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Speech burgemeester afscheid Jelle Hekman in de raad van 29-9 

 

 

Beste Jelle, 

Op 31 maart zou je afscheid nemen in de raad. Dat was mijn tweede raadsvergadering. En jouw 

132ste! 

Maar opeens werd alles anders. Het afgelopen halfjaar was ronduit bizar. Zowel voor mij als 

burgemeester, maar zeker ook voor jou als kersverse pensionado. Het  mysterieuze coronavirus had 

ons in de greep en zorgde ervoor dat we tot aan het zomerreces niet fysiek konden vergaderen. Begin 

deze maand hebben we de draad van het fysiek vergaderen weer opgepakt.  

Je bent niet de enige die tijdens coronatijd noodgedwongen met stille trom met pensioen ging. 

Volgens pensioenfonds ABP gingen bijna 2000 ambtenaren het afgelopen halfjaar met pensioen. Er 

kon niets georganiseerd worden. Geen receptie, geen omhelzingen, geen laatste afscheid van de 

collega’s, maar naar ze zwaaien en toosten naar het beeldscherm. Gelukkig kunnen we vandaag in 

levende lijve afscheid van je nemen 

Voor jou was het vast heel vreemd om je werk op zo’n moment te moeten loslaten. Je zat vol plannen 

voor na je pensioen, maar die gingen allemaal ook niet door. Je was opeens oppas-opa. En wellicht 

heb je de afgelopen maanden wel meegekeken, in je luie stoel met chips en cola, naar de uitzending 

van Rondom de raad? 

Als griffier zat je 132 vergaderingen op deze plek (WIJZEN), naast de voorzitter van de raad. Hoewel 

niet letterlijk hier, want deze mooie nieuwe raadzaal heb je voorbereid, maar die was pas af na je 

pensioen.  

De functie van griffier is een aparte baan en positie. Ik kan me voorstellen dat mensen die naar de 

uitzending kijken denken ‘wie is die man (en nu vrouw), die naast de burgemeester zit?’ ‘En wat zit die 

te smoezen, wat fluistert hij allemaal? Nou, dat is de griffier. Jij was degene die, samen met je team, 

alles voorbereidde rondom de vergaderingen van de gemeenteraad.  

Je overlegde met raadsleden, inwoners, ambtenaren, wethouders... was wekenlang bezig en weet 

van de hoed en de rand. Tot op de dag van de raad was je druk met insprekers, moties, 

amendementen en zorgde je voor een vlekkeloos proces.  

En dan, ter plekke in de vergadering? Dan mag je helemaal niets meer zeggen. En voor degene die 

nieuwsgierig zijn wat de griffier nou soms toch in mij oor fluistert. Daar is weinig spannends aan. 

Dingen als ‘zie je die vinger wel’, ‘dat raadslid wil nog iets zeggen’… ‘of is een schorsing niet 

handig?’… Praktische dingen over de vergaderorde. Je hielp mij mijn eerste vergadering met 33 

deelnemers goed te kunnen managen. Dank daarvoor! 
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Beste Jelle, 

Vanaf september 2011 tot vandaag, was je de eerste griffier van de samengevoegde gemeente 

Stichtse Vecht. En dat was best een klus. Bij mijn aantreden werd de dynamische politieke situatie in 

Stichtse Vecht een aantal keer benoemd. En in dat hart van die dynamiek, in het hart van de politiek 

heb je ruim 8 jaar gewerkt.  

Je had al een lange carrière bij de overheid achter de rug, waarbij je alle kanten van de gemeente 

hebt mogen zien. Je bent onder meer ambtenaar, raadslid, wethouder en griffier geweest. Dat maakte 

dat je zaken van alle kanten kon bekijken en je in alle rollen kon verplaatsen. Je had plezier in het 

politieke spel, je kon er van genieten. En waar je kon, bracht je rust en wijsheid in. Je hebt je 

strategisch en politiek inzicht benut en hebt op de achtergrond vele branden geblust. Je was discreet. 

Je wist wanneer je moest spreken en wanneer je moest zwijgen. Je wist wanneer je één-op-één 

stevige gesprekken moest voeren en ook wanneer je zaken moest loslaten. 

Achter je werkplek op het prachtige Goudestein zag ik dat je een spreuk had hangen. ‘Indien ’t 
Gemeen u roept, besorgt het als uw eygen’ stond daar, in oud-Nederlands.  

Ik heb het eens nagezocht. Het is een tekst van Joost van den Vondel uit 1626. Het komt uit een lang 

gedicht geschreven aan de Drost (dat is een bestuurder) van Muiden. In dit gedicht hekelt Vondel de 

corrupte, inhalige en hebzuchtige regenten. En hij houdt hen de deugden voor van de toen net 

overleden oud-burgemeester C.P. Hooft (de vader van de dichter P.C. Hooft) van Amsterdam.  

In Vondels optiek was Hooft de ideale bestuurder: onbaatzuchtig en iemand die zich met al zijn 

krachten inzette voor burgers en het algemeen belang.  

Het viel me op dat het stukje waar jouw spreuk uit komt, Jelle, speciaal voor jou geschreven leek te 

zijn. Ik lees een paar zinnen voor: 

O spiegel van de deugd! O voorbeeld zonder vlekken! 
  

Nooit zoop gij 't bloed en merg der schamele gemeente', 
  

noch stopte de oren voor haar rammelend gebeente'. 
  

Wat liet ge uw zonen na toen 's levens licht wou nijgen: 
 

indien 't gemeen u roept, bezorgt het als uw eigen. 
  
 
Beste Jelle, 

Dank je wel voor al je inzet voor de politiek van Stichtse Vecht! Het was fijn om met je samen te 

werken. En wat fijn dat we elkaar vandaag kunnen zien en ik je dit persoonlijk kan zeggen! 
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(Klopt dit nog?) Namens het gemeentebestuur heb ik een tweetal cadeaus voor je: 

- Het eerste cadeau is een kristallen waterkan; 

- En we hebben aan je vrouw een tip gevraagd wat je graag zou willen hebben. Je krijgt dit 

cadeau namens het gemeentebestuur, de raad en je vrouw! 


