“Den Helder is letterlijk een verademing”
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“Ik deed mijn ogen dicht en wist in welk dorp ik was. In de Zaan rook je de ene keer
cacao, dan linoleum, dan weer de Verkadefabriek. Toen ik na twintig jaar in Den
Helder kwam wonen vanwege mijn werk als torpedomaker bij de marine, was dat
letterlijk een verademing: je hebt hier zoveel frisse lucht. Mijn zoon woont in Den
Haag, maar ik ben altijd blij als ik hier weer ben. Die lucht daar is zo smerig, onder de
rook van Rotterdam en omstreken.
Den Helder vind ik een verschrikkelijk mooie stad. De ruimte die je hier bijvoorbeeld
hebt, je kunt op de dijk heerlijk ver weg kijken. Als ik wel eens naar de bergen ga,
benauwt me dat. Hier heb je die ruime blik. Jarenlang heb ik een eigen boot gehad,
dan ging ik over het wad en de zee. Heerlijk. Dat is ook de reden waarom ik mee heb
gedaan aan de Ziel van Den Helder; om de stad beter op de kaart te zetten.
Er is altijd zoveel azijnpisserij over deze stad, terwijl we een prachtig strand hebben.
Je kunt hier kanoën en we hebben een schitterende schouwburg. Van De Kampanje
zijn wij ook helemaal wild; we slapen er zowat. We gaan zeker twintig tot dertig keer
per jaar heen, naar eigenlijk alles: toneel, klassieke concerten en cabaret.
De Ziel van Den Helder is voor mij een beetje somber. Ja, niet bij mij dan, maar zo
veel mensen klagen. Dat komt ook door het verleden: de marine was heel bepalend.
De gemeente besliste, maar de marine beschikte. Je ziet het wel veranderen, er
gebeuren zoveel positieve dingen nu. Dat probeer ik ook uit te dragen. Gelukkig
begint er progressie in te komen, er is hoop voor Den Helder.”

