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Vorige v,eeh bereikle mij ltet droevig beric'ltï
tlat de bcste burgerneester tlie otts dorp zeker
tle laalste 10 .jaar lteeft gehad, de heer L.
Íloogland, tvas overletlen. Mijn gccluchte ganl
tlan ook uit noar cle nttbestoanclen ett \\'ens

hen hee I veel .sterkle ntet h.eÍ vp1'vtgvfigp 1tq17

tiit grote t,erlies.

De heer lloogland. had het als Fries niet mal(-

kelijk in het -eezapig oud- mijnlvcrkcrsdorp.
Hij stond voor de bijna onrnogclijhc taak om

-BLur-rssur.n uit hct "mijnsluiting slop" te til-
len. Maar eennraal onze burgemeester zette

hij zich in om clie or-rd-rnijnr.vcrkcrs wccr zin-
vol wcrk tc bczorgcn via het Stleekgewest en

de ZOl-beclrijven. De bloemenkwekerij, was

uniek en rvinst gevcnd. De teloolgang van
deze activiteitcn heeí1 onzc oud-burgelvader
pijn gedaan.

Zrjn enorme inzet voor het nieurve poiitic-
bur-o aan de Prins Hendriklaar-r hcrinner ik
mij no-e gocd. Met nimmer aflatende humor,
gedlevenheicl en Friese koppighcid. waardoor
hij niet alleen vriendcn maaktc, wist hij van
een voor Binncnlandsc Zakcn onbespreekbaar'
geacht itcm, l.ocl-r vool Bmnssum het noocl-

zakclijk doel te bereiken. Ondanks dat hry licl
was van de PvdA had hii niet vccl op lret
politiek. Daarom vrocg hij r-nij rneerdele rna-

lcn "op zijn kamer" - nu haast ondenkbnar -

orl advies hoe een of ander noodzakclijk plan
nroest u,orden aangepakt.

De laadsvergaderingcn tciddc hU proÍèssio-
neel, met vccl gcduld en respect voor de ge-

kozcn raadsleden. Breedvoerige raaclsleden

kregen niet te horen "ulv tijd is om, dank
u wc1". Nccn, dan tooncle de heel Iloogland
zijn kwaliteiten. Wleef op zijn bekendc wijzc
Iangs zijn neus en merktc op: "zoucicn u,ij
niet langzaar-r-r naar hct onderwerp telug ke-
rcn". Zondcr protest, gebeurde clit dan. On-
danks clat sprekers wel cens 15-45 rninuten

bcnodigden, zorgde de heer lloogland dat we

rneestal op zijn laatst rond l0 ur-rr bij Brons-
heim kondqn ztjn; waiu dc vergadering cct-t

vervolg kreeg aan de "tocptafcl", tot in de

kleinc uurtjcs.

Onclanks dat ik het niet altijd rnct dc hccr
Hoogland ccns was, ovclheersen de aange-

narle, wanlle gevoeiens die ik bi1 hem als

bestuurder en vooral als mcns had. Hrj hccl1

veel voor onze genrecntc bclckcnd rnaar geen

wondercr.r verricht, daar gelooÍt1e hrj ook niet
in. Maar toen de Kerk in Oud Brunssum van

vunzige tekst was voorzien, r,vas hct de Heer
Hoogland die dc "grafflti" onmiddellijk liet
vc|u,ijdercn. De arntlastige gezinnen vcrrastc
hij met Kerstmis. Samcn met dc tocurnalige
Pastoor-Dcken had hrj hicrvoor een plan be-

dacht. De bodcs rlochtcn vervolgens clie ge-

zinncn gaan verblijclen. Kenmerkend was hoc

hrj op een humorvolle rvijzc rcagccrcic tocn c'le

bij iedere bcstr-ruldcr bckcndc lnaar gevreesde

Dirk dc Vroomc alias de Rooie Reus otizc
bnrgemeester een poets baktc door zich als

Zu,'eeclse Genclaal Hölgcrst'um voor te doen

en hen.r als ondcrscheiding een hondeupen-
ning op tc spcldcn. Maar toen burgetreesier
Hoogland doorhad clat hij in het ooljc was
gcnomen, kon hij daar hartclijk our lachen.

Ats wrj elkaar weer eens bij het "boodschap-
pen" doen tegen kwamcn, lict hij nret een

knipoog wetcn dat hij "smulde" van de Con-
surrentenr'vijzcr; "ga vooral clool joh, bltlf e r

bovenop zittcn". Maar toen ik cle heer Hoog-
lancl voor het laatst sprak, keek hij mij ccrst
aan zonder een blik van herkcnning. Ik gaf
henr een hand cn nocmdc mijn niram, hij lach-
tc en zijn ogerr schittelden; "l-roi joh, horL vol".
IIelaas is hij rrict mccr onder ons, nraar zijn
boodschap heb ik bcgreper-r; clie en henr zal
ik nict vcrgcten.
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