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Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open uw 

vergadering. Ik heb voor deze, waarschijnlijk kortste 

vergadering van het jaar, twee voorzittershamers 

gekregen. Waarom dat is, weet ik ook niet. 

Ik meld u dat bericht van verhindering is ontvangen 

van mevrouw Oostlander, mevrouw Pieper en me-

vrouw Dekker en de heren Van Odijk, Vis en Najib.

Ingekomen stukken

1. Brief van Gemeente Woudenberg d.d. 18 de-

cember 2003 betr. wachtlijst Bureau Jeugdzorg 

Utrecht.

2. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties d.d. 05 januari 2004 betr. 

Begroting 2004.

3. Brief van MSV SALZ d.d. 30 december 2003 

betr. herinrichting van het regionale motorcros-

sterrein “De Leusterheide”.

4. Brief van Gemeente Rhenen d.d. 12 januari 

2004 betr. voorstel bestuurlijke herinrichting.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de 

voorgestelde wijzen van afdoening.

Vragenhalfuurtje

De VOORZITTER: Er hebben zich geen sprekers 

gemeld. 

Vaststelling van de notulen van de vergaderingen 

10 december 2003 en 8 december 2003.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten de notulen van de 

vergadering van 10 december 2003 en 8 december 

2003 vast te stellen met inachtneming van de voor-

gestelde errata.

Afscheid van de heer D.C. van Leeuwen 

Boomkamp.

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, in het bij-

zonder geachte heer Van Leeuwen Boomkamp, u 

kiest met uw korte verblijf in deze Staten ook de 

kortste vergadering uit die u kunt bijwonen. Dat is 

wel een aardige symboliek. Daar waar je je natuur-

lijk kunt afvragen hoe het kan dat mensen na zo’n 

korte tijd als Statenlid hun door de kiezer gegeven 

mandaat weer teruggeven, lijkt het mij het beste het 

daar niet over te hebben. Om heel veel redenen. En 

zeker wel ook omdat, als het gaat om het mandaat dat 

u meende van de kiezer te hebben, daar veel over te 

zeggen valt. U bent er zelf openhartig in geweest en 

het lijkt mij goed daar op dit moment niet meer over 

te zeggen dan dat u wellicht geen andere kant op kon 

dan als Statenlid te bedanken. Uw openheid daarover 

respecteren wij zeer. Ik wil bij uw vertrek en uw kort-

stondig verblijf hier in de Staten toch enige dingen 

zeggen. 

Zelf behoor ik tot degenen die vinden dat dit land po-

litiek beter af zou zijn met drie politieke stromingen, 

hooguit vier. Dat kun je roepen, maar daar komt het 

nog niet van. De Hollandse politiek wil nu eenmaal 

dat iedereen zich kan melden en dat ook in het verle-

den regelmatig met succes heeft gedaan. Dat heeft een 

charme. Laat ik dat vooral zeggen. Het is wel lastig dat 

iedereen zich kan melden, want dat betekent dat regel-

matig de politiek van dit land mensen in zijn gelede-

ren krijgt die een uitstraling hebben van: dat doen wij 

wel even, vanaf nu gaat het anders; de nieuwe politiek, 

tot nu toe deugde er niets en dat doen wij beter. 

Dat is ook een beetje de uitstraling van de achter-

grond van waaruit u deze Staten betrad. Daarom vind 

ik het juist zo aardig om bij gelegenheid van uw af-

scheid vooral ook te wijzen op wat uzelf heeft geschre-

ven aan de Staten, namelijk dat u met trots hier weg-

gaat. Niet een politicus die zegt: ik dacht het al, het 

deugde niet. Niet een politicus die zegt: dat doen wij 

wel even. Nee, er gaat een politicus – hoewel ik niet 

weet of je dat in een half jaar tijd kunt worden – de 

Staten uit, die zegt: ik heb een aantal dingen gewild, 

een aantal dingen gezegd en toch heb ik mij ook op 

een aantal dingen verkeken. Uw openhartigheid daar-

over valt zeer te prijzen. 

U hebt zich in de korte tijd dat u hier was vaker 

onconventioneel laten zien; in uw bijdragen, in uw 

erkenning als het ging om niet zoveel ervaring of als 

het ging om nog niet zoveel zicht op sommige dingen. 

Daar waar u in uw brief schrijft dat u als nieuwkomer 

de Staten hebt verlaten met meer respect dan u voor 

die tijd had op het gebied van datgene wat de Staten 

doen en wat de integriteit van het werk betreft, is dat 

best aardig van u en dat siert u. Daarbij past een te-

recht verdiend afscheidswoord. 
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Het heeft u wel verwonderd, vooral de hoeveelheden 

papier. Maar ook daarvan hebt u later gezegd: “Dat 

kan waarschijnlijk ook niet anders.” Als je je zo op 

die manier verwondert, dan is het toch aardig te ver-

wijzen naar een uitspraak van uw collega-onderne-

mer de heer Henri Ford. Hij heeft ooit gezegd: “Als 

er een geheim voor succes is, dan is dat het vermo-

gen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt 

van iemand anders als vanuit zichzelf.” U hebt zich 

bereid getoond om ook vanuit het oogpunt van 

ervaren politici hiernaar te kijken.

U hebt met de mogelijkheden, maar vooral ook met 

de onmogelijkheden van een eenmansfractie uw 

bijdrage geleverd. Het is lastig lid te zijn van vier 

commissies. Dat valt niet mee. Een eenmansfractie is 

niet bepaald de makkelijkste weg. 

Ik zei het al: u hebt zo uw redenen om, met begrip 

van onze kant, uw mandaat terug te geven. Een van 

de redenen is misschien ook, in die positie gekomen, 

dat u dan ook maar kiest voor een heel definitieve 

stap in uw maatschappelijke carrière en misschien 

ook voor uw verdere leven. U vertrekt naar Zuid-

Afrika, naar Parel. U weet natuurlijk als geen ander 

dat het Utrechtse volkslied spreekt over Utrecht, 

Parel der Gewesten. Dat is waarschijnlijk ook de 

reden waarom u vertrekt naar Parel. U wilt niet voor 

minder!

Ik zal u straks gaarne de roemer en de oorkonde die 

horen bij het afscheid uitreiken. Ik dank u nogmaals 

voor de manier waarop u bereid bent geweest een 

nieuwe omgeving te leren waarderen. Wij wensen u 

vanzelfsprekend al het goede toe. Ik zou niet willen 

afsluiten zonder mijn respect uit te spreken voor 

het feit dat u de staatsrechtelijke verhoudingen snel 

in het oog hebt gekregen, want u hebt twee brieven 

geschreven: één naar de collega-fractievoorzitters 

en één naar mij. Uw staatsrechtelijk besef is wat dat 

betreft snel gegroeid, zeker ook nadat ik heb kunnen 

constateren dat u mij wel, maar de fractievoorzitters 

niet, een glas aanbiedt als ik ooit in Afrika kom. Je 

weet maar nooit. 

Op z’n Afrikaans gezegd: alles van die beste. Het ga 

u goed. (Applaus)

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): 

Mijnheer de Voorzitter! Daar sta ik dan weer, na 

een jaar. Ik moet even iets wegslikken, want als je 

zo mooi toegesproken wordt door de kampioen op 

dat gebied, dan is dat heel bijzonder. Ik heb gister-

avond een stukje geschreven. Het heet “Vogels in 

vrije vlucht”. Ik heb een aantal zaken wat met elkaar 

vergeleken. 

Geachte voorzitter en leden van de Staten van 

Utrecht. 

Voor u staat voor de laatste maal een man met ge-

mengde gevoelens en voor de laatste maal wil ik u 

deelgenoot maken van deze uitersten in mijn ge-

dachten. 

Aan de ene kant: mijn gevoelens van trots en 

vreugde. U hoorde het zo-even al. Trots om deel 

uitgemaakt te hebben van een eeuwenoud instituut: 

de Staten van Utrecht, waarin tot mijn verbazing 

lieden zitten die mij toch echt persoonlijk hebben 

weten te raken. Of het nu links of rechts van mij 

betrof, in iedere visie, mits gebracht door de juiste 

persoon, kon ik iedere keer een grote kern van waar-

heid ontdekken. Dat maakte de zaken wel heel erg 

complex. Mijn dank gaat dan ook uit naar eenieder, 

maar in het bijzonder naar de fractievoorzitters en 

de leden van het presidium. Daar heb ik het meeste 

mee te maken gehad. Vogels van diverse pluimage 

en met bijzondere kleuren. Zij luisterden goed naar 

elkaar en dat vond ik mooi. De stiltes die af en vie-

len: die waren ook mooi. Nog mooier vond ik het 

feit dat mijn vedertooi zonder dralen ook mocht 

aanschuiven in de volière van het presidium. Nog-

maals spreek ik daarvoor mijn dank uit. Want ja, ik 

ben niet de voorzitter of de vice-voorzitter van een 

commissie. Maar ik mocht wel toehoren. 

Ik zal u missen, ieder op zijn of haar eigen vlak. 

Rein en Bas: vanwege hun welbespraaktheid en de 

prettige omgang. Melis en Nienke vanwege hun 

warmte en behulpzaamheid. Anneke, Ton, Maarten 

en noem ze allen maar op: allemaal bedankt. Ik 

begrijp ook trouwens nog steeds niet waarom ik 

werd neergezet tussen de SP en GroenLinks. Wat 

een aardige mensen, al denkt mijn achterban daar 

misschien anders over. Annelies links van mij en 

Ronald – ook links – rechts van mij. Zo kan ik nog 

wel even doorgaan, maar je vergeet zo snel mensen 

te noemen. 

Ook heb ik enorme waardering voor de griffie. Wil-

bert, Leo, Jennie en Nabila: enorm bedankt voor jul-

lie hulp en adviezen. Ik heb dat erg gewaardeerd en 

zo in de wandelgangen, als ik nog niet helemaal wist 
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hoe het allemaal moest en als ik dat vroeg, dan werd 

er gefluisterd hoe het ging en het was ook altijd het 

juiste advies. In mijn studententijd werd ik wel eens 

helemaal de verkeerde kant op gestuurd. 

Tot slot: de commissaris. Voor mij in het begin leek 

u net een brok graniet. Maar als je hem dan weer 

van dichterbij bekeek, dan werd ‘ie wel een stukje 

mooier. Mooier dan graniet. Dat begrijpt u wel, 

toch?

Toen ik diverse stukken las van zijn hand, heb ik 

ontdekt dat er in hem een goed jager moet steken. 

Een jager die het schot er goed in kan houden en 

precies weet wat er in zijn jachtveld rondhuppelt. 

Een goed beheerder van de huidige volière, zo be-

denk ik nu. 

Tja, en dan ga ik jullie verlaten. Met een gevoel, aan 

de andere kant, van onvrede. Toen Pim Fortuyn zich 

aan mij manifesteerde, kreeg ik een enthousiast ge-

voel van hoop. Hoop voor de samenleving, hoop op 

verandering, hoop op slagvaardigheid en gerechtig-

heid en zeker hoop voor onze diverse samenleving, 

hoe speciaal die ook is. Ik dacht: daar doe ik aan 

mee. Ik had weer hoop hoog in de lucht vogels te 

ontmoeten met een geweldig gevoel van saamhorig-

heid. Gezien het feit dat het hoogvliegers waren, in 

mijn ogen, die ik vond in mijn partij, konden wij 

gezien de afstand tot de aarde de te volgen route 

duidelijk zien en inschatten. En wat belangrijker 

was: proberen door te geven aan de volière beneden. 

Helaas zijn wij met de LPF in mistig weer terechtge-

komen en heeft het grootste gedeelte van de groep 

het knopje van de automatische piloot niet kunnen 

vinden en zijn zij uiteengeslagen neergestreken op 

een sappige voerakker beneden, wederom op de 

grond. Het laat zich raden hoe dan wordt gereageerd 

op de doorzetters. 

Enfin, wij zijn in elk geval de weg naar elkaar 

kwijtgeraakt – met mijn eigen achterban dan – door 

verschillende oorzaken en door verschil in navigatie-

kwaliteiten. De nieuwe bazen van de LPF proberen 

nog steeds de partij een andere richting op te duwen 

dan de oorspronkelijk uitgezette koers. En de hui-

dige koers is niet de mijne. Dat is duidelijk. Ik wil er 

verder niet al te zeer op ingaan. 

Ik vind dat het tijd wordt om verder te gaan en mijn 

eigen weg te kiezen en in het kielzog van mijn lijn 

volgt mijn eigen achterban: mijn vrouw en kinderen. 

Ik dank u nogmaals allen voor de warmte, de 

vriendschap en het vertrouwen dat ik met mijn heel 

kleine bescheiden bijdrage in het Utrechtse een posi-

tieve gedachte zal achterlaten. Ik dank u. (Applaus)

De VOORZITTER: Daan, zeer bedankt. Het ga je 

goed. 

Ik sluit de openbare Statenvergadering. 

(Einde van de vergadering 14.23 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

24 mei 2004.




