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Cabaretière Renske Tami-
niau staat vanavond in
theater Het Park met

haar voorstelling ’Lyrical love’.
Romantische eigenzinnigheid
en humoristische luchtigheid
komen bij elkaar. Met haar
band arrangeerde Taminiau de
nummers van het eerste en
tweede album opnieuw. De
vernieuwde nummers worden
afgewisseld met verhalen over
de liedteksten. De regie is in
handen van Patrick Stoof.
Vandaag, 20.30 uur

2
In theater De Vest, Alk-
maar, morgenmiddag
Toneelschap Beumer &

Drost met ’De man met de
bakkebaarden’, voor kinderen
vanaf 8 jaar. Ze brengen een
aflevering van de bekende poli-
tieserie Babberich & Kleef ’live’
op het toneel. Maak de speur-
tocht mee naar de moordenaar
die het op verzamelaars van
modeltreintjes heeft voorzien.
Een tot leven gewekt filmscript
dat loopt als een trein en kijkt
als tv, aldus de makers.
Woensdag, 14.30 uur

3
In het Kennemertheater
staan vanmiddag Ernst,
Bobbie en de Rest met

hun voorstelling ’Paniek op het
politiebureau!’. Een familie-
voorstelling vanaf 3 jaar. In de
nieuwste Ernst en Bobbie Show
staat de opening van het geheel
verbouwde politiebureau cen-
traal. En niemand minder dan
de koningin komt de opening
verrichten. Tot zover gaat alles
goed, maar dan vinden Ernst en
Bobbie op de pas verbouwde
zolder een kluis. Wat zit erin?
Woensdag, 13.30 en 16.15 uur

4
In marionettentheater De
Fier Kroon, Alkmaar,
wordt woensdagmiddag

de voorstelling Prinsessensoep
gespeeld. Wanneer het prinsesje
jarig is, wordt er een groot feest
georganiseerd op het paleis.
Iedereen is uitgenodigd, of toch
niet? De heks voelt zich gepas-
seerd en bedenkt een gemene
tovertruc. Het leven van het
prinsesje is in gevaar. Gelukkig
is Jantje zo moedig om op zoek
te gaan naar de toverster. De
kinderen kunnen Jantje helpen. 
Woensdagmiddag, 15 uur

5
In De Helderse Vallei, Jan
Verfailleweg 9-11 in Den
Helder, kun je de hele

woensdagmiddag indiaan zijn.
Er worden allerlei speelse activi-
teiten georganiseerd over india-
nen. Ook mag je verkleed ko-
men als indiaan.
Woensdag van 14.30 tot 16 uur

Heeft u een evenement waar we niet
omheen kunnen? Mail naar Tip5@nhd.nl 

T I P  5

Renske Taminiau.

Ernst en Bobbie.

,,De huidige politiek creëert
belangenconflicten tussen groe-
pen burgers. Het belang van de
ene groep gaat ten koste van het
belang van de andere groep. Ik
zeg dan ook: denk niet in belan-
gen maar in behoeften.’’

In zijn boek ’Persoonlijke
bewustwording en vrije markt’
triggert Tjoa de lezer. Aan de
hand van 26 inzichten voor een
nieuwe manier van leven stelt
de auteur dat ieder mens alleen
zijn eigen leven kan leiden.
,,Ieder mens heeft één verant-
woordelijkheid, die voor zich-
zelf. En hij kan niet in de vrije
wil van een ander mens treden.
Iedereen heeft zijn eigen ma-
nier en eigen tempo van leven.’’

Maar met wetten, regels,
belastingen en het monopolie
op geld heeft de overheid de
politieke weg van leven geïntro-
duceerd, stelt de juridisch ge-
schoolde Tjoa. ,,Overheidsbe-
moeienis kent geen grenzen
meer.’’ Hij verwacht meer heil
van de economische manier van
leven. ,,De politieke manier is
zeggen wat anderen moeten
doen en van burgers geld afpak-
ken om te herverdelen naar
ieders eigen politieke belang.
Maar een klassiek liberaal ge-
looft niet in de weg van de
staat. Hij gelooft in de markt, in
zelfredzaamheid, zelforganisa-
tie en zelfregulering.’’

In economische zin ziet Tjoa
ook geen onderscheid tussen de
exploitatie van een supermarkt
of het postbedrijf en een zie-
kenhuis. ,,De huidige liberalise-
ring van markten is een schijn-
liberalisering, want de overheid
houdt via wetgeving toch con-
trole. Zie de NS. Als er een trein
te laat is, moet de minister in
het vragenuurtje van de Tweede
Kamer komen opdraven om
tekst en uitleg te geven. Het
heeft niets te maken met vrij
ondernemen als je met handen
en voeten aan alles en iedereen
gebonden bent.’’

Angst voor uitwassen in een
volledig geliberaliseerde markt
kent de inwoner van Laren niet.
,,De markt corrigeert en regu-
leert zich zelf. Geen onderne-
mer kan structureel zijn klan-
ten benadelen door te hoge
prijzen te berekenen of slechte
kwaliteit te leveren. Machtsmis-

bruik in de vrije markt staat
gelijk aan een faillissement,
want klanten gaan naar de
concurrent. De negatieve effec-
ten zie je daarentegen wel bij
staatsmonopolies met inferieu-
re producten en diensten, die te
laat beschikbaar en te duur zijn.
Het recht van de sterkste geldt
juist in onze samenleving. De
sterksten zijn zij die zich bedie-
nen van het staatsapparaat.’’

De jurist heeft altijd een
grote passie voor mens en maat-
schappij aan de dag gelegd. ,,De
erfenis van Pim Fortuyn leert
ons dat de huidige politiek niet
meer werkt. Wat is er dan voor-
bij de parlementaire democra-
tie?, heb ik me afgevraagd.’’
Tjoa ondernam een eigen zoek-
tocht in de geschiedenis en
kwam uit bij de vrije samenle-
ving volgens het principe van
laissez-faire, laissez-passer. Een
sociaal systeem vrij van politiek
en overheid en vrij van de toe-
passing van dwang of geweld.

,,Van nature kent een mens
geen rem om ’at the point of a
gun’ macht uit te oefenen over
anderen. Zoals Thomas Jeffer-
son, een van de founding fa-
thers van het moderne Amerika,
al vaak heeft belicht.’’

Tjoa benadrukt dat zijn denk-
beelden geen terugkeer naar het
stenen tijdperk inhouden. Hij
bepleit wel het opnieuw invoe-
ren van een geldsysteem als de
vrije gouden standaard. Dat
geld in goud een tegenwaarde
heeft. ,,Het huidige monetaire
systeem is te vergelijken met
een piramidespel, het heeft
burgers tot economische slaven
gemaakt. De schulden in de
wereld zijn groter dan ooit en
veroorzaken steeds weer econo-
mische recessies. Dat verstoort
de economie en bedreigt de
welvaart van samenlevingen.’’

De enige – radicale – oplos-
sing is volgens Tjoa om politiek
en overheid het monopolie op
geld te ontnemen. ,,Geld is een

ruilmiddel en kent een reële
waarde. Alleen productie en
arbeid in een vrije markt cre-
eren houdbare welvaart. Inflatie
behoort dan tot het verleden.
Het geld wordt meer waard. In
een vrije samenleving worden
onderwijs en zorg georgani-
seerd door marktpartijen.’’

De jurist voorziet dat het
stelsel met zijn politieke en
bestuurlijke elite op den duur
helemaal zal verdwijnen. Deze
elite is uitsluitend gericht op
het vergroten en behouden van
hun macht ten koste van de
burgers, aldus Tjoa. ,,Zij zijn de
zachte heelmeesters van de
moderne tijd. Zij zullen en
kunnen geen verlossing bren-
gen, want anders zouden zij
zichzelf overbodig maken. Als
burgers kunnen we een volgen-
de stap maken in ons emancipa-
tieproces na eeuwen van slaver-
nij, onderdrukking en uitbui-
ting. In een werkelijk vrije
samenleving is geen plaats voor

mensen die met toepassing van
dwang regeren. We zijn opge-
leid en dankzij internet is ken-
nis transparant. Risico’s bren-
gen we onder bij verzekeraars.
We laten ons leiden door het
gezonde verstand.’’

Tjoa heeft een positief mens-
beeld. ,,Ik heb een ongebreideld
vertrouwen in mensen. Je krijgt
eruit wat je erin stopt. Demo-
cratie leidt tot een afhankelijk-
heidscultuur, er wordt voor je
gedacht. Een vrije samenleving
leidt tot verantwoordelijkheid.
Mensen dragen de gevolgen van
de keuzes die ze maken. Gevol-
gen worden niet meer afgewen-
teld op het collectief. Als je
besluit in IJsland je spaargeld
voor een paar procent extra weg
te zetten tegen een hoge rente,
en de bank gaat op de fles, dan
hoef je niet meer bij de over-
heid aan te kloppen. In een vrije
samenleving verdwijnt de moral
hazard, het feit dat mensen niet
direct risico lopen voor hun

daden. Als je ongezond leeft,
komen de financiële risico’s nu
nog voor rekening van de maat-
schappij. Politiek maakt afhan-
kelijk en cultiveert bij mensen
het gevoel op kosten van ande-
ren slachtoffer of zielig te mo-
gen zijn.’’

Zijn tweede boek staat op
stapel. ’Individuele vrijheid en
vrije markt in de praktijk’ luidt
de titel. ,,Daarin leg ik uit waar-
om we kunnen stoppen met
stemmen. We nemen afscheid
van het huidige politieke sys-
teem. We nemen de controle
over ons eigen leven weer terug.
De markt, de private sector, is
gericht op de individuele be-
hoeftebevrediging van mensen.
Dat creëert harmonie in de
samenleving.’’

’Persoonlijk bewustwording en vrije
markt, 26 inzichten voor een nieuwe
manier van leven’, Kim Tjoa, uitgeverij
Andromeda, 128 blz., 19,95 euro, 
ISBN 978 905599289 8.

Jurist/schrijver Kim Tjoa hartstochtelijk pleitbezorger van ’werkelijk vrije samenleving’

’Ontneem overheid monopolie op geld’
door pieter de lange

A M S T E R DA M - Nee, stem-
men doet hij principieel
niet meer. De afgelopen
verkiezingen voor de Pro-
vinciale Staten liet Kim
Tjoa dan ook doelbewust
aan zich voorbij gaan. De
oud-Edammer heeft niets
meer op met het ’circus in
Den Haag’ dat parlemen-
taire democratie heet.

Klassiek liberaal Kim Tjoa: ,,De schulden in de wereld zijn groter dan ooit en veroorzaken steeds weer economische recessies.’’ FOTO ELLA TILGENKAMP 

Mr. drs. Kim Tjoa werd 45
jaar geleden geboren in Pur-
merend en groeide op in
Edam. Na zijn studies natio-
naal en internationaal recht
aan de Universiteit van Am-
sterdam begon hij zijn loop-
baan bij het advocatenkan-
toor Abma en Van Eeuwijk,
gevestigd aan de haven in
Volendam. De getalenteerde
advocaat specialiseerde zich
in het adviseren van onder-
nemingen en trad op als cu-
rator bij faillissementen. Op
de middelbare school snapte
hij vanaf les één niets van
wiskunde maar was wel een
kei in macro-economie. Het
leerboek van prof. Arnold
Heertje was zijn bijbel.

Na tien jaar in loondienst
vond Tjoa het tijd voor een
eigen advocatenkantoor in
Amsterdam. In de jaren
2000-2004 leerde hij het on-
dernemerschap, droeg de
verantwoordelijkheid voor
personeel en voelde de debi-
teuren- crediteurenspan-
ning. ,,In die periode begon
het proces van mijn persoon-
lijke bewustwording. Wat is
goed? Wat is fout? Goed of
fout bestaat niet. Het is zoals
het is. Dat maakte het wer-
ken in de advocatuur lastig.
Daar draait alles om goed of
fout om je recht te halen. Ik
was meer gericht om een
conflict op te lossen.’’

Zelf verantwoordelijk-
heid nemen is voor de klas-
siek liberaal de kern. ,,Men-
sen maken keuzes waardoor
ze in situaties belanden met
hun zakenpartner, echtge-
note of leveranciers. Op een
gegeven moment zat ik niet
meer op één lijn met mijn
confrères. Die gingen voor
het gelijk van de klant. Ik
werd er niet gelukkig van.
Het was een optelsom en ik
besloot te stoppen met de
advocatuur. ’’

De beslissing heeft hem
vrijer gemaakt, zegt Tjoa.
,,Als niet-advocaat kreeg ik
meer ruimte zoals ik het vak
zie. Op mijn eigen manier te
werk kunnen gaan: prak-
tisch en oplossingsgericht.
Ik heb heel veel bij rechtsbij-
standverzekeraars gewerkt
en zo bij klanten het verant-
woordelijkheidsbesef kun-
nen vergroten.’’ De juridisch
troubleshooter woont tegen-
woordig in Laren met lifesty-
leconsultant Coco de Meyere. 

Goed of fout
bestaat niet
voor jurist

A L K M AA R - Stelling van Amster-
dam opent het nieuwe publieks-
seizoen met een nieuwe app die
fiets- en wandelroutes bevat
langs een aantal forten.

De presentatie ervan is ko-
mend vrijdag, als in het Fort bij
Aalsmeer het officiële startsein
gegeven voor het Stellingsei-
zoen. ‘StellingTour’ heet de spe-
ciaal ontwikkelde app, een toe-
passing voor uitsluitend de iPho-
ne/iPod met verschillende wan-
del- en fietsroutes, bijzondere
wetenswaardigheden, afbeeldin-
gen en verhalen.

De StellingTour wordt vrijdag
gehouden tussen Kunstfort bij
Vijfhuizen en Fort bij Aalsmeer.
Via digitale middelen kun je dus
in het verleden duiken. Iedereen
is er vrijdag welkom. Voor de
opening is er een StellingTour
Fietsarrangement (inclusief
fietshuur, huur van een iPod,
koffie en lunch) voor € 13,50. Be-
zoekers met een eigen fiets en
iPod of iPhone kunnen deze
tocht kosteloos meefietsen.

De start is om 10.30 uur bij het
Kunstfort bij Vijfhuizen. Onder-
weg kunnen bezoekers ook Fort
bij Hoofddorp bekijken.

Routes langs
forten op
nieuwe ’app’

Ruim veertien jaar geleden
kwam timmerman Marcel Slagt
bij een restauratieklus in aanra-
king met glas-in-lood. De
prachtige kleuren- en patronen-
combinaties brachten zijn vin-
gers aan het kriebelen. Kort
daarop ging hij zelf met glas-in-
lood aan de slag. Waarna zijn
jongste hobby uiteindelijk zijn
passie werd en in 2001 besloot
hij zijn beroep er van te maken. 

Destijds deed zijn vrouw
Ellen nog de administratie en
inkopen voor ’Glasatelier Mar-
cel’, maar snel werd ook zij
aangestoken met het glas-in-
loodvirus. Nu werken ze allebei
aan de diverse klussen die het
bedrijf binnenkrijgt.

En dat is ook wel nodig. Want
glas-in-lood heeft nog niet aan
populariteit ingeboet. Marcel is
dan ook hard aan het wek als
Ellen het NHD ontvangt. En
niet zomaar ergens. ,,Vandaag
werkt hij aan de restauratie van
het Paleis op de Dam’’, vertelt
ze. Hoe het bedrijf zulke klus-
sen binnenhaalt? ,,Heel simpel:
hij is gewoon gevraagd. Door de
jaren heen heeft hij gewerkt in
opdracht van glasbedrijven in
Amsterdam. Als er iets met glas-
in-lood moest worden gedaan,
dan bellen ze hier naartoe. Zo
ook nu.’’

Ook oude scholen, kerken in
Opdam en Heerhugowaard en

de Amsterdamse poptempel
Paradiso lieten hun glas-in-lood
opknappen door het bedrijf.
,,Restaureren is prachtig’’, zegt
Ellen. ,,Daar ligt echt een uitda-
ging in. Het geeft veel voldoe-
ning om te zien hoe je iets weer
kunt opknappen. De garderobe
van Paradiso is bijvoorbeeld
echt schitterend geworden. Dat
maakt je trots’’, zegt Ellen. 

De vraag naar restaureren is
groot. Veel glas-in-lood is vroe-
ger als enkel glas gezet. Daar

kun je nu gemakkelijk dubbel
glas van maken. Opknappen is
echter niet het enige waar het
bedrijf zich mee bezig houdt. 

Je hoeft niet per se in een
oude villa of boerderij te wonen
om mooi glas-in-lood in je huis
te laten zetten. ,,Er komen hier
genoeg nieuwbouwhuisbewo-
ners die een voorzetraam of de
ruiten van hun ensuit- deuren in
glas-in-lood willen hebben. Ook
kloppen er steeds vaker mensen
aan die vroeger glas-in-loodra-

men uit hun huis hebben ge-
haald en ze nu weer terugwil-
len.’’

Het bedrijf maakt dan ook
niet louter gebruik van oud
glas. ,,We bieden van alles aan.
Zoals kathedraalglas, artista
glas of mondgeblazen antiek
glas’’, zegt Ellen. Glasatelier
Marcel hanteert geen vaste
prijzen voor het glas-in-lood-
werk. ,,Dat hangt puur af van
het soort glas, de hoeveelheid
lood en het patroon dat we

maken. Pas daarna gaan we
berekenen wat de kosten zijn.’’
Tot nu toe altijd naar tevreden-
heid van de klant. ,,Ook al kost
het wat moeite om bepaald glas
ergens vandaan te halen, ik kan
me niet herinneren dat ik ooit
iemand een ’nee’ heb verkocht.’’ 

Workshops
Het enthousiasme dat de glas-
in-loodmakers tonen is in veel
gevallen overgeslagen op hun
klanten. ,, Het mooie is dat je
alles met de hand doet. Er komt
geen enkel elektronisch hulp-
middel aan te pas. Dat wekt al
snel de aandacht van de klant.
Daarom zijn we op een gegeven
moment workshops gaan aan-
bieden.’’

Tijdens de workshops krijgen
cursisten een op schaal uitgete-
kend patroon voorgelegd. Waar-
na ze zelf de kleuren glas mo-
gen uitkiezen, het geheel op
maat snijden, in lood zetten, en
tot slot solderen en inkitten.
,,Bij de cursus kiezen we bewust
voor het werken met rechte
vakken. Dat is gemakkelijk om
mee te werken en zorgt zo voor
een goede eerste kennismaking
met glas-in-loodwerk.’’ Sommi-
ge deelnemers worden zo en-
thousiast dat ze daarna door-
gaan met het zelf maken van
glas in lood. ,,Nog geregeld
komen deze mensen terug om
advies aan ons te vragen. Het
bevalt omdat het je alles met de
hand doet en het is vaak minder
moeilijk dan mensen denken.’’
Vooral in het najaar loopt het
storm bij de workshops. Met
het zetten en restaureren van
glas in lood is het eigenlijk
altijd druk. ,,Soms ben je zeven
dagen per week bezig. Maar het
is je hobby, dus vervelend is dat
nooit’’, verzekert Ellen.

www.glasateliermarcel.nl

D A T  I S  M I J N  Z A A K !

Opmerkelijke initiatieven van ondernemers staan centraal in de serie ’Dat is mijn zaak!’. Deze krant besteedt daarin aandacht aan nieuwe bedrijven (of interessante
ontwikkelingen bij bestaande), spannende uitvindingen en ander nieuws waaruit de Hollandse handelsgeest spreekt. Tips kunnen naar: verslaggeving@nhd.nl.

Eeuwenoude ambacht nog springlevend

Ellen Slagt van Glasatelier Marcel, dat zich specialiseert in het maken en restaureren van glas-in-lood. 
FOTO: HENK DE WEERD

O B DA M - Glas in lood weet
mensen al eeuwenlang te
boeien. Tegenwoordig oefe-
nen nog weinigen het am-
bacht van het plaatsen van
stukken glas-in-loodlijsten
uit. Het echtpaar Marcel en
Ellen Slagt behoren tot dit
selecte gezelschap. ,,Het
mooie is dat je alles met de
hand doet. Er komt geen
enkel elektronisch hulpmid-
del aan te pas.’’

Maaike Lansen uit Alkmaar is
een van de lezers die al enthou-
siast reageerde op onze oproep
over de Renault 4. Deze eigen-
zinnige auto kwam vijftig jaar
geleden voor het eerst op de
weg. Bij dit jubileum wil de
redactie van het Noordhollands
Dagblad graag de ervaringen
horen van huidige Renault
4-bezitters. Waarom rijden zij
in zo’n karretje?

Maaike is besmet door haar
oudste zus, schrijft zij. ,,Ik
mocht haar vaalrode R4F4, een
Fourgonette voor twee perso-
nen, lenen om rijervaring op te

doen. Vers vanuit een moderne
lesauto naar een sober autootje
met handmatige choke, geen
stuur- en rembekrachtiging en
een pook met vier versnellin-
gen.’’

,,Gierend van het lachen
reden we door de bochten’’,
vervolgt Maaike. ,,We kochten
een R4gtl, zodat ook onze kin-
deren konden genieten van het
R4-gevoel. Te duur gekocht,
maar de wagen lachte zo leuk
naar ons. Met onze turquoise 4
hebben we al heel wat kilome-
ters afgelegd. Weekendjes door
heel Nederland, vakantie naar
de Dordogne met een groepje
4-liefhebbers.’’

Graag horen wij meer ervaringen van
Renault 4-rijders. Mail naar:
ed.dekker@hdcmedia.nl of schrijf naar
het NHD, Edisonweg 10, 1821 BN Alkmaar
(o.v.v. redactie verslaggeving, Renault 4).

Maaike Lansen bij haar R4gtl. ,,Hij lachte zo leuk.’’ FOTO NICO LANSEN

’Doe maar rustig aan,
je komt er evengoed’

door ed dekker

A L K M AA R - ,,Voor mij is rijden
in een Renault 4 het ultieme
onthaasten. Achter het stuur
krijg je bijna altijd dat vakantie-
gevoel: doe maar rustig aan, je
komt er evengoed wel.’’
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