
paar honderd euro per jaar. LAAN100
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De Kla is zijn jongste vrucht. Zes-
honderd pagina’s. Hij heeft er een
jaar aan gewerkt. Westerman oogt
niet wat, ongetwijfeld ten onrechte,
men zich voorstelt bij een sf-auteur.
Na het aanbellen bij de woning aan
de Burgvlietkade doet een 82-jarige
man open. Keurig in het pak. Twee
pennen in het borstzakje van zijn
colbert. In de gang hangt de naden-
kende lucht van een goede sigaar.
„Ik ben pas begonnen met schrij-

ven toen ik al was gepensioneerd,’’
zegt hij. De Gouwenaar, die zoon is
van een schippersechtpaar, begon
na een opleiding in de scheepvaart
in de wereld van de Rotterdamse
sleepboten. Later ging hij ‘aan wal’
en werkte voor Van Ommeren in de
tankopslag.
Gepensioneerd begin Westerman

in 2000 met het schrijven van boe-
ken. „Science fiction ligt misschien
niet voor iedereen van de hand,
maar ik heb altijd iets met dat genre
gehad. Ik denk dat het de fantasie-
wereld is die me er in aantrekt. Ik
heb ook een boekje (Een pijpje
roken op de koelkast, red.) geschre-
ven over mijn tijd op de stoomsleep-
vaart en met herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog. Op verzoek
van mijn kinderen. Maar dan moet
je wel bij de feiten blijven. Bij sci-
ence fiction hoeft dat niet.’’

Goudstaven
Accuratesse blijft dan nog wel van
belang. ,,Ik heb al negen boeken ge-
schreven, eenmaal een trilogie enDe
Kla is de tweede in een nieuwe
reeks. Ik wil niet trilogie zeggen.
Misschien worden het er meer. Maar
in zo’n reeks als Lev Teggertmoeten
de figuren wel blijven kloppen. Ge-
lukkig heb ik een dochter die mijn
verhalen leest en zeer kritisch is. Ik
liet in een boek een man die goud-
staven had, ze uitdelen. Toen zij
mijn dochter op een gegeven mo-
ment dat de man meer goudstaven
had uitgegeven dan hij er in het
begin had.’’
De Kla speelt zich net als deel 1

van Muta af in het jaar 3715. Het
verhaal is gebaseerd op genetische
manipulatie. Bekend van gewassen,
maar in het boek van Westerman

zijn mensen aan de beurt. Een groep
die zich verweert, kiest ervoor om
naar een andere planeet te reizen.
Daar wordt een primitief volk (de
Kla) ontdekt. „Het zit vol complot-
ten.’’
Westerman heeft een trouwe

schare fans, maar beleeft zelf ook
veel lol aan het schijven. „Ik heb een
nieuw boek tevoren niet kant-en-
klaar in mijn hoofd zitten. Al schrij-
vende gebeuren er dingen met per-
sonages die mij zelf verbazen. Echt,
een boek groeit bij mij van pagina
naar pagina.’’

En op de ouderwetse manier. „Ik
schrijf mijn boek eerst volledig uit.
Vind ik goed. Dan kun je in de kant-
lijn nog wat aantekeningen maken.
Pas als het helemaal af is, stop ik het
in de computer, Voor mij werkt dat

beter. Echt schrijven is toch anders
dan achter je computer zitten.’’ De
cover van het boek is van de hand
van zijn vrouw. „Heel mooi, maar de
uitgever kijkt er toch anders tegen
aan. Had ze alles in dit werk gestopt,
zei de uitgever in een e-mail: Dat
gaat ’m niet worden...’’
De dankbaarheid van zijn lezers,

komt vooral door het feit dat ze in
het Nederlands zijn geschreven. „SF
is vooral Angelsaksisch. Ik denk dat
er in Nederland vijf of zes sf-auteurs

zijn.’’ Contact heeft Westerman niet
met ze. „Ik kom wel de Goudse
schrijver van misdaadromans, Joost
Visbeen (oud-politichef in de kaas-
stad, red.) af en toe tegen. Dat is wel
een goed contact.’’
Wie denkt dat de verhalen van

Westerman alleen voor volwassenen
zijn, heeft het mis. Hij heeft ook een
kinder-sf op zijn naam staan. „Mijn
vrouw zei een keer tegen mijn klein-
kinderen, toen ik tijdens het lezen
niet hoorde wat ze zeiden, dat opa
was verdwaald in een boek. Daar
hadden ze een opstel over gemaakt.
Dat heb ik weer gebruikt voor een
boek, waarin mijn kleinkinderen de
hoofdrol spelen en waarin ik letter-
lijk verdwaal in een boek.’’

Deel drie
Het derde deel van de Lev Teggert-
reeks over een jaar? „Als ik dat zeg,
kom ik volgend voorjaar mensen
tegen die me vragen wanneer het
boek af is. Dat wil ik niet. Ik moet
nog beginnen met schrijven. Ik zie
wel.’’ Maar stopen met schrijven is
geen optie voorWesterman. „Zolang
ik kan, ga ik door. Ik vind het heer-
lijk om te doen.’’
De Kla is verkrijgbaar bij boek-

handel Verkaaik en verder bij
Bol.com en via Westermans eigen
site: www.janwesterman.nl.

Sciencefictionmetsigaar
GOUDA |Muta, Lev Teggert,
De Kla. Namen die velen
niets zeggen. Maar de lief-
hebbers van scienceficti-
onromans weten precies
waar het om gaat. Het zijn
boektitels van de Gouwe-
naar Jan D. Westerman.
RUUD F. WITTE

Z JanWesterman schrijft sciencefictionromans: ‘In dit genre hoef je niet bij de feiten te blijven.’ FOTO PETER FRANKEN

Z De omslag van de laatste SF-
roman De Kla.

Een boek groeit bij
mij van pagina naar
pagina. ’t verbaast
me soms zelf ook
–Jan D. Westerman

Gouwenaar Jan D. Westerman (82) is erkend auteur

‘Genoeggecommuniceerdovertoeristenbelasting’
PETER VAN DEN BELT
GOUDA |Eigenaren van hotels, re-
creatiewoningen en bed and
breakfasts in Gouda moeten vanaf
dit jaar toeristenbelasting innen.
Dat geld, 90 cent per persoon per
overnachting, moet volgend jaar in
één keer worden afgedragen.
Dit antwoordt het college van

burgemeester en wethouders op de
brief die drie eigenaren van
Goudse hotels onlangs hebben ge-
schreven. Die stoorden zich aan de

gebrekkige communicatie van de
kant van de gemeente en stelden
niet te weten waar ze aan toe
waren.
Volgens het college is er vol-

doende gecommuniceerd, onder
meer via brieven, via de BSGR, die
de belastingen int en via de media.
‘Wij kunnen ons dan ook niet aan
de indruk onttrekken dat u op de
hoogte kon zijn van het besluit.’
Overigens bedraagt de belasting

alleen dit jaar 90 cent. Vanaf vol-

gend jaar moet 1,50 euro per per-
soon per overnachting worden be-
taald.
De aanslag, zo is aangekondigd,

wordt omstreeks maart 2016 opge-
legd. De opbrengst komt ten goede
aan stadsmarketing, evenementen
en toerisme.

Rotgevoel
Gerard van Domselaar van hotel
De Utrechtse Dom in Gouda blijft
teleurgesteld in de manier waarop

de gemeente heeft gecommuni-
ceerd. „Ik houd er toch een beetje
een rotgevoel aan over. De ge-
meente stelt dat ik maar de kleine
lettertjes in het huis-aan-huisblad
hadmoeten lezen, maar ik had het
netjes gevonden als ik persoonlijk
was geïnformeerd. Maar formeel
staat de gemeente in haar recht.
De belasting is een voldongen feit
en mijn conclusie is dat het alle-
maal erg zonde van mijn eigen
moeite is geweest.’’

Beleef onze lokale en
internationale gerechten.

Wijdstraat 13, Gouda, 0182 551221
www.heinde-ver.nl


