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“Na mijn studie journalistiek in Utrecht en een master in Sociologie werd ik voor twee jaar
aangenomen bij de Alkmaarse Courant. Het was een tijdelijke werkervaringsplek en dus was
ik heel blij dat ik uiteindelijk kon solliciteren op een vaste baan bij hetzelfde concern;
standplaats onbekend. Uiteindelijk werd het kiezen tussen de stadsredactie in Den Helder en
mijn woonplaats Hoorn, waar ik voor de helft op de sportredactie zou komen te werken. Ik
koos voor het leukere werk en dus voor Den Helder. Dat ik alleen maar kende van morsige
gymzaaltjes waar mijn toenmalige vriendje lesgaf in taekwondo. Ik vond het er grijs, saai en
grauw.
Een week voordat ik aan mijn nieuwe baan moest beginnen zat ik huilend in de auto. Voor
mijn eerste verhaal werd ik naar het strand gestuurd. Daar werden verdwaalpalen neergezet.
Ik was blij verrast. Had er helemaal niet bij stil gestaan dat er een strand was.
Ik heb maar kort heen en weer gereisd. Ik kwam niet in aanmerking voor een huis via
Woningstichting en vond een appartement in de vrije sector in Huisduinen, vlak naast de
kerk. Strand en duinen om de hoek. Ik was verkocht. Niets saai, grijs en grauw; licht, ruimte
en veel fijne, toegankelijke mensen. Het is een compacte stad, die ik snel heb leren kennen.
Daaraan zijn mijn werk en mijn Helderse vriend debet. De rust, de ruimte, de zee, de natuur,
het is er allemaal en ik geniet ervan. Mijn beeld is 180 graden gedraaid. Tijdens de vorige
Sail heb ik meegevaren met het tallship De Götheborg. ’s Nachts lagen we voor anker op de
ree van Den Helder. Ik zag de stralen van de Lange Jaap en ik dacht: ‘Oh ik ben thuis.’ Dat
is toch bijzonder, dat je binnen zes jaar een stad als je thuis ervaart.”

