
❜❜Er komen elke week fietsen,
het grootste deel heb ik vóór

ze binnen zijn al verkocht

Rijwielzaken in de regio kunnen de vraag naar 
fietsen en onderdelen nauwelijks aan. 
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Politiewoordvoerder Menno Har-
tenberg constateert wel een piek
sinds de invoering van de avond-
klok. ,,Sinds week drie hebben we
heel veel geschreven.’’ Daarnaast
werd vorig voorjaar flink bekeurd
vanwege overtreding van de toen
nog geldende noodverordening. Hij
benadrukt dat het aantal bekeurin-
gen van alleen de politie geen com-
pleet beeld geeft van de overtredin-
gen. ,,Er is ook door de bijzondere
opsporingsambtenaren bekeurd, en

die zijn niet in deze cijfers meegeno-
men.’’ 

Daarnaast is er ook veel gewaar-
schuwd, maar ontsnapten de over-
treders aan een daadwerkelijke be-
keuring.

Verreweg de meeste boetes wer-
den uitgedeeld in de gemeente
Zaanstad: 756 in een jaar tijd. De
avondklok was 405 keer de reden,
overtreding van de noodverorde-
ning - onder meer locatieverboden -

306 maal. Daarnaast werd er tiental-
len malen bekeurd voor het niet in
acht nemen van de afstandsmaatre-
gelen, voor het niet naleven van de
mondkapjesplicht en voor het ver-
bod op groepsvorming.

Mondkapjes in het OV
Oostzaan is de enige gemeente in de
regio waar de mondkapjesplicht in
het personenvervoer tot boetes leid-
de: zeven keer in een jaar. Van de 75
bekeuringen werden ook hier de
meeste opgelegd voor het overtre-
den van de avondklok (47 maal) of
de noodverordening (12). 

Wormerland sluit de rij met 19 co-
ronaboetes in een jaar tijd. Opval-
lend: allemaal werden ze uitge-
schreven omdat mensen zich niet
aan de avondklok hielden.

Avondklok belangrijkste reden voor een coronaboete van politie in Zaanstreek-Waterland: bijna 2000 in een jaar tijd

Robert Jan van der Woud

Avondklok belangrijkste
reden voor coronaboete

Bijna 2000 in een
jaar in Zaanstreek
en Waterland

Zaandam ■ De regionale politie
heeft tussen maart 2020 en maart
2021 in Zaanstreek-Waterland een
kleine 2000 coronaboetes uitge-
deeld. 

Zaandam ■ Vrijdag werd de vrij-
heid alsnog gevierd op het Hem-
brugterrein samen met Commissa-
ris van de koning Arthur van Dijk.
Het Vrije Vogels project van VMBO
Compaen en ArtZaanstad is 76 jaar
na de bevrijding nieuw leven inge-
blazen en waardig afgesloten door
Commissaris van de Koning Arthur
van Dijk. Hij liet op het Hembrug-
terrein bij ArtZaanstad de vogel van
Tessa vrij.

Het begon vorig jaar als een en-
thousiast project over wat vrijheid
75 jaar na de bevrijding nog bete-
kent. Vrijheid anno nu. Ruim 200
leerlingen van Compaen maakten
een ’Vrije Vogel’. De vogels zouden
op strategische plekken in de stad
worden opgehangen in kooien om
op 5 mei de vrijheid te krijgen. Maar
de vrijheidsdrang strandde in de co-
ronamisère die een eind aan onze

vrijheid maakte.
Van Dijk sprak met leerlingen en

luisterde op het Hembrugterrein
naar hun verhalen en tegeltjeswijs-
heden. Zelf heeft Van Dijk zeker iets
met vrijheid én met het VMBO. ,,Ik
heb zelf ook op het VMBO gezeten.
Mijn vader was fabrieksarbeider. Na
mijn dertigste ben ik pas gaan stu-
deren. Daarom vind ik het zo be-
langrijk dat er voldoende vrijheid is
om die weg af te kunnen leggen.
Mijn lijfspreuk is altijd dat je mana-
ger bent van je eigen geluk. Maar

dan moet er wel de ruimte en vrij-
heid zijn om dat te realiseren.’’

Het vogels voor vrijheid project
werd door de hele school gedragen.
850 leerlingen deden mee met het
maken van de vogels, het schrijven
van tegeltjeswijsheden en vrijheids-
gedichten. Ook bij de andere school-
vakken kwam de vrijheid volop aan
bod. 

Al was het vrijheid in beperking
door de coronamaatregelen. ,,Daar-
om is dit project eigenlijk heel actu-
eel’’, zegt Rob Cerneüs kunstdocent

en samen met Marc Aijtink van Art-
Zaanstad motor achter het project.
,,Vogels symboliseren in de kunst de
vrijheid. Maar je kunt vrijheid pas
echt ervaren als je de beperkingen
kent, en dat hebben we nu met coro-
na wel meegemaakt. Vrijheid is een
voorwaarde om goed te kunnen
functioneren.’’

Positieve energie
Ondanks de beperkingen zorgde
het project voor een fikse dosis posi-
tieve energie, wat ook Van Dijk sig-

naleerde toen hij de leerlingen be-
luisterde en hun gedichten aan-
hoorde. ,,Ik proef ook de emotie als
ik naar jullie luister. Dat jullie ook
weten hoe belangrijk vrijheid is om
te kunnen zijn wie je wilt. De reis
daar naartoe is soms ingewikkeld.
Het is belangrijk dat mensen elkaar
de ruimte geven voor elkaars vrij-
heid. De afgelopen tijd hebben we
die ruimte gemist. De vrijheid om
iemand te knuffelen om zo je gene-
genheid te tonen.’’ 

Waarborgen
De scholieren zijn de toekomst en
krijgen van Van Dijk een belangrijke
rol toebedeeld: ,,Jullie moeten die
vrijheid voor ons waarborgen en dat
is meer dan de vrijheid die we ken-
nen en vieren op 4 en 5 mei. Het is
ook de vrijheid van mensen om te
kunnen zijn wie je bent. Leef je
droom.’’
De Compaenlerlingen maakten een
vlog over de vrije vogels: 
https://youtu.be/RLulbqvoIag

REPORTAGE Compaen VMBO en Artzaanstad blazen mét Arthur van Dijk project nieuw leven in

’Weg naar vrijheid belangrijk’
Vijfenzeventig jaar vrij-
heid vieren, ging lastig
vorig jaar. Het waren
matte meidagen, over-
schaduwd door corona
en lockdown. Het Vogels
voor Vrijheid project van
VMBO Compaen in
Zaandam en ArtZaan-
stad raakte ook vleugel-
lam door die ellendige
corona. 
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Arthur van Dijk en Tessa bevrijden een vogel. FOTO ELLA TILGENKAMP

❜❜Je kunt vrijheid
pas echt ervaren

als je de
beperkingen
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