
Read! –december  2014

Read! Is het afdelingsblad van
Partij van de Arbeid Heerenveen
Redactie:Betty van der Ven , Yme de Jong
Folkert Veenstra en  Jan Zandbergen
Contact: tel. 0513-681117

Samen leven is samen doen

Door Roelof Offringa, fractievoorzitter

‘Samen leven is samen doen’, is het motto 
van het magazine dat door de gemeente 
Heerenveen huis-aan-huis is bezorgd. In 
deze uitgave worden onze inwoners op de 
hoogte gebracht van de veranderingen die in 
2015 ingaan. Vanaf 2015 is de gemeente 
namelijk verantwoordelijk voor zorg, jeugd 
en werk. 
Er gaat veel veranderen. Heerenveen moet 
meer doen met minder geld.  Dat betekent 
dat ook vaker een beroep zal worden 
gedaan op de eigen kracht, de 
zelfredzaamheid en op vrienden, familie en 
buren van onze inwoners. 
Deze veranderingen hebben we allemaal 
relatief snel moeten vorm geven. Het 
Kabinet heeft de gemeenten niet veel tijd 
gegund. En er is ook lang onduidelijkheid 
geweest over de financiële middelen.  Maar 
we zijn er klaar voor. De afgelopen maanden 
heeft de gemeenteraad het beleid 

vastgesteld. Beleid dat door onze 
wethouders Coby van der Laan en Jelle 
Zoetendal is voorbereid en waarvoor 
raadsbreed steun is verkregen. Dat is een 
compliment waard. De gemeente doet haar 
uiterste best om iedere inwoner die met zorg 
en ondersteuning te maken heeft te 
informeren. Het liefst persoonlijk en op maat. 
Iedereen die met vragen zit, kan bij de 
gemeente terecht. Dat geldt ook voor uzelf, 
uw familie, buren en kennissen. 
Beleid vaststellen is één. Beleid uitvoeren is 
twee.  Het is niet uitgesloten dat er 
invoeringsproblemen ontstaan of dat er 
andere zaken niet goed lopen.  Dergelijke 
signalen zijn belangrijk voor de fractie en 
onze wethouders. De fractie gaat, zoals 
afgesproken op de ALV van 11 november 
2014, in 2015 aan de slag met een aantal 
stipe-groepen. Dit zijn kleine wijk- en 
dorpsteams die we als fractie willen vormen 
met enkele actieve of belangstellende leden 
van onze afdeling. Dit kan een middel zijn 
om als PvdA verbinding te houden met wat 
er werkelijk gebeurd in de maatschappij. De 
stipe-groepen zijn de ogen en oren van de 
PvdA en kunnen de fractie helpen met het 
opbouwen van een netwerk. Om 
bijvoorbeeld signalen over de uitvoering van 
de nieuwe taken in het sociaal domein snel 
op te pakken. Dit concept gaan we in 2015 
verder uitwerken.  
Samen leven is samen doen. Daar gaan we 
voor. Ik wens u en uw dierbaren een fijne 
kerst en een goede jaarwisseling. 
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Op naar 2015

door Jurrit Visser, voorzitter PvdA Heerenveen

In de laatste ledenvergadering is een nieuw 
bestuur benoemd. Elders in Read leest u meer 
daarover.  De ledenvergadering heeft 
ingestemd met een notitie over de organisatie 
van de afdeling en het werkplan voor 2015. 
Deze stukken zijn voorbereid door een 
commissie die in enkele maanden tijd veel werk 
heeft verzet. Daarvoor dank. 

Ik hoop dat met het werk van de commissie nu 
ook een streep onder een periode met teveel 
onzekerheden kan worden gezet. De 
samenvoeging van de afdeling Heerenveen met 
delen van de afdelingen Boarnsterhim en 
Skarsterlân, de gang van zaken rond de 
verkiezingen, de moeizame start na de 
verkiezingen in bestuur en fractie, de 
verschillende commissies die aan het werk zijn 
geweest: het zijn allemaal zaken die een goed 
functioneren van onze afdeling wat in de weg 
hebben gestaan.

Daar is nu een streep onder gezet. We weten 
nu hoe we de afdeling willen inrichten. We gaan 
weer voor de toekomst.
Heel bemoedigend in de afgelopen maanden 
was de grote betrokkenheid van veel leden. Dat 
geeft vertrouwen voor de komende periode 
waarin best veel werk verzet moeten worden. 
Als veel leden een steentje willen bijdragen, dan 
gaat het ons lukken om invulling te geven aan 

een levendige afdeling die gaat voor een sterk 
en sociaal Heerenveen.

Het nieuwe bestuur is ondertussen gestart met 
de werkzaamheden. Het bestuur is enthousiast 
om alles wat op papier is gezet, nu in de praktijk 
handen en voeten te geven. Dat zal tijd kosten. 
De organisatie van de afdeling moet verder 
worden ingevuld. Maar ook de verkiezingen 
voor de leden van Provinciale Staten en de 
waterschapsbesturen naderen snel. Ook op 
lokaal niveau speelt veel: de veranderingen in 
zorg en bijstand, de werkgelegenheid, de 
discussie over windenergie. Kortom 2015 wordt 
een druk jaar. Onze opdracht is dat ondanks 
alle veranderingen niemand in deze gemeente 
buiten de boot valt. Laten we daarvoor gaan in 
het nieuwe jaar.

Laten we in ieder geval proberen de komende 
tijd de eenheid in de partij te respecteren. Het 
lijkt er soms op of de PvdA in vooral de 
landelijke media geen goed meer kan doen. Op 
het moment dat ik dit schrijf, ligt onze partijleider 
Diederik Samson weer onder vuur. Natuurlijk 
mag er kritiek zijn, ook binnen de eigen 
gelederen. Maar juist nu de PvdA zich aan het 
herpakken is, zullen we achter Diederik moeten 
staan. Iedereen wordt wel eens boos, zo'n ramp 
is dat niet.

Ik hoop dat het congres in januari 2015 een 
duidelijk signaal zal afgeven. Een signaal van 
een partij die weet waarvoor ze staat en die 
achter de partijleider staat.

Ik wens u allen alvast een gezond 2015 en 
hoop u te ontmoeten om de 
nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 11 januari 
2015.
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Heerenveen Stad van Sport, 
ook in 2020?

door Jelle Zoetendal, wethouder

Voor wie zelf op een hoog niveau heeft gesport 
is het een bekende uitspraak: “Een hoog niveau 
bereiken is één, een hoog niveau behouden is 
een tweede”. Van alle gemeenten in Nederland 
wordt Heerenveen het meest geassocieerd met 
sport. Uit recent onderzoek van het 
Mulierinstituut blijkt dat 73% van de 
ondervraagden Heerenveen met sport 
associëren. We kunnen er als trots op zijn dat 
wij die positie hebben bereikt. Het is goed voor 
ons imago en bovendien is sport een 
belangrijke economische activiteit. Maar het is 
niet vanzelfsprekend dat we ons huidige niveau 
behouden.

Dat we Heerenveen zien als Stad van Sport 
heeft verschillende redenen. Deels natuurlijk 
door de vele topsporters (Olympisch- en 
Wereldkampioenen) die in onze gemeente 
wonen en trainen. Maar ook de 
sportevenementen in Thialf en de bijzondere 
aaibaarheid van onze SC-Heerenveen maken 
dat tot ver buiten onze gemeentegrenzen ons 
sportimago op een hoog niveau ligt.
Sport- en vrijetijdsvoorzieningen hebben een 
positieve invloed op het leef- en 
ondernemersklimaat van een gemeente. 
Daarnaast geeft het een economische impuls. 
Met een jaarlijkse omzet van 12 miljard per jaar 
is het voor ons land een economische activiteit 
met betekenis.

Het eerder genoemde instituut heeft onderzocht 
welke relatie er tussen de politieke kleur van 
een gemeente en het belang van het thema 
sport is. Bij 72% van de collegeprogramma’s 
waarin de PvdA deelneemt heeft sport een plek 
gekregen. Ter vergelijking: wanneer lokale 
partijen of de VVD deelnemen is het circa 55%. 
Laten we niet vergeten dat grote groepen 
Nederlanders nauwelijks interesse hebben in 
sport, en niet of nauwelijks sporten. Laten we 
evenmin vergeten dat de tijd die we besteden 
aan zelf sporten een fractie bedraagt van de tijd 
die we spenderen achter de pc en de tv, en dat 
veel bewegen uit ons dagelijks leven is 
verdwenen. Sport mag prachtig zijn om naar te 
kijken en machtig om te doen, sport is 
daarnaast ook makkelijk om te laten. Sport 
frustreert, vermoeit en doet soms ook gewoon 
pijn. Allemaal zaken die onprettig aanvoelen.
De komende jaren staat de gemeente 
Heerenveen op het gebied van sport voor een 
aantal uitdagingen. In 2016 wordt duidelijk of 
het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) 
in de huidige vorm wordt voortgezet. Rondom 
Thialf vindt met grote steun van de provincie 
een kwaliteitsimpuls plaats. Opkomende 
sporten zijn damesvoetbal, hardlopen, 
wandelen en fitness. Het gemeentelijk 
sportbeleid heeft een looptijd tot en met 2016, 
en wordt herzien. De gemeenteraad wil een 
analyse van de toekomst van 
sportaccommodaties.

Het behoud van gemeentelijke 
sportaccommodaties is in mijn ogen van 
cruciaal belang. Het zijn vaak de lagere 
inkomensgroepen en met een lager 
opleidingsniveau die van de gemeentelijke 
voorzieningen gebruik maken. Met name de 
lokale partijen (FNP en GBH) en de VVD zijn 
kritisch ten aanzien van de rol van de gemeente 
bij het oprichten, beheren en onderhouden van 
accommodaties. 
Graag nodig ik U als lid van de PvdA 
Heerenveen uit om begin 2015 in een aantal 
werksessies te komen tot een 
“trainingsschema” om het niveau van Stad van 
Sport te behouden. Zodat we ook in 2020 nog 
zulke mooie scores kunnen halen in landelijke 
onderzoeken naar sportimago’s.
Wordt vervolgd! (reageren kan op 
j.zoetendal@heerenveen.nl)
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Melkert en ons 
sociaal-economisch program

Marijn Molema, alg. bestuurslid voor gewest en 
landelijke zaken

Ad Melkert is voor altijd verbonden met dat ene, 
fatale beeld na de verkiezingsnederlaag van 
2002: staand in een hoekje, chagrijnig nippend 
aan een pilsje, terwijl Pim Fortuijn hem 
triomfantelijk passeert. Tien jaar later installeert 
het partijbestuur een commissie die een 
sociaal-democratische visie op het ‘wereldwijde 
economische systeem’ moet ontwikkelen. Ad 
Melkert is de aangewezen voorzitter. Ten eerste 
omdat Melkert na zijn vertrek uit de 
Nederlandse politiek bij internationale instanties 
als de Wereldbank en de VN werkt. Ten tweede 
omdat Melkert bekend staat als man van de 
inhoud die voorstellen kan smeden die 
uitblinken in politiek en technisch vernuft. Denk 
aan de Melkert-banen, die langdurige werklozen 
aan een baan hielp. Dit is het type politiek dat 
de PvdA op dit moment nodig heeft: geen holle 
woorden, maar sociaal-democratische daden.
 
Het omzetten van woorden in daden zoekt de 
commissie-Melkert in de verankering van 
sociaal-economische normen in politieke 
besluitvorming. Een voorbeeld: naast normen 
die voorschrijven dat het begrotingstekort van 
Eurolanden niet boven de 3% uit mag komen, 
moeten er normen komen die stellen dat de 
werkloosheid niet boven de 5% uit mag komen. 
Door de spelregels aan te passen, worden 
sociale overwegingen even belangrijk als 
monetaire doeleinden. Verankering van sociale 
normen moet de economisering van de politiek, 
de onzichtbare terreinwinst van het 

kapitalistische systeem, terugdringen en meer 
ruimte scheppen voor sociale ontwikkeling. 

Belangrijke thema’s in de visie zijn ecologie en 
innovatie. Terecht wordt opgemerkt dat 
verduurzaming van onze productiemethoden 
bitter noodzakelijk is en tegelijkertijd 
economische kansen met zich meebrengt 
(‘groene groei’). In een lofzang op innovatie is 
de commissie-Melkert echter te weinig 
onderscheidend. In weerwil van liberale retoriek 
is innovatie een sleets begrip geworden dat zo 
rekbaar is, dat vooral grote bedrijven en 
kennisinstellingen voor hoger 
onderwijs/onderzoek  bovengemiddeld 
profiteren. Hoger opgeleiden bezitten de kennis 
en de macht tot het aantrekken van de 
investeringen gericht op economische 
vernieuwing. Of die vernieuwing daadwerkelijk 
plaats vindt, is een vraag die niet serieus 
gesteld wordt.

Ook al is de visie nog niet volledig, het biedt 
goede aanknopingspunten voor politieke 
vernieuwing. Het kan ook helpen om onze 
‘daden’, als voorgesteld in het 
verkiezingsprogramma voor de Provinciale 
Staten, effectiever uit te dragen. De keuze voor 
kwetsbare aandachtgebieden en 
streekagenda’s, maar ook het opnemen van 
sociale guncriteria in het provinciale inkoop- en 
uitbestedingsbeleid, zijn lichtpunten in de 
vernieuwing van ons sociaal-economisch 
program. 

Het rapport van de commissie Melkert is 
getiteld: De bakens verzetten & de economie 
terug naar de mensen. Investeren in werk en 
innovatie dateert van november 2013 en dient 
als basis voor de gelijknamige resolutie die 
voorligt op het congres van 17/18 januari 2015. 
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“De Voorbeschouwing” kende een 
goede start

 

De tweede editie van „De Voorbeschouwing” is
inmiddels een feit. Voor het eerst vond het 
plaats in de schitterend, gerestaureerde boven-
zaal van ”Het Gerecht”. De opkomst was weder-
om prima, een goed gevulde zaal kon genieten 
van de gesprekken onder leiding van Frank van 
Hout.Ook dit keer kwam de thema’s onderne-
men, politiek, sport en cultuur aan bod tijdens 
vier verschillende tafelgesprekken.

Jacques Monasch maakte duidelijk dat hij zich 
niet al te veel aan wil trekken van de beroerde 
peilingen voor onze partij. In maart verwacht hij 
in deze provincie een nek aan nek race tussen 
PvdA en CDA als het gaat om de vraag wie de 
grootste wordt. 
Jacques nam overigens ook de nabeschouwing 
voor zijn rekening, waarbij hij onder andere 
pleitte voor de aanschaf van rode lingerie. Eer-
der vertelde Alie de Jong van A&T lingerie dat 
de mens daar gelukkiger van wordt.

Directeur Han Steenbruggen van museum “Bel-
vedère” was uitgenodigd naar aanleiding van 
het tienjarig bestaan van dit unieke museum in 
onze gemeente. Hij gaf zijn visie op de toe-
komst, waarbij hij hoopt nog meer verbinding te 
kunnen maken tussen hetgeen in het gebouw 
gebeurt en de prachtige omgeving waarin het 
geplaatst is..
Het item „ondernemen in Heerenveen” ging 
over een aantal winkels in Heerenveen, Alie de 
Jong (A&T), Jannie Duitman (de Wereldwinkel) 
en Nancy Dekker (Plezant) gaven o.a. hun visie 
over de leegstand van plm. 15 winkelpanden in 
Heerenveen. Zij riepen de plaatselijke onderne-
mers onder andere op om eens met nieuwe 

ideeën te komen die mensen weer naar het 
centrum van Heerenveen kunnen trekken.

Jorien ter Mors (meervoudig Nederlands en 
Olympisch kampioen) en Eelco Derks (directeur 
van Thialf) waren de gesprekspartners binnen 
het thema sport. Zij stonden onder andere stil 
bij het vertrek van het talentencentrum uit Hee-
renveen. Volgens hen een slechte ontwikkeling: 
“Je moet dicht bij de top kunnen trainen. Dat 
kan in Thialf en het is maar de vraag of dat in 
Groningen gaat lukken.
Ateliers Majeur nam ook deze keer de muzikale 
omlijsting voor haar rekening, de enthousiaste 
band „Stand Up” kon een aantal nummers ten 
gehore brengen.
Al met al een mooi programma.

Graag nodigen wij u uit voor  de derde Voorbe-
schouwing op zondag 22 februari a.s. , vanaf 
12.00 uu bent u welkom, we beginnen klokslag 
12.30 uur en om 13.45 uur kunt u richting het 
Abe Lenstra stadion ( SC  Heerenveen – Gro-
ningen) of genieten van een lekkere lunch.

  
Het programma is in grote lijnen klaar en zal in 
elk geval aandacht besteden aan de dan op 
handen zijnde provinciale verkiezingen. Maar 
ook sport en ondernemen komen uiteraard weer 
aan bod. We houden u op de hoogte via Twitter 
(@devoorbeschouw1) en Facebook 
(https:/www.facebook.com/devoorbeschouwing)

Namens „De Voorbeschouwing” 
Frank van Hout
Jan Zandbergen
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Gewest vergadering 13 december 
2014

Door Betty van der Ven, gewest afgevaardigde

Op zaterdag 13 december kwamen veel 
afgevaardigden van de PvdA Fryslan naar 
Leppehiem in Akkrum om het 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 
voor zowel het Wetterskip als de Provinciale 
Staten vast te stellen.
De zaal was erg goed bezet en vele PvdA leden 
kwamen, onder genot van koffie, elkaar weer 
tegen. Dit geeft gelijk weer een fijn 
familiegevoel!
Er werd afgetrapt met het 
verkiezingsprogramma. Onze afdeling had een 
achttal amendementen ingediend en deze 
werden allemaal positief beoordeeld door de 
afgevaardigden. 
Op dinsdag 9 december had de afdeling van de 
PvdA Heerenveen nog snel een bijeenkomst 
belegt om met de leden te praten over het 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. 
Dat gaf, ondanks het korte  tijdstip wat we hier 
voor hadden, een prima gevoel. Zo hoort het, 
wij zijn tenslotte een ledenpartij en de leden 
gaan over dit soort zaken. De leden konden 
zich ook goed vinden in de amendementen en 
de afgevaardigden kregen de boodschap mee 
dit uit te verdedigen en ook onze twee 
kandidaten op de lijst zo goed mogelijk te 
verdedigen.

Na de lunch gingen we verder met de 
kandidatenlijst voor de Provinciale Staten en het 
Wetterskip Fryslan.
De afgevaardigden lieten de kandidatenlijst voor 
de provinciale verkiezing in maart 2015 
goeddeels in tact. Wel tilden ze het zittende 
Statenlid Tjerk Voigt (Snakkerbuorren) van de 
dertiende naar de negende plaats. Dit ging ten 
koste van het zittende Statenlid Jornt Ozenga 
(Morra), die op plaats 14 terecht kwam. Harry 
Balgobind uit Drachten staat nu op de tiende 
plaats en Marco Keizer uit Triemen bleef op de 
11e plaats staan.

Definitieve Kandidatenlijst Provinciale 
Statenverkiezingen 2015 

1.  Jannewietske de Vries (v) 52, Raerd
2.  Hans Konst (m) 56, Joure
3.  Remco van Maurik (m) 50, Nijeholtpade
4.  Roel de Jong (m) 56, Heerenveen
5.  Hetty Janssen (v) 61, Leeuwarden
6.  Douwe Hoogland (m) 62, Aldtsjerk
7.  Wanda Ottens (v) 33, Heerenveen
8.  Marja van der Meer (v) 44, Engelum
9.  Tjerk Voigt (m) 35, Snakkerburen
10.  Harry Balgobind (m) 59, Drachten
11.  Marco Keizer (m) 25, Triemen
12.  Joukje van Roeden-Hoekstra (v) 48,   

Gorredijk
13.  Edou Hamstra (v) 20, Leeuwarden
14. Jornt Ozenga (m) 37, Morra
15. Riek van der Vlugt (v) 62, Lemmer

Bij de kandidaatstelling voor het Wetterskip 
kwam Remco Admiraal op de tweede plaats 
terecht. Hij is nu ook de fractievoorzitter voor 
onze partij in het Wetterskip.

Definitieve Kandidatenlijst Wetterskip 
Fryslan 2015

1 Henni van Asten (v) 56, Dokkum
2 Remco Admiraal (m) 45, Dokkum
3 Annelies Stolp (v) 55, Oosterwolde
4 Willem Haarsma (m) 61, Drachten
5 Dick Sprong (m) 62, Oudemirdum

En nu gaan we campagne voeren!!

.
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Seniorengroep afdeling Heerenveen

De seniorengroep is van start gegaan en heeft 
twee interessante en gezellige bijeenkomsten 
gehad.
In oktober heeft de burgemeester Tjeerd van 
der Zwan verteld over zijn achtergrond, 
levensloop en rol als burgemeester. Daarnaast 
heeft hij aangegeven wat in de toekomst van 
belang is voor de ontwikkeling van Heerenveen; 
geld, werk en sport.

Ons gewaardeerde lid Joop van Dam heeft in 
november een inkijk geven in het leven van zijn 
pake, Jelle van Dam. Omdat pake van Dam een 
bijzonder leven heeft gehad en zich ingezet 
heeft voor de ontwikkeling van Jubbega kon 
kleinzoon Joop daar pakkend over vertellen. 
Sociale ontwikkeling in de ware betekenis van 
het woord, waar de PvdA voor staat. 

Beide bijeenkomsten in het wijkgebouw De 
Vlinder zijn goed bezocht en onder het genot 
van koffie met koek zijn de pauzes net zo 
belangrijk als de inleidingen.

In januari pakken we draad weer op en vrijdag 
30 Januari komt onze gedeputeerde en 
lijsttrekker voor de Statenverkiezing, 
Jannewietske de Vries naar de seniorengroep.

UITNODIGING

Op vrijdag 30 januari a.s. komt gedeputeerde 
en lijsttrekker voor de verkiezingen van de 
Provinciale Staten, Jannewietske de Vries 
naar de seniorenbijeenkomst  in het 
Posthuis in Heerenveen van 10.00 tot 12.00 
uur.

Daarnaast zijn ook niet leden van harte 
welkom. Dus neem gerust uw 
buurvrouw/man mee en wie weet heeft dit 
een positief effect op de verkiezingsuitslag 
in maart.

Jonge- en oude senioren zijn van harte 
welkom. Voor eventueel vervoer van en naar 
het Posthuis kunt u contact opnemen met:

Joop van den Berg, telf. 0513-628487
Herman Mutgeert, tel. 06-12115572

Ouderenochtend 27 februari 2015
Kortgeleden was in het nieuws dat 40% van de 
nalatenschappen leidt tot verstoorde 
verhoudingen in families. Deze vaak 
“principiele” kwesties, die om geld gaan zijn 
aanleiding om een notaris uit te nodigen in onze 
seniorengroep.

Notaris mevr. Margreet Savenije komt 
vrijdagochtend 27 februari 2015 om over dit 
onderwerp te spreken en dan zijn we weer in 
het wijkgebouw de Vlinder.
Tijdstip 10.00 – 12.00 uur.
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RIED READ

Halo of Horn? 
              
Door  Arend Duiker   

Sociaal-democraten strijden voor meer 
gelijkheid. Ongewenste,oneerlijke verschillen in 
kansen en ontwikkelingsmogelijkheden 
bestrijden we vol overgave. Het SCP(Sociaal 
Cultureel Planbureau) heeft onlangs een 
magistrale studie gepubliceerd , 
getiteld:”Verschillen in Nederland”. Die studie 
bevat zeer interessante thema’s. Bv. over 
opwaartse mobiliteit. Stijging dus op de 
maatschappelijke ladder.

Over carriereperspectieven van “dubbeltjes“ die 
graag “kwartjes” willen worden. Waarbij in de 
ogen van sociaal-democraten gelijke kansen bij 
onderwijs, opleiding en sollicitaties/werk 
centraal staan. Zo weinig mogelijk kruiwagens, 
maar vooral eigen inspanning en verdienste. En 
daarin hebben we behoorlijke vooruitgang 
geboekt. 

Maar in een van de hoofdstukken van het SCP-
rapport stond een passage die mij onmiddellijk 
herinnerde aan een boek van Prof.dr.A.F.G. van 
Hoesel uit maart 1960, getiteld :”Zindelijk 
Oordelen. Over voetangels en klemmen bij het 
beoordelen van anderen”. In die passage in het 
rapport stond nl. dat 
mobiliteit/carriereperspectieven ook 
samenhangen met  uiterlijk(heden).En dat 
realiseren we ons vaak nog te weinig . Zo 
hebben experimenten aangetoond dat wanneer 
mensen knap en goedlachs zijn, zij in het 
algemeen ook als intelligent worden 
beschouwd, hoewel er nauwelijks tot geen 
relatie bestaat tussen deze eigenschappen en 
intellectuele kwaliteiten. Zo bestaat er bij 
sommige onderwijsgevenden de neiging om 
knappe en zoete leerlingen te overschatten wat 

betreft hun intelligentie en  brutale rebelse 
elementen in dit opzicht te onderschatten. En zo 
zijn er nog veel meer voorbeelden te geven. Het 
eerste fenomeen wordt HALO-effect 
(heiligenkroon) genoemd en het tweede  het 
Horn-effect. 
Nog los van de ongewenste gevolgen van dit 
type beoordelingen, zou ik ook wel eens willen 
weten of Halo-en Hornkinderen gelijkelijk zijn 
verdeeld over kansrijke kwartjes- en kansarme 
dubbeltjes gezinnen. Over de Hornkinderen uit 
de kwartjesgezinnen maak ik me minder zorgen 
dan over die uit de dubbeltjesgezinnen.

Kwartjesgezinnen beschikken over prima 
sociale netwerken(die spelen ook een 
belangrijke rol ,volgens het SCP-rapport).In 
tegenstelling tot de Horndubbeltjes. En 
aangezien ik van de generatie van de maakbare 
samenleving ben, zie ik maar 1 
oplossing:cosmetische geneeskunde in het 
basispakket.
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