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Discussie
T

ijdens het avondeten worden altijd de
belangrijke dingen in het leven besproken
door de kinderen. Zo ging het dit keer over de
aanschaf van een mobiele telefoon. Mijn jongste zoon vindt zelf dat hij dringend weer een
nieuwe smartphone nodig heeft. De huidige
heeft hij ’al’ twee jaar en niets doet het meer
goed. Uiteraard moet het toestel het nieuwste
model zijn en van het duurste merk. En daar
begon dan ook de discussie. Alle voor- en nade-

len werden in de groep gegooid.
De gemoederen laaiden hoog op, en er kwamen termen over tafel als: vertraging na updates, processorsnelheid, mooiere foto’s, werkgeheugen, opslagcapaciteit, en het ging zelfs over
een vingerafdrukscanner. Alleen over de prijs
hoorde ik ze niet praten.
Voordat het kookpunt bereikt werd in deze
verhitte discussie, besloot ik mij er mee te gaan
bemoeien. Want moeders advies is altijd nog

! redactie.wef@nhd.nl

de beste, toch? Ik nam het woord en zei: „maar
mijn goedkope mobiel is ook heel erg snel. Is
dat niet wat voor je?” Waarop drie hoofden
zich naar mij omdraaiden en eensgezind in
koor riepen: „Maar mam, als jij whatsappt dan
typ je met één vinger, dan maakt het niet uit
wat voor merk je hebt, want dan is elke mobiele telefoon snel!”
De discussie was in ieder geval over. Voor nu
dan.

Enquête toekomst
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Hoorn ! De huidige generatie bewoners van West-Friesland heeft het
landschap drastisch zien veranderen. De ruilverkavelingen, nieuwe
wijken, de Westfrisiaweg: veel ging
op de schop. Het Westfries Genootschap laat nu onderzoeken hoe de
bewoners dit beleven.
Dat gebeurt aan de hand van een
enquête, die door de studenten Mirthe Christenhusz en Damon Oogink
van de Saxion Hogeschool in Deventer is opgezet, als onderdeel van hun
opleiding. Het is de eerste stap om

deze landschapsgeschiedenis in
beeld te brengen, vertelt voorzitter
Jan Smit van het genootschap.
,,We zijn al een paar jaar bezig met
dit idee. Aanvankelijk dachten we
aan een boek, maar al snel kregen we
het idee dat we met weblezingen
een breder publiek kunnen bereiken. En zo’n informatief programma op een website is ook niet statisch: het kan altijd worden aangepast en vernieuwd.”
De soms recente vondsten uit de
Bronstijd maken duidelijk dat daarna de mens in het gebied vaste
grond onder de voeten kreeg. En
daarmee begon ook de invloed van
de bewoners op datzelfde vlakke
land. In de Middeleeuwen wordt het

Genootschap wil
weblezingen over
West-Friesland
veenmoeras weer ontgonnen en
krijgt stap voor stap het huidige
West-Friesland zijn vorm.
De landschappelijke ingrepen van
na de oorlog slaan vooral op de grote
ruilverkavelingen. Het genootschap
kijkt dan vooral naar het Geestmerambacht, het Grootslag, de Wester-

Verlichte kassen in het Grootslag: het Westfries Genootschap wil weten hoe de
inwoners over het landschap denken.
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kogge en de Schagerkogge. Het genootschap staat niet alleen voor deze uitdaging, merkt Smit op. De
commissie Geschiedschrijving verwacht dat in 2019 de eerste weblezing over het verleden en toekomst

van het Westfriese landschap kan
worden gehouden.
Voor de liefhebbers die de enquête
digitaal willen invullen: de link
staat in het verhaal op www.nhd.nl
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LET OP...
BESPAAR NOG MEER!
Onze prijsknallers zijn inclusief KLM-vlucht.
Dus je mag GRATIS 23 kg bagage meenemen en
je betaalt aan boord NIET EXTRA voor maaltijden
& drankjes en het personal entertainmentsysteem!

Scan de QR code
& bekijk alle foto’s

Scan de QR code
& bekijk alle foto’s
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€50
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KORTING

corendon.nl
nl

✆ 023 751 06 06 |

✔ Direct aan het prachtige zandstrand
✔ Ruime studio’s
✔ Trendy en gezellige beachbar
✔ Televisie met NPO 1, 2 en 3 en BVN
✔ Beoordeeld met een 8.4

Meer vakantieinspiratie vind je op:
Corendon Vliegvakanties

@corendon.vliegvakanties

✔ Nieuw resort direct aan het zandstrand
✔ Gastronomisch restaurant Brass Boer
✔ Hét grootste zwembad van Bonaire
✔ Shuttleservice naar Kralendijk
✔ Beoordeeld met een 8.7

Prijzen zijn per persoon en gebaseerd op een 2-persoonsbezetting bij 9 dagen. Reissom
exclusief Calamiteitenfonds van €2,50 en administratiekosten €25 per boeking.
De extra vroegboekkorting van €50 geldt per boeking, is nog niet in bovenstaande prijzen
verwerkt en alleen geldig op corendon.nl of via ons Contact Center. Bekijk alle
voorwaarden op corendon.nl/aktie. Druk- en zetfouten voorbehouden.

