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AFSCHEID Burgemeester blikt terug op carrière openbaar bestuur

logboek

Van Beers: ‘Geen dag

door Erwtenman

Een hoofd vol met feitjes

Burgemeester Frank van
Beers neemt morgen afe hele dag door alsmaar „Hoe zat dat ook alweer met
scheid van Boxtel én het
opborrelende vragen in Jeroen Bosch? Ga ik thuis even opzoeken.” Toch is de kans klein dat
het hoofd. Gek wordt
openbaar bestuur. En blikt tewe binnenkort een vraag over
Astrid van Bernebeek
rug op zijn tijd in Rosmalen,
Jeroen Bosch op tv zien. Astrid
(42) uit Den Bosch er niet van.
maakte de vragen al in mei en
Het is juist inspiratie voor haar
Den Bosch, Mill en Boxtel.
juni. Wel probeerde ze de tv-quiz
werk als quizredacteur. Ze verzint

D

onder andere vragen voor de populaire tv-quizzen ‘Met het mes op
tafel’ en ‘De Slimste Mens’.
Als kind was Astrid al een leergierig meisje, die altijd wilde snappen hoe iets zat. Haar lievelingsboek? 700 quizvragen voor de
jeugd. En ook in haar studententijd - Astrid studeerde Beleid- en
Organisatiewetenschappen - organiseerde zij met haar dispuut meerdere keren een quiz. Maar toen zij
er openlijk voor uit kwam quizmaker te willen worden, werd daar lacherig over gedaan. „‘Dream on,
daar kun je echt nooit je werk van
maken’, zeiden mijn vriendinnen.” Om een ingang in het wereldje te krijgen, deed Astrid mee
aan Lucky Letters. Waar ze zich
uiteindelijk binnen wist te bluffen
als quizvragenmaker. En zo rolde
het balletje verder.
Haar werk is op dit moment dagelijks op tv, bij De Slimste Mens,
een kennisquiz die dagelijks ruim
een miljoen kijkers heeft.
Ze vertelt haar verhaal op het terras van Jheronimus aan de Markt.
En ook dat levert meteen weer vragen op in het hoofd van Astrid.

een Bosch’ tintje te geven. Zo kwamen er al vragen voorbij over Marco Kroon, en de opdracht om zo
veel mogelijk associaties te noemen met betrekking tot Den
Bosch.
Ondanks dat ze dit werk al sinds
1999 doet, durft ze pas sinds kort
te roepen dat quizvragen maken
een vak is. Natuurlijk, iedereen
kan quizvragen schrijven. Maar
goede vragen moeten wel aan een
aantal voorwaarden voldoen. „Het
antwoord moet honderd procent
kloppen. Dat lijkt een open deur,
maar is niet vanzelfsprekend. Daarnaast moet een vraag relevant zijn.
Ik ben niet zo van de stomme feitjes. En ook moeten de vragen niet
té makkelijk of té moeilijk zijn.”
Iemand met een brede algemene
kennis moet het antwoord weten
of willen weten, vindt Astrid.
„Het is niet leuk voor een kijker
als ‘ie niks weet.”
Het is niet zo dat Astrid de hele
dag door boeken leest. Al staat
haar kast wel vol met atlassen, encyclopedieën en woordenboeken.
„Maar op een iPhone kan je tegenwoordig ook heel veel vinden.”

Astrid van Bernebeek heeft vaak niet meer dan een kladblok, een pen, en
haar iPhone nodig om quizvragen te bedenken.
foto Sandra Peerenboom

door Ron Magnée

‘G

een dag ben ik
met chagrijn
naar mijn werk
gegaan”, concludeert burgemeester Frank van Beers (57) halverwege het gesprek. „Natuurlijk zal ik
een aantal dingen echt gaan missen. Maar als je iets mist, is dat alleen maar een verrijking. En ik ga
bij Cello weer zoveel andere
mooie dingen doen.”
Frank van Beers stopt morgen als
burgemeester van Boxtel en wordt
bestuursvoorzitter bij gehandicaptenorganisatie Cello. Hij sluit daarmee een carrière van achttien jaar
in het openbaar bestuur af. Die begon halverwege de jaren negentig
met het wethouderschap in achtereenvolgens Rosmalen en Den
Bosch. Geholpen met wat archiefmateriaal uit het Brabants Dagblad
weet hij moeiteloos anekdotes uit
die tijd op te lepelen. Zo deed Van
Beers begin 1997, als kersvers wethouder in Den Bosch, mee aan de
politieke kletsavond. De VVD-fractievoorzitter Onno Hoes werd die
avond door Van Beers toegezongen op de muziek van ‘Ik verscheurde je foto’ van Koos Alberts:
„Ik verscheurde het beleidsplan,
heb alle nota’s verbrand. In mijn
hart ben ik verdrietig, want je doet
zo nonchalant.’’ Van Beers: „De
politieke kletsavond ja! Die heb ik
twee keer gewonnen.” Nu had
Van Beers wel een groot voordeel.
„In die tijd deden wethouders gewoonlijk nog niet mee aan de politieke kletsavond. En ik had er óók
nog een liedje bij.”
Van Beers maakte in die tijd ook
de prille besluitvorming over de
omlegging van de Zuid-Willemsvaart mee. „Annemarie Jorritsma
wilde eerst het tracé door Den
Bosch verbreden. Ton Rombouts
en ik hebben haar toen nog meege-

foto Marie-Thérèse Kierkels/PvE

nomen in de auto. We lieten haar
zien wat voor ellende het zou opleveren als het kanaal door Den
Bosch zou blijven gaan, in plaats
van eromheen.” Met dezelfde Jorritsma steggelden Rombouts en
Van Beers over de verbreding van
de A2. „De minister wilde vier
keer twee banen, zoals nu is uitgevoerd. Maar wij wilden juist twee
keer vier rijbanen, zodat je er overal op en af kunt.’’
Na de eeuwwisseling besloot Van

‘Een verhaal van vijf, zes
minuten vergt soms een
halve dag voorbereiding’
Beers te solliciteren naar het burgemeesterschap van de gemeente
Mill en Sint-Hubert. Van de grote
stad Den Bosch naar een gemeente met iets meer dan tienduizend
inwoners. „Ik wilde klein beginnen en mijn peettante woonde
daar.” Bovendien wilde Van Beers
naar een gemeente waar hij wat
vanaf wist en waar zijn hart lag.
„In die gemeente leerde je echt
het vak van burgemeester.” En dat
heeft hij in de loop der jaren gedaan ook. Van Beers werd zowel
in Mill als in Boxtel mateloos populair. Toen in 2006 bekend werd dat
hij naar Boxtel vertrok, bleek uit

een rondgang door Mill dat het hele dorp ervan baalde. Op het moment dat Van Beers in mei van dit
jaar meldde dat hij de burgemeestersketting aan de wilgen hing,
sprak men van een ‘aderlating
voor Boxtel’.
Zijn geheime wapen is vooral de
warme omgang met mensen, zo
lijkt het wel. Of, zoals hij zelf zegt:
„Als je ergens bent, dan moet je er
ook echt zijn. Ik heb het nog nooit
meegemaakt dat ik bij een bijeenkomst naar voren rende, een handje gaf en weer weg was. Dat kan
ook niet. Dan schrijf ik een briefje
dat ik geen tijd heb, of vraag één
van de wethouders. Ook al ben je
er maar een uur, je praat met iedereen. Dat maakt het vak zo leuk.”
Ook zijn speeches schrijft hij zelf.
„Dat moet ik ook zelf doen. Maar
bedenk wel dat een verhaal van
vijf, zes minuten soms meer dan
een halve dag voorbereiding kost.
Dat kun je niet door een ander laten doen. Ooit heeft één keer een
ambtenaar voor mij een toespraak
geschreven. Die heb ik voorgelezen, maar na een minuut dacht ik
al: dit doe ik nooit meer.”
Zoeken naar kritiekpunten vergt
het nodige speurwerk. Maar vooruit, in zijn begintijd had de Boxtelse politiek moeite met de late verhuizing van Van Beers naar Boxtel.
De burgemeester begon immers in
mei 2006 in het Boxtelse. Maar
toen Van Beers twee jaar na zijn
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twee zussen zijn allemaal al gestorven. Maar Riek Burg uit Den
Bosch is een taaie tante. Gisteren
werd zij honderd jaar. Ondanks
dat ze tot haar 97e stevig gerookt
heeft. Toen zij in 2009 een dotterbehandeling kreeg, is ze gestopt.
In 2011 kreeg Riek een herseninfarct, waardoor haar fysiek functioneren ernstig belemmerd is. Daarom woont de eeuweling nu in
WZC Nieuwehagen in Den Bosch.
Riek werd op jonge leeftijd al snel
volwassen. Haar moeder stierf
toen ze zestien jaar was. Alle huishoudelijke werk en moederlijke
zorg kwamen toen op haar schou-

ders te liggen. In 1936 trad Riek in
het huwelijk. Daarna werden drie
kinderen geboren. Haar beroep in
die tijd: huisvrouw. Rieks man
overleed in 1985, een langdurige
emotionele periode volgde. Met
erg veel tv kijken vulde Riek deze
heftige periode. Verder hield Riek
zich graag bezig met haken,
breien, borduren en het maken
van poppen. Daarnaast speelde ze
veel spelletjes en las ze vaak voor
uit kinderboeken.
Volgens Rieks zoon Harrie is de jarige job een nuchter mens. „Ze
zegt vaak ‘alles komt goed’. Ook is
ze zeer aanhalig met kinderen. Het
is gewoon een lieve vrouw. Klaar.”
Er is een kleinschalig feestje gevierd gisteren met familie.

