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ARTIKEL1

De jongste Kamer-

kandidaat komt dit

jaar uit de Hoek-

sche Waard. De

Strijense Hernan-

dez is pas 18 jaar

en studeert Inter-

national Studies aan

de Universiteit Leiden.

Ze omschrijft zichzelf als een

idealistische student, die wil vechten

voor gelijke behandeling en iedereen

als wereldburger beschouwt. De num-

mer 11 van Artikel1 heeft een ‘passie

voor gelijkheid en koppigheid jegens

het huidige, vastgeroeste systeem’. De

partij die wordt geleid door Sylvana Si-

mons wil meer diversiteit en gelijk-

waardigheid in Nederland. 

Juanita Hernandez
Gonzalez uit Strijen

Matthijs van Schie

Hoeksche Waard

Op het terras van een vriendin in
Mijnsheerenland besloten Monica
den Boer (54) en haar man afgelopen
zomer dat ze de overstap van Rotter-
dam naar de Hoeksche Waard wilden
maken. ,,Eigenlijk wisten we toen:
we zijn wel een beetje klaar met dat
drukke stadse. We hadden behoefte
aan rust, ruimte en schone lucht.” En
dus streek ze neer in Maasdam.

Met een oma in Strijen en familie-
banden met Puttershoek heeft ze wel
wortels in de regio, maar om Den
Boer een échte Hoeksche Waardse te
noemen, is misschien wat vroeg. 

In de Hoeksche Waard stemmen
mensen vaak nog op het CDA, Chris-
tenUnie en SGP. Volgens Den Boer is
het voor veel mensen in de regio een
verrassing dat D66 niet tegen het ge-
loof is. ,,Wij laten iedereen volledig
vrij om zijn of haar levensovertui-
ging of religie te volgen.” 

Maar op sommige vlakken blijven
de verschillen toch duidelijk aanwe-
zig. ,,Over ethische kwesties denken
we vaak anders. Maar ik merk wel dat
onze visie op duurzaamheid positief
wordt ontvangen”, zegt Den Boer. 

Wie haar cv ziet, zal niet direct
denken aan het vredige polderland-
schap van de Hoeksche Waard. Den
Boer was onder meer vice-voorzitter
van het instituut Clingendael voor
Internationale Betrekkingen, deed in
de Commissie-Davids onderzoek
naar de Nederlandse deelname aan
de Irakoorlog en was hoogleraar aan

de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Thema’s als de Europese Unie, inter-
nationale veiligheid en de positie van
de vrouw gaan haar aan het hart. 

Kan ze als academisch zwaarge-
wicht, gepokt en gemazeld in allerlei
internationale vraagstukken, wel iets
betekenen voor haar streekgenoten?
Waarom moeten die op haar stem-
men? ,,D66 is veel bezig met het mi-
lieu, wat voor een groene regio als de
Hoeksche Waard heel belangrijk is.
We moeten de lucht hier schoon-
houden, want de agrarische sector
staat onder druk vanwege de CO2-
uitstoot. Maar het is ook een toeris-

tisch eiland, mensen komen hier
graag om van de natuur en het uit-
zicht te genieten. Dat moet zo blij-
ven.” 

Impuls
De partij van Den Boer is – niet tot
genoegen van alle inwoners – altijd
voorstander geweest van de herinde-
ling. Die is onvermijdelijk, denkt ze.
,,Straks hebben we als gemeente zo’n
85.000 inwoners, nog steeds niet te
vergelijken met Rotterdam. Maar als
we enigszins willen meekomen,
moeten we de krachten bundelen en
de neuzen dezelfde kant op krijgen.”

Een andere belangrijke voorwaarde
voor een economisch sterk eiland is
volgens Den Boer het tegengaan van
de vergrijzing. ,,Ik heb oude mensen
lief, maar de impuls van meer jonge
mensen is hard nodig. Je hebt hier
een mooi alternatief voor wonen in
de stad dat jongeren veel te bieden
heeft.”

Als de Hoeksche Waard beter be-
reikbaar wordt, kan de verjonging
volgens Den Boer pas echt goed op
gang komen. ,,Mobiliteit is ontzet-
tend belangrijk, zowel met de auto

als het openbaar vervoer. Als ik met
het ov naar Den Haag wil, ben ik zo-
maar twee uur kwijt. Dat moet echt
anders.”

Of ze nou op het Hoeksch Lyceum
is, waar haar jongste zoon op school
zit, bij de gemeenteraad van Binnen-
maas of gewoon op de dijk in Maas-
dam is: Den Boer merkt dat haar kan-
didaatschap wel wat losmaakt bij
haar streekgenoten. ,,Mensen kletsen
er graag met me over. Het is natuur-
lijk leuk als politiek persoonlijk
wordt, dus het is spannend als je
vlakbij iemand woont die straks mis-
schien wel in de Tweede Kamer zit.” 

Of dat ook daadwerkelijk zal ge-
beuren? Het zal er om spannen. Mo-
menteel schommelt D66 in de pei-
lingen tussen de vijftien en twintig
zetels. Er is dus hoop voor Den Boer.
,,De kans wordt al een stuk groter als
we gaan regeren, want dan schuif je
vanzelf wat plaatsjes op. Dat moeten
we eerst maar eens zien als de uitsla-
gen bekend worden. Maar mijn ver-
trouwen groeit.”

� Monica den Boer geniet van de rust, ruimte en schone lucht in de Hoeksche Waard.
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Als D66 gaat regeren,

komt Monica den Boer,

20ste op de lijst, straks in

de Tweede Kamer. De

kersverse Maasdamse

heeft oog voor de regio.

D66 is veel

bezig met

het milieu.

Dat is heel

belangrijk

voor de

Hoeksche

Waard
—Monica den Boer

‘Mijn vertrouwen groeit’

CDA

Als wethouder en lo-

coburgemeester

van de gemeente

Korendijk is Paul

Boogaard uit

Nieuw-Beijerland

een bekend ge-

zicht. In Korendijk is

hij sinds 2014 verant-

woordelijk voor financiën,

economische zaken en werkgelegen-

heid. Daarvoor was hij manager in het

bedrijfsleven en zat hij acht jaar lang in

de gemeenteraad. Hij is ook actief bij

ProDemos, het Huis voor democratie

en rechtstaat. Naast de 45 landelijke

CDA-kandidaten is Boogaard (plek 48)

een van de gegadigden die alleen in

hun eigen regio op de lijst staan.

Paul Boogaard uit
Nieuw-Beijerland

FORUM VOOR DEMOCRATIE

In de Hoeksche

Waard is Geert

Jeelof bekend als

oprichter en frac-

tievoorzitter van

de lokale partij

BINT in zijn woon-

plaats Oud-Beijer-

land. Daarnaast is hij al

jaren actief als leerkracht en

directeur van een middelbare school in

Rotterdam-Lombardijen. Op de Brede

School de Catamaran zette hij zich in

om het onderwijs met sociale en maat-

schappelijke instellingen te verbinden

en de jeugdcriminaliteit in de wijk terug

te dringen. Jeelof staat op de 15de

plek bij Forum voor Democratie van

Thierry Baudet.

Geert Jeelof uit
Oud-Beijerland

PIRATENPARTIJ

In 2014 deed piraat

Wim van den Dool

al mee aan de ge-

meenteraadsver-

kiezingen in Bin-

nenmaas, maar

een zetel bleef uit.

Nu waagt de Putters-

hoeker, die werkt als

vrijwilliger voor Welzijn Hoek-

sche Waard, een poging op het lande-

lijke politieke toneel. Speerpunt van

zijn partij, waar Van den Dool op plek

27 staat, is het vergroten van de pri-

vacy van burgers. De regering verza-

melt en gebruikt veel vertrouwelijke in-

formatie via internet. De Piratenpartij

wil die ontwikkeling terugdringen en de

overheid inzichtelijker maken.   

Wim van den Dool
uit Puttershoek

verkiezingen 15 maart D66’er Monica den Boer wil de Kamer in

In deze regio zijn meer

jonge mensen nodig.

Hier heb je een mooi

alternatief voor de stad

—Monica den Boer


