
AAN 
de Burgemeester en Wethouders  
van de Gemeente Enkhuizen 
 
Uw brief :  2 december 2010. 
Onderwerp: Kroniek van Enkhuizen 
 
Geacht  College, 
 
Dank voor Uw brief waarin echter twee dingen door elkaar worden gehaald. Ik heb nooit bezwaar 
gemaakt tegen de subsidiëring van de Kroniek van Enkhuizen, maar wel tegen het gebrek aan 
toezicht door Uw College op een website waaraan de belastingbetaler mag meebetalen. 
 
Mijn bezwaar blijft tegen het klakkeloos overgeven van deze verantwoordelijkheid aan de Redactie 
van de Kroniek door Uw College. Als U zich op deze wijze opstelt, zonder U met de inhoud te 
bemoeien, dan kunt U nog wel eens verantwoordelijk worden gehouden voor een inhoud, die bij 
gebrek aan toezicht door b.v. criminelen zal worden verspreid. 
 
Dat in dit geval zowel de kranten in Enkhuizen, de Vereniging Oud Enkhuizen en de Kroniek van 
Enkhuizen gecensureerd worden door één of meerdere personen, waarbij de heer Klaas Koeman 
duidelijk in beeld komt, is een gegeven.  Het lasterlijke artikel dat geheel onnodig was, staat dan wel 
niet meer in de Kroniek, maar nog steeds op internet namelijk onder:  
http://enkhuizercourant.kroniekvanenkhuizen.nl/25?itemID=12  
 
Verleden jaar verscheen datzelfde artikel in de Kroniek en heb ik bezwaar gemaakt.  Het resultaat 
was dat verschillende van mijn bijdragen werden verwijderd, maar dat de Redactie erkende dat ik 
gelijk had met mijn bezwaar tegen dit artikel van Koeman en dat men daar op terug zou komen (zie 
de bijlage). Men heeft er geen woord meer over gerept! 
 
Inmiddels kan ik ook niet meer op de lezerskant van de Kroniek komen.  De Vereniging Oud 
Enkhuizen beantwoordt  mijn brief niet en de mogelijkheid om te reageren op de website van Oud 
Enkhuizen is nu voor iedereen geblokkeerd.  Hoe ver kan de macht van een voorzitter gaan? 
 
Binnen de Vereniging Oud Enkhuizen waren er altijd veel deskundigen over de geschiedenis van Uw 
stad en ik heb diep respect voor mensen als Brouwer en De Vries en vele anderen, die tijd en kennis 
hebben gegeven aan deze Vereniging.  Deze vereniging is nu voor mij waardeloos geworden 
 
 Wanneer mensen als Ekkart, Koeman en Kerkhoven niet de moed hebben kritiek te weerleggen en 
menen gebruik te moeten maken van een boycot,  dan missen ze de persoonlijkheid om het publiek 
te mogen  bedienen en om respect af te dwingen.  Dan worden het dictators! 
 
Mijn afgewezen verzoek aan U zal ik nu maar als een klacht aan een hogere overheid voorleggen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dhr. J. van Loosen 
Constantijn Huygenslaan 321 
3351 XB Papendrecht 
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