
I“Ik heb als kind nooit gedacht: ik word burgemeester. In mijn 

ogen had die functie dezelfde status als de dominee – dat 

leerde ik ook een beetje tijdens mijn christelijke opvoeding. 

Het voelde niet echt als een bereikbaar ambt: mensen met 

zulke belangrijke functies, nou, die zijn zo ongeveer van een 

andere bloedgroep. Ik groeide op in Amersfoort, in een gezin 

met vier jongens: ik was de middelste en had twee jongere 

broers en twee oudere. Ik moest mondig zijn, mijn mannetje 

staan, het was de kunst om net zo hard mee te stoeien, net zo 

hard mee te praten aan de keukentafel. Ik was een assertief 

meisje. Toen ik vier werd en drie turven hoog was, ging ik in 

mijn eentje de hele buurt langs en nodigde ik iedereen uit.  

‘Ik ben morgen jarig, kom je ook taart eten?’ Als onze buurman 

mijn moeder niet was tegengekomen en niet  ‘Tot morgen hè’ 

had gezegd, had zij niet geweten dat er veel visite zou komen. 

Het resultaat was prachtig: ik had een enorme berg cadeautjes. 

Mijn vader werkte als uitgever van medisch-wetenschappe-

lijke tijdschriften, mijn moeder was, voordat de kinderen  

kwamen, doktersassistente. We leerden dat het belangrijk  

is om hard te werken voor wat je wilt bereiken. Natuurlijk:  

Ze is de jongste burgemeester van Nederland: Magda Jansen is 34 en 
staat aan het roer van de Utrechtse gemeente Woudenberg. En dat is  

niet toevallig. “Ik weet dat ik carrièretechnisch snel ga, gezien mijn leeftijd. 
Maar het gaat precies in het tempo dat ik prettig vind.”

‘Burgemeester  
bén je de hele tijd,  

net als moeder’

real life

wij hadden de gelegenheid om te studeren, maar alsnog moet 

je het wel zelf doen. In het leven komt niets je aanwaaien, haal 

eruit wat erin zit – dat soort motto’s kreeg ik aangeleerd, en die 

leer ik nu ook aan mijn dochters.  

Op de middelbare was ik een pittige leerling, ik was iets te 

mondig voor sommige docenten, had overal een antwoord op, 

en als ik iets niet begreep, stelde ik kritische vragen. In mijn 

hele schoolloopbaan heb ik één keer gespijbeld, om mee te 

kunnen doen aan een sneeuwballengevecht. Het feit dat ik 

dat nog weet, zegt al genoeg: verder was het hard werken, 

vooral in de bovenbouw. Ik was vaak een outsider. Misschien 

een beetje gedwongen, maar ik vond het nooit echt erg. Ik zat →

‘ TOEN IK VIER WERD, GING IK IN  
MIJN EENTJE DE HELE BUURT 
LANGS. ‘IK BEN MORGEN JARIG, 
KOM JE TAART ETEN?’’
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bijvoorbeeld in een jeugdorkest, speelde altviool, maar mocht 

als enige niet op zondag mee met de repetitieweekenden  

vanwege ons geloof. Dat zijn dingen waardoor je er nét  

niet helemaal bij hoort als kind, maar het schaadde me niet; 

het is juist mijn kracht geworden. Ik heb goed geleerd alleen 

te kunnen zijn, en er niet helemaal bij te hoeven horen. Dat 

merk ik ook in mijn werk: het is ongebruikelijk om als jonge 

vrouw van in de dertig, burgemeester te zijn. Maar die rol,  

die past me.” 

 

Naar jezelf luisteren 
“Na het vwo wilde ik gaan studeren, ik twijfelde tussen 

geschiedenis en politicologie. Mijn hart ligt bij het openbaar 

bestuur, daarmee kun je besluiten nemen die belangrijk zijn 

voor mensen, die levens kunnen veranderen en verbeteren. 

Dat trekt me. Maar mijn ouders vonden geschiedenis het 

acceptabelst – wat moest ik nou met politicologie, zeiden ze – 

dus daar ging ik voor. Die studie bleek toch niet voor mij weg-

gelegd te zijn. Ik leerde toen dat ik het beste naar mezelf kon 

luisteren, dus werd het toch politicologie. Wat ze overigens 

prima vonden. Ik studeerde hard, heb volgens mij nog nooit 

in mijn leven een discotheek vanbinnen gezien, ik woonde 

ook niet in van die typische studentenhuizen, ik was gewoon 

heel druk met mijn studie. Dat vind ik niet jammer, want dat 

harde werken, kennis opdoen, ervaring willen krijgen, dat 

paste veel beter bij mij. En ik was trouwens ook bezig met de 

liefde: mijn man leerde ik kennen bij een kamerorkest waar ik 

altviool speelde. Hij is musicus, speelt orgel en klavecimbel, 

en was vierendertig toen ik hem ontmoette. Ik was achttien. 

Mijn ouders moesten daar in het begin wel aan wennen.  

Het was, ja, denk ik, wel echt liefde op het eerste gezicht. Ik 

weet alles nog uit die tijd. Hij is beroepsmusicus, ik kon hem 

daardoor makkelijk googelen, en toen heb ik hem gemaild: 

real life

‘NIETS KOMT JE   
AANWAAIEN, HAAL 

ERUIT WAT ERIN ZIT – 
dat heb ik zo geleerd, en leer 

ik ook aan mijn dochters’

zij een geheim bewaren. Bovendien: we wilden er ook met  

ze over praten. ‘Wat zouden jullie ervan vinden als mama  

burgemeester zouden worden?’  Dat leek ze ‘wel cool’. Toen 

heb ik uitgelegd dat we dan zouden moeten verhuizen.” 

Even heel stil  
“Op een gegeven moment wist ik: ik hoor bij de laatste twee. 

Die namen gaan naar de gemeenteraad en die gaan daar dan 

over vergaderen. Dat is zó’n raar gevoel: ik wist dat ze het  

‘Dank je wel voor je concert.’ Ik dacht: ik moet hem laten  

zien dat hij me iets doet, maar ik ga ook niet bij hem op de 

deurmat liggen wachten totdat ik iets van hem hoor. Zo ben  

ik niet. Hij zat toen in een andere levensfase. Ik maakte me  

druk om tentamens en hij werkte fulltime als musicus. Dat  

was wennen, maar ook een kwestie van veel blijven praten  

en elkaar op die manier deelgenoot maken van je leven.  

Na mijn studie gingen we samenwonen, we trouwden, 

inmiddels hebben we twee kinderen, de oudste dochter is 

acht, de jongste zes. Mijn man heeft altijd achter me gestaan. 

Ook toen er sprake van was om naar Roosendaal te verhuizen 

voor mijn baan als raadsgriffier. We woonden in Soest toen 

die baan in Roosendaal voorbijkwam. Ik weet dat ik carrière-

technisch snel ga, gezien mijn leeftijd. Maar ik bereid me goed 

voor op dingen en het gaat precies in het tempo dat ik prettig 

vind. Ik heb er bewust ook dingen uit mijn privéleven voor 

opgeofferd: feestjes, verjaardagen, etentjes. De weg naar het 

burgemeesterschap was er eentje waarin ik veel heb gewerkt, 

heel veel. Maar het is ook een kwestie van geluk hebben met 

de timing. Er kwam in mijn geval op het juiste moment een 

vacature voorbij, in Woudenberg, dus. Zo’n burgemeesters-

functie moet voelen als een lot uit de loterij. Je staat bij dit 

werk heel dicht op de samenleving. Je weet wat er speelt, ziet 

waar je het voor doet, en voor wie. Als je ergens burgemeester 

wordt, moet je er ook met je héle hebben en houden heen. 

Dus ook je man. Je gezin. De kans dat dat op het juiste 

moment in je leven komt, is niet zo heel groot.”  

 

Geluk 
“Maar ik had dat geluk wel. Mijn man en ik hadden toch al 

verhuisplannen, richting Roosendaal, omdat ik moe werd  

van het heen en weer pendelen. Reistijd was tijd die ik liever 

aan mijn gezin spendeerde. Ik kende Woudenberg best goed,  

het ligt onder de rook van Amersfoort, waar ik opgroeide.  

Ik schreef een brief, die richt je dan tot de koning, met als  

aanhef ‘Majesteit’, een bijzondere gewaarwording. Ik was er 

niet zomaar na één gesprek. Het is belangrijk dat je laat zien 

dat je binding hebt met de plek, of bereid bent die binding aan 

te gaan. Het klinkt cliché, maar dit werk, daar moet je je ziel 

en zaligheid in kunnen stoppen. Na elk gesprek hoor je of je 

door bent naar de volgende selectieronde. Ik was niet stik-

zenuwachtig tijdens die procedure, maar ik weet wel dat ik 

‘ MIJN MAN WAS 34 TOEN IK HEM 
ONTMOETTE, IK WAS 18.  
HET WAS, DENK IK, WEL ECHT 
LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT’

over mij hadden en ik wist ook: it’s out of my hands. Ik kan nu 

niet zeggen: ‘Ja, nee, die uitspraak, die wil ik toch nog even 

toelichten.’ Ik zat in mijn werkkamer, in mijn eentje, zodat ik 

niet gestoord kon worden als ik zou worden gebeld. Familie, 

vrienden, mijn man, ze zeiden allemaal: ‘Zal ik je vergezellen?’ 

Vriendinnen wilden me komen afleiden. Heel lief, maar zo 

ben ik niet: ik lijd het liefst in stilte. Als ik het niet word, wil ik 

dat op dat moment ook in mijn eentje verwerken. En als ik het 

word, mag iedereen daarna langskomen. Maar ook dán wilde 

ik eerst even alleen zijn. Want ik wist: de beslissing die nu over 

mij wordt genomen, zet mijn héle leven op z’n kop.  

En toen werd ik gebeld. De voorzitter van de vertrouwens-

commissie viel met de deur in huis:  ‘Je bent het.’  Toen was ik 

heel lang stil. En emotioneel, maar vooral blij. Daarna stond 

alles, zoals ik had voorspeld, op z’n kop. Ik werd geïnstalleerd, 

we gingen op zoek naar een huis in Woudenberg, bezochten 

nieuwe scholen voor de kinderen. Ik werd als  ‘de jongste  

burgemeester van Nederland’ bekend, kreeg de Rode 

Lantaarn overhandigd van de vorige jongste burgemeester, 

Robbert-Jan van Duijn (34) van de gemeente Nieuwkoop.  

Dat voelde voor mij een beetje gek: ik heb niets voor die titel 

hoeven doen. Het is niets inhoudelijks, die trofee focust zich 

alleen op de buitenkant, op een getal. Als deze functie twee 

jaar later op mijn pad was gekomen, was ik misschien niet 

meer de jongste geweest. Maar ik heb er wel Woudenberg 

mee op de kaart kunnen zetten.” 

tijdens die dagen aan niets anders kon denken. Mijn man 

ving de kinderen voor het grootste gedeelte op, ik had weinig 

andere afspraken, want ik zou het mezelf niet hebben vergeven 

als ik de baan niet zou krijgen door een slechte voorbereiding. 

Dit proces, daar kun je niet aan beginnen als je het thuis niet 

goed hebt overlegd. In eerste instantie sprak ik er veel over 

met mijn man. Wij hebben altijd tegen elkaar gezegd: ‘Doe 

alsjeblieft waar je gelukkig van wordt.’ Als dat betekent dat 

mijn man concerten heeft in het buitenland, verzinnen we 

daar wel wat op. Hij zegt ook: ‘Als jij doet waar je gelukkig van 

wordt, heb ik een veel leukere Magda thuis.’ Er zit een soort 

wederkerigheid in omdat we het elkaar gunnen. We hebben 

ook de kinderen erbij betrokken. We konden niet alle gespreks- 

stof bewaren tot die twee op bed lagen en gelukkig konden  
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Intensief  
“Het was een intensieve periode, dat begin. Ook voor mijn 

gezin. Toch heb ik me niet schuldig gevoeld. Dit voelde als  

een mooie, nieuwe stap voor ons allemaal en ik waak er  

wel voor dat mijn kinderen nog steeds een moeder hebben.  

Ik eet negen van de tien keer thuis en in de avond kunnen er 

dingen worden ingepland, maar wel pas als de kinderen in 

bed liggen. Het is tijdrovend, werken als burgemeester, maar 

ik heb er wel zelf invloed op. Als je je grenzen niet aangeeft, 

ben je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig. Het werk 

is nooit af en heel erg divers. Van afspraken met inwoners,  

tot overleggen met ambtenaren over lopende zaken,  

het voorzitten van de gemeenteraad en het college en urgente 

zaken rondom openbare orde en veiligheid. Maar ik heb een 

fantastische secretaresse, die precies snapt hoe ik het graag 

wil. Ik voel weinig stress of agendadruk. Bovendien ben ik niet 

de enige burgemeester met een gezinsleven, hè? Ik vind het  

fascinerend dat ik die vraag veel krijg:  ‘Hoe combineer je  

het met je gezin?’ Aan de ene kant vind ik hem terecht, want 

real life

‘ IK WAAK ER WEL VOOR DAT  
MIJN KINDEREN NOG STEEDS EEN 
MOEDER HEBBEN: PAS ALS ZE IN 
BED LIGGEN, GA IK WEER WERKEN’

wording, maar nu went het. Ik ben ook vrij makkelijk te  

spotten met mijn rode krullen en Woudenberg is niet heel 

groot. Ik wil makkelijk aan te spreken zijn. Ook als ik een  

chagrijnige dag heb, hoor ik me netjes te gedragen en te  

luisteren. Je moet jezelf dus, in die zin, weg kunnen cijferen. 

Maar in crisissituaties moet je naar voren treden. Vlak voordat 

ik aantrad, waren er ongeregeldheden in Woudenberg, met 

oud en nieuw. Dat zijn momenten waarop je er als burge-

meester moet stáán en ik weet: dat gaat bij mij ook een keer 

gebeuren. Op zulke momenten moet je kunnen besluiten of de 

ME moet worden ingezet of niet. Het is niet leuk, ik heb liever 

dat iedereen me aardig vindt, maar tegelijkertijd weet ik dat ik 

dan goed kan vertellen waarom ik dit besluit met volle over-

tuiging heb genomen. Ik krijg daar ook hulp bij, hè, ik heb een 

adviseur. Sparren is belangrijk. Je wilt voorkomen dat je enkel 

met jezelf in gesprek gaat. Je hebt iemand nodig die zegt: ‘Heb 

je hier en hier aan gedacht?’ En dan ben ík de bestuurder die 

de knoop doorhakt. Daar ben ik klaar voor.”  ■

burgemeester bén je de hele tijd, niet alleen van negen tot vijf, 

net als moeder. Maar aan de andere kant vraag ik me af of ik 

hem ook had gekregen als ik een man was geweest.  

Ik loop er niet tegenaan dat ik een vrouw ben, en jong. Daar 

ben ik veel te autonoom voor, ik zorg dat ik goed beslagen ten 

ijs kom en dat merken mensen. Het werk is fantastisch. Als 

burgemeester ben je geen politicus, ik moet ervoor zorgen dat 

het debat goed wordt gevoerd. Soms vind ik het moeilijk om 

mijn mond te houden, maar ik kwam er al vrij snel achter  

dat het effectiever is om goede vragen te stellen aan de  

raadsleden en wethouders, dan overal iets van te vinden.  

Ik moet altijd bereikbaar zijn, ook ’s nachts kan ik worden 

gebeld. Ik kan niet zomaar mijn telefoon ergens laten liggen, 

als ik beneden ben, zorg ik dat mijn telefoon dat ook is. Ik doe 

het met liefde, ik weet dat dit erbij hoort. Net zoals herkend 

worden op straat. Dat was in het begin een gekke gewaar-

Scan de QR-code en lees het verhaal van 

Caroline, die juist geen enkele ambitie heeft 

en het liefst ‘niets’ doet.

Caroline is héél anders 


