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Leusden, 23 december 2020
Geachte mevrouw, mijnheer,
Begin november deed uw voorzitter Hubert Bruls een oproep voor alternatieve manieren om
de jaarwisseling 2020-2021 te vieren. In zijn eigen woorden: “Met oud en nieuw braaf thuis
bij je ouders op de bank zitten: dat wil geen jongere. Die snakken naar een feestje”
(Algemeen Dagblad, 19 november 2020). Helaas voor ons allen ziet het ernaar uit dat van
‘een feestje’ de komende periode geen sprake is.
Voor veel Nederlanders is het niet kunnen vieren van ‘oud en nieuw’ een grote teleurstelling.
Het is zeker voor jongeren een belangrijk feest waarnaar wordt uitgekeken en het zal dan ook
spannend worden hoe zij zich gaan gedragen. Voor veel van onze handhavers betekent dit
dat zij niet met hun geliefden thuis kunnen zijn tijdens de jaarwisseling. Zij zullen op straat
de orde moeten handhaven, want ongetwijfeld zullen er helaas mensen zijn die vinden dat ze
‘knallend’ het nieuwe jaar in moeten gaan. Het overgrote deel van onze samenleving zal zich
echter conform de kabinetsrichtlijnen netjes gedragen. Wij zijn van mening dat dit goede
gedrag moet worden beloond.
Midterm 2021
Hoop en perspectief is wat ieder van ons juist nu hard nodig heeft. Een bijzondere tijd vraagt
om creativiteit. Bij de Koninklijke Marine is het traditie om halverwege een lange vaarperiode
de 'midterm' te vieren. Een feest waar de commandant en de jongste matroos zittend op een
balk boven een bad met water de (midterm) balk samen doorzagen. Wat zou het dan ook
mooi zijn als we in het komende bijzondere jaar niet het begin maar de midterm op 30 juni/1
juli 2021 samen kunnen vieren. Een zomerfeest, al dan niet met vuurwerk, waarin we de boze
coronageesten verjagen. Een mooi vooruitzicht en perspectief tijdens deze donkere
winterdagen. Uiteraard met de kanttekening dat de vaccins hun werk hebben gedaan en de
pandemie tot stilstand is gebracht.
Steun
Deze suggestie voor een midtermfeest 2021 is op 21 december 2020 in de media geuit door
onze vicevoorzitter Marc de Natris, vanuit de vakcentrale VCP. De Coalitie voor Veiligheid sluit
zich hierbij van harte aan. Nu u vanuit de samenleving een initiatief voor het vieren van de
jaarwisseling krijgt aangedragen- te weten: een viering in de zomer- willen wij u vragen om
dit voorstel openlijk te steunen. Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Coalitie voor Veiligheid

Voorzitter Gerrit van de Kamp

Vicevoorzitter Marc de Natris

